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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 14ª VARA FEDERAL DA 

SUBSEÇÃO DE CURITIDA – ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

 

 

Autos nº 5016884-26.2017.4.04.7000 

 

 

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, já qualificado nos autos de Ação 

Penal em epígrafe que lhe move a Justiça Pública, por intermédio de seu advogado que 

esta subscreve, respeitosamente, vem à presença de Vossa Excelência, apresentar 

ALEGAÇÕES FINAIS SOB A FORMA DE MEMORIAIS, nos termos do art. 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal. 

 

I – SÍNTESE FÁTICA 

Tratam os presentes autos de Ação Penal público movida pelo 

Ministério Público Federal em desfavor de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e outros. 

 

Aos 20 de abril de 2017, o Ministério Público Federal, no bojo da 

Operação denominada “Carne Fraca”, ofereceu denúncia contra JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA (evento 01), como incurso nas sanções dos delitos prescritos nos artigos 2º, 

§ 4º, inciso II da Lei 12.850/13; bem como no art. 288; art. 317, caput e § 1º, e art. 

321, todos do Código Penal, em concurso material e continuidade delitiva, na forma dos 

arts. 69 e 71 do mesmo diploma legal. 
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A denúncia foi recebida pelo Juízo em 25 de abril de 2017 (evento 

03) e o acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA foi devidamente citado no dia 28 de abril 

de 2017 (evento 84), apresentado resposta à acusação por intermédio de defensor 

constituído (evento 149). 

 

Procedeu-se à instrução probatória, sendo inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e, ao final, interrogados os acusados 

(eventos 701, 886, 890, 901, 923, 946, 994, 1019, 1186, 1192 e 1507). 

 

Assim, uma vez encerrada a instrução processual, o Ministério 

Público apresentou suas alegações finais por memoriais (evento 1571), pugnando, em 

síntese, pela condenação do acusado Juarez José de Santana pelos delitos de associação 

criminosa, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa, em continuidade 

delitiva, bem como pela decretação da perda do cargo público e fixação de valor mínimo 

da reparação de danos à Administração e à sociedade.  

 

Após, vieram os autos com vista à defesa para a apresentação 

de suas alegações finais por memoriais. 

 

Este é, em síntese, o relatório dos movimentos processuais. 

 

Passa-se, portanto, à análise da prova colhida nos autos no que 

diz respeito aos fatos imputados ao acusado Juarez José de Santana na exordial 

acusatória. 

 

II – PRELIMINARES DE MÉRITO 
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A) Ilicitude das interceptações telefônicas 

Inicialmente, cumpre apontar o notório vício que macula o 

procedimento de quebra de sigilo telefônico (autos nº. 5062179-57.2015.4.04.7000) que 

originou a presente ação penal, contaminando diretamente todos os demais elementos 

produzidos a partir de sua existência, incluindo a interceptação telefônica do ora acusado 

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA.  

 

Sabe-se que um dos pilares do Estado Democrático de Direito é 

a inviolabilidade da intimidade do indivíduo, protegida constitucionalmente pelo artigo 

5º, inciso X da Constituição Federal: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação. ” 

 

Decorrente da referida garantia constitucional é a inviolabilidade 

das comunicações telefônicas, prevista no inciso XII do mesmo artigo, que apenas pode 

ser afastada em casos excepcionalíssimos, mediante ordem judicial devidamente 

fundamentada.  

 

Ademais, a lei que dispõe acerca da interceptação telefônica, Lei 

nº 9.296/1996, estabelece em seu art. 2º os pressupostos necessários para se autorizar 

essa restrição do direito fundamental à intimidade, in verbis:  

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas 

quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração 

penal; 

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, 

com pena de detenção. 
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Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a 

situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e 

qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, 

devidamente justificada. 

A existência de tais requisitos se justifica em razão da extrema 

gravidade que a decretação da quebra de sigilo telefônico implica aos direitos do 

investigado. Por tal motivo, a inviolabilidade assegurada pela Constituição Federal não 

pode ser derrubada sem que exista fundamentação idônea para sua autorização. 

 

Ainda, a lei regulamentadora preceitua que a interceptação 

telefônica deve ser utilizada como meio de investigação suplementar, ou seja, impõe-se 

primeiramente a condução de uma investigação inteligente e perspicaz – portanto, 

menos danosa ao investigado – pois não se pode permitir que a persecução penal ocorra 

às custas das garantias fundamentais dos cidadãos1. 

 

Neste viés, ressalta-se o magistério de Afrânio Silva Jardim: 

As leis do processo são o complemento necessário das leis 

constitucionais; as formalidades do processo são as atualidades das 

garantias constitucionais. Se o modo e a forma da realização dessas 

garantias fossem deixados ao critério das partes ou à discrição dos 

juízes, a justiça, marchando sem guia, mesmo sob o mais prudente 

arbítrio, seria uma ocasião constante de desconfiança e surpresas. É 

essa a razão pela qual, se os legisladores puderam, em algumas 

épocas, deixar as penas ao arbítrio dos juízes, nunca deixaram ao 

mesmo arbítrio as formalidades de suas decisões2. 

                                           

1  GRECO FILHO, Vicente. Interceptação telefônica. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 48. 
2  JARDIM, Afrânio Silva. O processo criminal brasileiro. Revista de Processo 40/100, out-dez/1985. 

https://jus.com.br/tudo/penas
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No presente caso, resta claro que não havia fundamentos 

capazes de ensejar a decretação da quebra do sigilo telefônico do acusado JUAREZ JOSÉ 

DE SANTANA, o que se mostra em absoluta contrariedade aos preceitos constitucionais 

e legais previamente dispostos.  

 

Constata-se que o pedido de interceptação das 

comunicações telefônicas formulado pela autoridade policial foi baseado 

exclusivamente em suposta “incomum situação patrimonial” de JUAREZ JOSÉ 

DE SANTANA, delatada pelo funcionário público Daniel Gouvêa Teixeira. 

 

Além deste frágil fundamento, não se encontra nenhum outro 

indício razoável o suficiente para justificar a adoção de medida tão extrema, de modo 

que não se pode entender como preenchido o requisito previsto no inciso I do dispositivo 

legal em questão. 

 

Não se vislumbra, também, o atendimento ao segundo requisito 

– contido no inciso II do citado dispositivo legal – pois a quebra do sigilo das 

comunicações telefônicas não era o único meio de que dispunham as autoridades para 

o prosseguimento das investigações. 

 

Se a situação patrimonial de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA 

foi o objeto da “denúncia” formulada por Daniel Gouvêa Teixeira, evidente 

que a quebra do sigilo dos dados bancários e fiscais era a medida mais 

adequada ao caso concreto. Aliás, já havia sido previamente decretada tal 

medida, porém o Juízo ainda não dispunha dos resultados. 

 

Portanto, é fácil vislumbrar que, além de não haver indícios 

razoáveis para o afastamento do sigilo das comunicações, não foram esgotados os 

demais meios probatórios que poderiam certamente evitar a imposição da odiosa 

medida.  
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Cumpre frisar também que, não obstante a ausência dos 

requisitos autorizadores, a medida foi excessivamente prorrogada ao longo do tempo, 

muito além, inclusive, do limite que seria permitido caso o Brasil estivesse em Estado de 

Defesa (60 dias – art. 136, parágrafo 2º, CF).  

 

As sucessivas prorrogações – dez, sem contar a decisão que 

deferiu a medida originariamente – contiveram, sempre, fundamentações idênticas, de 

modo que todas elas careceram de embasamento concreto. 

 

A invasão à intimidade dos investigados por período muito 

superior ao legalmente previsto, sem indicação idônea da imprescindibilidade da medida, 

viola os direitos e garantias fundamentais dos investigados e, consequentemente, 

macula de nulidade as provas dela decorrentes.  

 

Portanto, tem-se que as interceptações telefônicas que instruem 

os presentes autos foram realizadas em desacordo aos ditames constitucionais e 

legalmente impostos, eis que baseada em um único e frágil fundamento, sem a devida 

comprovação da indispensabilidade da medida e estendida por um enorme lapso 

temporal, motivos pelos quais se requer o reconhecimento da nulidade da decisão que 

a decretou e de todos os atos dela derivados.  

 

B) Violação do sigilo das investigações – manipulação das provas 

Deve-se também esclarecer que a competência do e. Supremo 

Tribunal Federal está sendo usurpada em razão do envolvimento de outras pessoas 

detentoras de foro privilegiado nas ações criminosas relacionadas à Operação Carne 

Fraca, mas que não foram apuradas no bojo da investigação procedida pela Polícia 

Federal de Curitiba. Tratam-se de autoridades que foram indicadas em um acordo de 
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colaboração premiada firmado entre empresários investigados na operação e a 

Procuradoria-Geral da República. 

 

No dia 03/05/2017, Joesley Batista, Wesley Batista e Ricardo 

Saud, os dois primeiros empresários e o último executivo da J&F, grupo que controla a 

maior empresa da indústria de alimentos no Brasil – JBS – firmaram junto à Procuradoria-

Geral da República acordo de colaboração premiada (doc. 01), delatando fatos e a 

prática de delitos supostamente relacionados à Operação Lava Jato e à referida 

Operação Carne Fraca. Na mesma oportunidade, também firmaram acordo com o 

Ministério Público as pessoas de Francisco de Oliveira Assis e Silva, Florisvaldo Caetano 

de Oliveira, Caldir Aparecido Boni e Demilton Antonio de Castro. 

 

Deve-se salientar que os dados e informações aventados nos 

acordos de colaboração premiada versam sobre os fatos investigados e processados em 

ao menos quatro ações penais3 em trâmite perante o Juízo da 14ª Vara Federal de 

Curitiba – Seção Judiciária do Paraná, as quais foram originadas a partir da denominada 

“Operação Carne Fraca”. 

 

O mencionado acordo de colaboração premiada tramitou perante 

o Supremo Tribunal Federal, uma vez que noticiava a prática de crimes, notadamente o 

pagamento de propina, com o envolvimento de pessoas com prerrogativas de foro 

estabelecidas no artigo 102, inciso I, alínea ‘b’, da Constituição Federal. 

 

Ocorre que, na última semana do mês de agosto de 2017, foi 

amplamente divulgado pelos veículos de comunicação que dois dos colaboradores, 

Joesley e Ricardo, teriam omitido informações sobre as atividades criminosas por eles 

perpetradas e que ambos teriam tido acesso a informações sigilosas, conforme será 

exposto adiante. 

                                           

3  Ações Penais nº 5016876-49.2017.4.04.7000/PR; nº 5016879-04.2017.4.04.7000/PR; nº 5016882-
56.2017.4.04.7000/PR; e nº 5016884-26.2017.4.04.7000/PR. 
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Diante deste contexto, o Procurador-Geral da República 

determinou a instauração de procedimento administrativo para rever as colaborações 

das pessoas citadas e ajuizou a Ação Cautelar 4.352, na qual requereu a prisão 

temporária de Joesley Mendonça Batista, Ricardo Saud e Marcello Paranhos Miller, este 

último ex-procurador do Ministério Público Federal e supostamente quem intermediou o 

acordo de colaboração manipulado junto à Procuradoria-Geral da República. 

 

Analisando-se o contexto fático apresentado anteriormente, é 

possível constatar que o acordo de colaboração premiada de Joesley e Wesley Batista 

foi formalizado junto à Procuradoria-Geral da República, sendo homologado pelo Ministro 

do Supremo Tribunal Federal e Relator da “Operação Lava Jato” na referida corte, Edson 

Fachin, e posteriormente pelo pleno4. 

 

Na homologação do referido acordo de colaboração premiada, o 

eminente Ministro Relator Edson Fachin reportou-se à competência do Supremo Tribunal 

Federal para realizar tal ato, uma vez que, como argumentou, as informações e 

declarações apresentadas pelos colaboradores estariam relacionadas a investigações em 

curso na respectiva corte, quais sejam os Inquéritos de nº 43265, 43276 e 44627, além 

da PET 6122, bem como a outros fatos conectados à desdobramentos da Operação Lava 

Jato. A menção da participação de diversas autoridades detentoras de foro por 

prerrogativa de função nos fatos é o que caracterizou a competência dessa Corte, por 

determinação do artigo 102, inciso I, alínea b, da Constituição Federal: 

                                           

4  Supremo Tribunal Federal. Homologação de acordo de colaboração premiada nº 1088336/2017 – 
GTLJ/PGR. Relator: Ministro Edson Fachin. Data do Julgamento: 18/05/2017. 

5  Apuração de atuação de grupo criminoso organizado, comandado e articulado por políticos integrantes 
do PMDB. 

6  Ibidem. 
7  Apuração de pagamento de vantagens indevidas a pessoas próximas ao Governo Federal, como Eliseu 

Padilha e Wellington Moreira. 



 

9 

 

 

 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a 

guarda da Constituição, cabendo-lhe:  

I - processar e julgar, originariamente: 

[...] 

b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-

Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros 

e o Procurador-Geral da República. 

Portanto, a supracitada colaboração premiada acordada no dia 

03/05/2017 está intrinsicamente relacionada aos fatos delituosos investigados no 

Inquérito Policial nº 5002816-42.2015.4.04.7000, que originou a presente Ação Penal 

nº 5016884-26.2017.4.04.7000. 

 

Nota-se que o colaborador Wesley Mendonça Batista asseverou 

em suas declarações que era prática recorrente por parte das empresas do ramo de 

frigorífico o pagamento de propina aos Auditores Fiscais Federais Agropecuários 

responsáveis pelo Serviço de Inspeção Federal e emissão de certificações sanitárias, 

afirmando que “múltiplas plantas das empresas de produtos cárneos do Grupo JBS 

também incorreriam nessa prática”8. 

 

Logo, incontestável que os fatos e declarações aventadas no 

referido acordo de colaboração premiada estão relacionados à investigação feita do 

Inquérito Policial nº 5002816-42.2015.4.04.7000, procedimento administrativo que 

originou diversas ações penais, incluindo os autos em epígrafe, no qual JUAREZ JOSÉ 

DE SANTANA foi denunciado pela prática de 13 (treze) delitos. 

 

Para formalizar o acordo feito com o Ministério Público Federal, 

além das declarações prestadas pelos colaboradores, foram entregues áudios de 

gravações ambientais feitas pelos próprios interlocutores colaboradores com diversas 

                                           

8  Anexo 24 do Acordo de Colaboração Premiada (STF. Petição n.º 7.003, DJe nº 106, divulgado em 
19/05/2017) 
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pessoas que também teriam conhecimento da prática delituosa da suposta organização 

criminosa, indicando a perpetração de outros crimes relacionados aos fatos investigados. 

 

Contudo, às 19 horas do dia 31/08/2017, foram entregues à 

Procuradoria-Geral da República áudios que revelaram diálogos entre os delatores 

Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saud, nos quais ambos conversavam sobre uma 

possibilidade de se firmar acordo de colaboração premiada com o Ministério Público 

Federal, para que conseguissem os benefícios relativos às práticas criminosas 

relacionadas às empresas do Grupo J&F no procedimento investigativo. Ressalta-se que 

o teor do diálogo revela que o Parquet sequer tinha conhecimento do interesse dos 

investigados Joesley e Ricardo em firmar acordo de colaboração premiada: 

Joesley Batista: “Nós somos a joia da coroa deles [Ministério Público 

Federal]. O Marcelo [Miller] já descobriu e já falou com o Janot: 'Ô, 

Janot, nós temos o cara [Joesley], nós temos o pessoal que vai dar 

todas as provas que nós precisamos'. Ele já entendeu isso [...] 

Por isso, é que eu quero que nós dois temos que estar 100% alinhado. 

Nós dois e o Marcelo, entendeu? É, mas nós dois temos que operar o 

Marcelo direitinho pra chegar no Janot e pá. Tã tã tã [...] 

Nós vamos sair amigos de todo mundo e nós não vamos ser presos. 

Pronto. E nós vamos salvar a empresa”9 

Com o conhecimento do conteúdo de tais gravações, o 

Procurador-Geral da República despachou da seguinte maneira (doc. 02): 

                                           

9  Em gravação, Joesley diz que delatores da JBS são ‘joia da cora’ e sugere ter negociado 
delação com ex-auxiliar de Janot. 2017. Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/operacao-
lava-jato/noticia/em-gravacao-joesley-se-diz-joia-da-coroa-e-sugere-ter-negociado-delacao-com-ex-
auxiliar-de-janot.ghtml>. Acesso em: 12 set. 2017. 
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Ocorre que, conforme noticiado pelo próprio Ministério Público 

Federal, a referida gravação ocorreu no dia 17/03/2017, no mesmo dia em que foi 

deflagrada a Operação Carne Fraca, que teve sua investigação iniciada em 

23/01/2015, com a instauração da Portaria dos autos nº 5002816-42.2015.4.04.7000. 

 

Observa-se que o próprio Procurador-Geral da República afirmou 

em seu pronunciamento que, no mesmo dia em que a Operação Carne Fraca foi 

deflagrada, Marcelo Miller, membro do Ministério Público Federal que estaria negociando 

o acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República, teria entrado 

em contato com o colaborador Francisco de Assis e Silva, tentando justificar o início das 

investigações, das quais provavelmente os colaboradores estavam almejando se 

esquivar por intermédio da realização do acordo de colaboração premiada. 
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Tal situação fática evidencia que os colabores Joesley Mendonça 

Batista e Ricardo Saud já sabiam das investigações em curso pela Polícia Federal à época 

em que a Operação Carne Fraca foi deflagrada, inclusive tendo o conhecimento de que 

possivelmente figurariam como investigados e poderiam ser denunciados pelas condutas 

criminosas perpetradas e confessadas, razão pela qual já articulavam o desejo em 

estabelecer o acordo de colaboração premiada a fim de que não fossem denunciados, o 

que de fato ocorreu10. 

 

Há indícios concretos de que não somente os citados 

colaboradores tinham conhecimento da existência e provavelmente do teor das 

investigações sigilosas desenvolvidas no bojo da Operação Carne Fraca, mas que esta 

também era de conhecimento de políticos que detinham interesse ou envolvimento nos 

fatos criminosos apurados pela Polícia Federal, como é o caso do Presidente Michel 

Temer. 

 

Em uma entrevista para o Jornal Folha de São Paulo, o 

Presidente, ao ser questionado acerca do teor da gravação ambiental feita no dia 07 de 

março de 2017 por Joesley Batista, afirma que o empresário teria o procurado para 

debater questões da Operação Carne Fraca: 

Folha de São Paulo: Não é prevaricação se o Sr. ouve um empresário 

dentro da sua casa relatando crimes? 

Michel Temer: Você sabe que não? Eu ouço muita gente, e muita 

gente me diz as maiores bobagens que eu não levo em conta. Confesso 

que não levei essa bobagem em conta. O objetivo central da conversa 

não era esse. Ele foi levando a conversa para um ponto, as minhas 

respostas eram monossilábicas... 

Folha de São Paulo: Quando o sr. fala “ótimo, ótimo”, o que o sr. 

queria dizer? 

                                           

10  Conforme Cláusula 4ª, Parágrafo 2º, do Termo de Acordo de Pré-Colaboração Premiada. 
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Michel Temer: Não sei, quando ele estava contando que estava se 

livrando das coisas etc. 

Folha de São Paulo: Era nesse contexto da suposta compra de juízes. 

Michel Temer: Mas veja bem. Ele é um grande empresário. Quando 

tentou muitas vezes falar comigo, achei que fosse por questão da 

[Operação] Carne Fraca. Eu disse “Venha quando for possível, eu 

atendo todo mundo”. [Joesley disse] “Mas eu tenho muitos interesses 

no governo, tenho empregados, dou muito emprego”. Daí ele me disse 

que tinha contato com Geddel [V. Lima, ex-ministro], falou do Rodrigo 

[Rocha Loures], falei “Fale com o Rodrigo quando quiser, para não falar 

toda hora comigo.”11 

Assim, nota-se que o Presidente confirmou na entrevista que, 10 

(dez) dias antes da deflagração da Operação Carne Fraca, tanto ele quanto 

Joesley sabiam da investigação feita pela Polícia Federal, como também tinham 

conhecimento de que este último estaria envolvido nas práticas ilícitas investigadas, 

razão pela qual procurou conversar com o Presidente, para que talvez pudesse 

intermediar e agir quanto às possíveis consequências da deflagração da Operação que 

somente ocorreria no dia 17 de março de 2017. 

 

Mostra-se inconteste que os colaboradores Joesley e Ricardo 

tiveram acesso às investigações conduzidas no bojo do Inquérito Policial nº 5002816-

42.2015.4.04.7000, o qual era mantido em segredo de justiça, pois continha quebras de 

sigilo telefônico/telemático12 e quebras de sigilo fiscal e bancário13, sobre os quais a 

Constituição Federal assegura em seu artigo 5º, incisos, X e XII, a inviolabilidade e o 

segredo sobre informações e fatos obtidos por tal meio: 

                                           

11  ‘Se quiserem, me derrubem’, afirma Temer ao negar de novo a renúncia. 2017. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1886163-se-quiserem-me-derrubem-afirma-temer-ao-
negar-de-novo-a-renuncia.shtml>. Acesso em 18 set. 2017. 

12  Autos nº 5038388-25.2016.4.04.70000 e nº 5030925-95.2017.4.04.7000 – 14ª Vara Federal da Seção 
Judiciária de Curitiba/PR. 

13  Autos nº 5016110-64.2015.4.04.7000 - 14ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba/PR 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação 

[...] 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último 

caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer 

para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; 

Ademais, em seus artigos 1º e 8º, a Lei 9.296/1996 também 

garante que o processamento das interceptações telefônicas decretadas pelo juiz deve 

correr sob segredo de justiça, ou seja, não poderão ser acessadas por qualquer pessoa 

alheia às investigações: 

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer 

natureza, para prova em investigação criminal e em instrução 

processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem 

do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça. 

[...] 

Art. 8° A interceptação de comunicação telefônica, de qualquer 

natureza, ocorrerá em autos apartados, apensados aos autos do 

inquérito policial ou do processo criminal, preservando-se o sigilo das 

diligências, gravações e transcrições respectivas. 

O acesso de terceiros às informações sigilosas constantes no 

procedimento investigatório, incluindo o teor das interceptações telefônicas, que foi a 

principal prova utilizada para respaldar os demais atos e diligências realizadas durante a 

investigação, evidentemente acarreta a nulidade tanto do procedimento de 
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monitoramento telefônico quanto das demais ações controladas que resultaram nas 

ações penais instauradas. Isso porque, diante do contexto fático exposto, é possível 

concluir a manifesta violação das normas constitucionais e legais anteriormente 

transcritas na obtenção das provas angariadas na fase extrajudicial, ocasionando, 

portanto, a ilicitude de tal material probatório, consoante disposição do artigo 157 do 

Código de Processo Penal. 

 

Ainda neste aspecto, o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição 

Federal estabelece a inadmissibilidade em nosso ordenamento jurídico de provas obtidas 

por meios ilícitos, de modo que toda e qualquer prova nessa situação não poderia sequer 

ingressar nos autos, muito menos ser utilizada como fundamento para qualquer decisão. 

 

In casu, é axiomático que o acesso às informações sigilosas e 

ao conteúdo das investigações por pessoas que integravam a própria organização 

criminosa apurada e denunciada viola as normas constitucionais e legais 

anteriormente mencionadas, demonstrando a ilicitude do procedimento investigatório. 

Assim, em se tratando de uma investigação eivada de inconstitucionalidade, toda 

prova dela decorrente não poderá ser admitida, em consequência da aplicação da 

Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. 

 

Os indícios de que a condução das investigações que deram 

origem à “Operação Carne Fraca” foi manipulada para atingir benefícios de determinados 

membros da organização criminosa afrontam o princípio da isonomia do artigo 5º da 

Constituição Federal. Isso pois é inadmissível que uma investigação criminal 

discriminatória e inspirada em interesses ilegítimos possa gerar consequência 

desastrosas às pessoas, como é o caso do réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e de muitos 

outros investigados que tiveram sua intimidade exposta, foram submetidos a situações 

vexatórias, tratados como criminosos, e depois nem sequer figuraram como 

denunciados, além de outros denunciados que tiveram sua liberdade e suas garantias 

processuais restringidas em decorrência de uma investigação discriminatória e 
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fraudulenta, independentemente de quem esteja sendo processado e da natureza da 

infração penal atribuída ao denunciado.. 

 

Desse modo, conclui-se pela necessidade de descontaminação 

das ilicitudes ocorridas durante a fase extrajudicial, o que só poderá ser feito por meio 

da exclusão dos elementos probatórios produzidos e relacionados à infringência do sigilo 

das investigações realizadas pela Polícia Federal, circunstância cabalmente evidenciada 

e que resulta no desentranhamento de todo o material colhido durante as investigações, 

bem como na nulidade de todas as ações penais decorrentes da Operação Carne Fraca 

que foram instruídas com as provas ilícitas obtidas nos procedimentos pré-processuais. 

 

Outrossim, é incontestável que o acesso às informações sigilosas 

pelos colabores possibilitou que estes manipulassem o curso das investigações, sendo 

averiguado que, a partir da entrega dos áudios à Procuradoria-Geral da República, houve 

a omissão de informações imprescindíveis para que houvesse a aceitação e homologação 

do acordo de colaboração premiada com o escopo de beneficiar seu núcleo dentro da 

organização criminosa da qual integravam, ou que até chefiavam. 

 

O fator complicador é que não se sabe até que ponto tais 

omissões interferiram na condução das investigações e na instrução dos fatos típicos 

relacionados à Operação Carne Fraca, e, consequentemente, influenciarão no resultado 

final da presente ação penal. Deste modo, subsiste real possibilidade de se incorrer em 

condenações e absolvições influenciadas pela manipulação de informações dos autos e 

de seus vazamentos. Importa salientar também que há suspeita de que muitos fatos 

típicos que possuem relação direta com os que foram denunciados pela acusação jamais 

foram investigados, lacunas que podem prejudicar alguns e beneficiar outros cujo 

envolvimento nos crimes imputados é desconhecido até o momento. 

 

A continuidade e finalização dos autos em epígrafe com a 

prolação de uma sentença penal, aliadas ao desconhecimento acerca da gravidade e das 
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consequências dos fatos omitidos, pode originar decisões contraditórias, baseadas em 

fatos inverídicos e provas manipuladas por membros da organização criminosa que 

foram ilicitamente beneficiados. 

 

Diante da exposição fática apresentada, é inquestionável o 

prejuízo acarretado pela divulgação ilícita de informações sigilosas ao processamento 

das demais ações penais derivadas da supracitada investigação, situação que é agravada 

ao se considerar que algumas das ações penais em curso já finalizaram sua instrução 

probatória em Juízo e se encaminham para a prolação de uma decisão judicial definitiva 

de mérito, como no caso em análise. 

 

Além disso, ressalta-se que a contestada investigação policial já 

havia sido “vazada” anteriormente, contrariando o sigilo do procedimento legal. Naquela 

oportunidade, o delegado que presidia as investigações, Mário Renato Castanheira 

Fanton, teria informado o ex-deputado federal André Vargas sobre as investigações 

sigilosas da Operação Carne Fraca à época em que este último foi preso em decorrência 

da Operação Lava Jato14. Na mesma oportunidade, a autoridade policial teria inclusive 

divulgado os nomes dos principais investigados. Contudo, ao analisar os fatos narrados, 

o Ministério Público estabeleceu que a propagação de informações sigilosas não teria 

acarretado prejuízos às investigações e à instrução processual. 

 

No entanto, entende-se que as sucessivas exposições ilegais de 

informações sigilosas concedem descrédito às investigações feitas pela Polícia Federal, 

notadamente quando se confirma que determinados núcleos da organização criminosa 

investigada foram beneficiados por tais “vazamentos”. Veja-se, por exemplo, o caso 

do acusado Daniel Gonçalves Filho, que em diversas ligações telefônicas diz 

                                           

14  Delegado da PF é denunciado por vazar dados da Operação Carne Fraca ao ex-deputado 
André Vargas. 2017. Disponível em: <https://www.noticiasbrasilonline.com.br/delegado-da-pf-e-
denunciado-por-vazar-dados-da-operacao-carne-fraca-ao-ex-deputado-andre-vargas/>. Acesso em: 12 
set. 2017. 
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para seu interlocutor que irá ligar de outro telefone, fato que demonstra que 

o acusado sabia que suas conversas estavam sendo interceptadas: 

 



 

19 

 

 

 

 

 

 

Importa ressaltar que o eminente Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Gilmar Mendes repudiou a divulgação de conteúdos sigilosos das investigações, 

mencionando inclusive a investigação da Operação ora contestada, defendendo a 

ilicitude do vazamento e o descarte de provas, que embora colhidas licitamente, foram 

contaminadas por sua divulgação indevida15. 

 

Ante a exposição fática e jurídica apresentada, impõe-se o 

reconhecimento da nulidade de toda a investigação criminal, vez que inexistem dúvidas 

de que as provas angariadas na fase extrajudicial estão irremediavelmente maculadas, 

devendo ser consideradas ilícitas e inadmissíveis consoante determinação do artigo 157 

do Código de Processo Penal, circunstâncias que as tornam destituídas de qualquer 

eficácia jurídica, anulando-se o procedimento investigatório ab initio com fulcro no art. 

564, inciso IV do Código de Processo Penal, e como consequência, a presente Ação Penal 

de nº 5016884-26.2017.4.04.7000, consoante determinação do artigo 573, § 1º, da 

mesma legislação processual. 

 

                                           

15  Gilmar Mendes diz que vazamentos podem levar à anulação de provas. 2017. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/brasil/gilmar-mendes-diz-que-vazamentos-podem-levar-a-anulacao-de-
provas/>. Acesso em: 12 set. 2017. 
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C) Incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau – foro por prerrogativa 

de função – violação ao princípio do juiz natural 

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LIII, institui o 

princípio do juiz natural, segundo o qual ninguém será processado nem sentenciado 

senão pela autoridade judiciária competente. 

 

Além das regras de competências fixadas no Código de Processo 

Penal, a Constituição Federal estabelece que algumas pessoas que exercem determinado 

cargo ou função pública, incluindo os membros do Congresso Nacional, possuem direito 

a um foro diferenciado em razão do cargo ou função desempenhados. Deste modo, 

qualquer interpretação de lei infraconstitucional que atraia a competência para julgar 

pessoa com foro por prerrogativa de função acaba por ferir o princípio constitucional do 

juiz natural. 

 

Isso posto, entende-se que a condução das investigações que 

ensejaram a presente ação penal não observou a regra de competência estabelecida 

pelo artigo 53, § 1º, da Constituição Federal16, consistente na atribuição conferida ao 

Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a acusação pela prática de delitos 

supostamente cometidos por membros do Congresso Nacional, como será abordado a 

seguir. 

 

No dia 18 de abril de 2016, o Ministério Público Federal se 

manifestou nos autos nº 5062179-57.2015.4.04.7000 (Pedido de Quebra de Sigilo de 

Dados Telefônicos), requerendo a remessa dos autos da investigação ao Supremo 

Tribunal Federal, para que a Corte averiguasse a presença de justa causa para se 

                                           

16  Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, 
palavras e votos. 

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o 
Supremo Tribunal Federal. 
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investigar o Deputado Federal Sérgio Souza (PMDB – PR), e que também deliberasse 

acerca do desmembramento ou não do processo em relação aos demais investigados 

que não possuíam foro por prerrogativa de função (Evento 195 dos autos nº. 5062179-

57.2015.4.04.7000). Cite-se que foi encontrado dentre os documentos apreendidos na 

sede do MAPA em Curitiba uma anotação contendo a conta corrente do Deputado citado 

acima: 
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Em sua manifestação, o Parquet esclareceu que dois diálogos 

interceptados na investigação indicariam de maneira contundente que o referido 

Deputado Federal estaria envolvido em ilícitos penais em conjunto com outro investigado 

e funcionário do MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

Superintendência Regional do Paraná, Daniel Gonçalves Filho. O trecho da manifestação 
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ministerial expõe que terceiros comentavam a suspeita de que o parlamentar Sérgio 

Souza teria recebido muito dinheiro de Daniel, bem como teria intervindo politicamente 

para que este último permanecesse no cargo de superintendente do MAPA no Paraná: 

III.) Trata-se do diálogo 81316154.WAV (áudio 51 do anexo 

eletrônico), em que o servidor público federal GIL BUENO DE 

MAGALHÃES conversa com pessoa identificada como FRANCISCO, da 

cooperativa CASTROLANDA, onde afirma que o Deputado Federal 

SÉRGIO SOUZA (PMDB-PR) teria recebido muito dinheiro de 

DANIEL GONÇALVES FILHO, Superintendente Regional do 

Ministério da Agricultura no Paraná, suspenso e depois exonerado de 

tal cargo. IV.) Referiram-se, também, outros diálogos interceptados, 

relacionados pela autoridade policial em sua representação do evento 

190, mantidos entre a servidora pública federal MARIA DO ROCIO 

NASCIMENTO e FLAVIO CASSOU (81340031.WAV e 81343481.WAV), 

onde se comentou de que o Deputado Federal SÉRGIO SOUZA teria 

intervido politicamente para a manutenção de DANIEL 

GONÇALVES FILHO no cargo de Superintendente. Referiu-se, 

ainda, o diálogo 81315980.WAV, mantido pelo parlamentar com outro 

investigado, e transcrito no auto circunstanciado 05-C (fls.19/20 – 

evento 190, anexo4). 

Na representação da autoridade policial (Evento 190 dos nº. 

5062179-57.2015.4.04.7000) constaram as seguintes degravações: 
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Ainda com as mencionadas suspeitas, esse Excelentíssimo 

Magistrado concluiu que a remessa ao Supremo Tribunal Federal não seria cabível, 

fundamentando que o suposto recebimento de valores pelo Deputado Federal Sérgio 

Souza pelo funcionário público Daniel foi aventado em uma conversa furtiva e 

especulativa, de modo que não haveria dados concretos que comprovassem a situação 

constatada (Evento 200 dos nº. 5062179-57.2015.4.04.7000). 

 

Ao denegar a remessa requerida pelo Ministério Público Federal, 

o Magistrado assim preceituou: 

[...] 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 
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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 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. 

Não obstante o respeitável entendimento desse MM. Magistrado, 

há outros elementos probatórios angariados nos próprios Autos de Quebra de Sigilo 

Telefônico que atestam o envolvimento e a proximidade do Deputado Federal Sérgio 

Souza e do Superintendente Daniel Gonçalves Filho, de modo que a fundamentação 

antes apresentada por esse r. Juízo contraria de maneira evidente o conteúdo probatório 

dos autos, merecendo ser revista. 
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Examinando-se o relatório da Policial Federal acerca das 

interceptações telefônicas realizadas, é possível constatar de maneira axiomática que o 

referido parlamentar estava intervindo no procedimento administrativo do 

Superintendente Daniel Gonçalves Filho. As interceptações evidenciam que o Deputado 

Federal, seu assessor Ronaldo Troncha, o advogado José Antônio Diana Mapelli e o 

servidor Daniel faziam tratativas por telefone a respeito do procedimento administrativo, 

discutiam o andamento processual e quais teses de defesa deveriam ser utilizadas com 

o objetivo de evitar ao máximo a pena de suspensão de Daniel. 

 

É inequívoco o envolvimento de Sérgio Souza em assuntos do 

MAPA que eram alheios a sua função pública, situação que, aliada às circunstâncias 

apontadas no requerimento ministerial, constitui indícios suficientes para o início da 

investigação de competência do Supremo Tribunal Federal por determinação do art. 102, 

inciso I, alínea ‘b’, da Constituição Federal, de modo que seria indispensável a remessa 

dos autos à referida Corte pelo juiz de primeiro grau17. 

 

Por intermédio do relatório das interceptações telefônicas, é 

possível constatar que o assessor do Deputado Federal Sérgio Souza, Ronaldo Troncha, 

agia em nome deste e intermediava os assuntos que envolviam o interesse e o poder do 

parlamentar em relação ao processo administrativo disciplinar que sofria o 

Superintendente do Mapa Daniel Gonçalves Filho. Constatou-se que, no dia 

01/04/2016, Ronaldo Troncha já demonstrava o seu papel e interesse no julgamento 

do processo contra Daniel, com objetivos ainda desconhecidos, mas certamente alheios 

ao seu múnus público: 

 

                                           

17  Neste sentido, citam-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: Inq 2842; Rcl 10.908; 
Inq 2.291; Rcl 4.830, dentre outros. 
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Também foram interceptados diálogos entre Daniel e o advogado 

José Antônio Diana Mapelli, o qual patrocinava o primeiro no citado procedimento 

administrativo disciplinar e exercia sua função sempre consultando o assessor do 

Deputado Federal Sérgio Souza: 

 

 

 

Foram apuradas inúmeras conversas em que os três, Daniel, 

Ronaldo e José Antônio discutem a respeito do processo administrativo disciplinar: 
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Posteriormente, no dia 19/05/2016, foram interceptadas 

ligações entre Daniel Gonçalves Filho e o próprio Deputado Federal Sérgio Souza nas 

quais discutiam o processamento e o estado em que se encontrava o procedimento 

administrativo disciplinar do Superintendente do MAPA, inferindo-se que o parlamentar 

também discutia e verificava o que poderia ser alegado para a defesa de Daniel, em 

manifesto intuito de evitar qualquer resultado prejudicial a este: 
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A gravação de número 82109243 revela de maneira inequívoca 

a participação ativa e o interesse do Deputado Federal Sérgio Souza no procedimento 

administrativo disciplinar movido em face de Daniel, alertando-o para que estivesse 

preparado para supostamente tentar evitar uma pena desfavorável ao interesse de 

ambos ou alguma outra sanção que pudesse refletir indiretamente no parlamentar, 

conforme é possível verificar da degravação de um trecho do áudio: 

Sérgio Souza (Deputado Federal): Você... você viu lá que eu to no 

processo administrativo? 

Daniel Gonçalves Filho: Não, eu troquei uma ideia com [...] eu 

passei uma mensagem para o Dr. Osmar Ferraz para discutir com ele 

também, certo? 

Sérgio Souza (Deputado Federal): Sim, claro. 

Daniel Gonçalves Filho: [...] Ele não me deu uma posição. 

Sérgio Souza (Deputado Federal): Tá, mais tem que se preparar, 

tá? 

Daniel Gonçalves Filho: Não, tá preparado. 

Sérgio Souza (Deputado Federal): Então, mas manda pra ele pra 

ele dar uma lida. 

Daniel Gonçalves Filho: Não, o processo administrativo, a defesa tá 

preparada já. Na hora que precisar. Mas eu só tenho medo de entrar 

com uma reconsideração agora atrapalha lá no... ai no... 

Sérgio Souza (Deputado Federal): Então, mas deixa pronto pra 

gente ver qual que é o momento, entendeu? 

Daniel Gonçalves Filho: Tá bom, tá bom. 

Sérgio Souza (Deputado Federal): Porque... atrapalha coisa não 

atrapalha. Na verdade até [...] vendo que você já tem o mandado de 

segurança, que já tem uma defesa no processo administrativo pedindo 

a revogação, a anulação. 
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Daniel Gonçalves Filho: Ah, então tá. Eu vou falar pra ele pra ele 

deixar pronto a defesa pedindo a revogação no administrativo. 

Sérgio Souza (Deputado Federal): E com o Blairo lá, o jurídico 

talvez permaneça o mesmo. 

Daniel Gonçalves Filho: É? 

Sérgio Souza (Deputado Federal): É. Mas a gente tá dando apoio 

também. [...] O importante é o executivo, o [...] o executivo e o chefe 

do gabinete. [...] O executivo é o meu irmão e eu conheço. 

Daniel Gonçalves Filho: Tá. 

Sérgio Souza (Deputado Federal): Nosso irmão. 

[...] 

Sérgio Souza (Deputado Federal): E os documentos você vai deixar 

lá com o Zé? .[...] 

Daniel Gonçalves Filho: Ele vai passar aqui agora, pegar aqui. É uma 

cópia da petição, tá bom? 

Sérgio Souza (Deputado Federal): Tá bom. Beleza então. 

Daniel Gonçalves Filho: Ai você dá uma lida pra mim e a gente vai 

discutir na segunda-feira. 

Sérgio Souza (Deputado Federal): Tá bom. 

Portanto, é incontestável o envolvimento do Deputado Federal 

Sérgio Souza no PAD do Superintendente do MAPA Daniel Gonçalves Filho, salientando-

se que não se tratam de elementos indiciários de prática de fato ilícito e envolvimento 

nos fatos investigados à época pela Polícia Federal, mas de prova robusta de que aquele 

teria atuado de maneira ativa, de modo mais significativo por intermédio de seu assessor 

Ronaldo Troncha e do advogado José Antônio Diana Mapelli, visando alcançar um 

resultado favorável ao final do procedimento, que não o implicasse de qualquer maneira. 

 

A breve análise do conteúdo de tais interceptações indica ao 

menos a prática do crime de advocacia administrativa (art. 321 do CP) pelo Deputado 

Federal Sérgio Souza e seu assessor Ronaldo Troncha, o que demonstra a necessária 

remessa ao Supremo Tribunal Federal, Corte com competência constitucional para atuar 
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na situação apurada na investigação e em seus eventuais desdobramentos, nos ditames 

do art. 102, I, ‘b’, da Constituição Federal. 

 

Importa salientar que diante de áudios e diálogos semelhantes 

aos que foram acima colacionados, mas que envolviam funcionários públicos do MAPA 

do Estado do Paraná e empresários, este Juízo interpretou pela presença de justa causa 

para o início da persecução penal, denunciando diversos investigados pelo crime de 

advocacia administrativa, dentre eles o próprio acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, de 

modo que se entende que os dados e fatos apresentados atestam a presença de 

materialidade e indícios de autoria do delito por parte do Deputado Federal Sérgio Souza 

para justificar uma persecução penal em seu desfavor. 

 

Diante de tal contexto fático-probatório, era exigido deste 

magistrado de primeiro grau a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, para 

que aquela Corte deliberasse acerca da investigação do interlocutor com foro privilegiado 

em razão de sua função, bem como sobre o eventual desmembramento das 

investigações que eram realizadas à época, conforme perfeitamente consignado pelo 

Ministério Público Federal. 

 

O trecho do acórdão da Reclamação 31.629/PR do Superior 

Tribunal de Justiça, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, elucida a regra aventada no 

requerimento ministerial: 

Sendo obtidos, por descoberta fortuita, elementos de convicção que 

relacionem a conduta de pessoa que detenha foro de prorrogativa de 

função ao crime inicialmente imputado a outras pessoas, os autos em 

conjunto devem ser encaminhados ao juízo prevalente para que se 

decida sobre a existência de conexão ou continência entre os crimes e 
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para que se delibere sobre a conveniência do desmembramento do 

processo18. 

De se destacar que a decisão que indeferiu o pedido do Parquet 

ocorreu em 20/04/2016, quando já havia diversos indícios do envolvimento do 

Deputado Federal Sérgio Souza, de modo que este respeitável Juízo de primeiro grau 

não observou as provas produzidas durante a investigação, o que acabou resultando na 

usurpação volitiva de competência constitucionalmente prevista, pois cabe ao Supremo 

Tribunal Federal decidir sobre a presença de justa causa para se instaurar persecução 

penal em face de pessoa submetida à sua jurisdição. 

 

O Código de Processo Penal é preciso em determinar que, para 

resolver sobre a conexão ou continência de crimes apurados durante a investigação, 

bem como para decidir sobre a necessidade ou não de separação dos processos, a 

competência é do juízo prevalente, consoante regra esculpida no art. 78, III, do 

mencionado diploma legal. 

 

Desse modo, averiguando-se na investigação indícios robustos 

de prática delituosa por autoridade detentora de foro privilegiado, se fazia necessário o 

encaminhamento imediato dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o qual passaria a 

supervisionar o curso das investigações a partir de então. De fato, a jurisprudência da 

Suprema Corte consigna que: 

INQUÉRITO. DESMEMBRAMENTO COM RELAÇÃO AOS DENUNCIADOS 

NÃO DETENTORES DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 

PRECEDENTES. PROSSEGUIMENTO NESTA INSTÂNCIA COM RELAÇÃO 

A EX-PREFEITO MUNICIPAL, HOJE DEPUTADO FEDERAL. INÉPCIA DA 

DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 

ART. 41 DO CPP. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO (ART. 89 

                                           

18  Superior Tribunal de Justiça. Rcl. 31.629 PR. Corte Especial. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Data do 
Julgamento: 20/09/2017. 
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DA LEI 8.666/1993). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO 

SUBJETIVO. DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS (ART. 1º, I, DO DECRETO-

LEI 201/1967). REALIZAÇÃO DE DESPESA EM DESACORDO COM AS 

NORMAS FINANCEIRAS PERTINENTES (ART. 1º, V, DO DECRETO-LEI 

201/1967). FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE 

DELITIVA. 1. Cabe apenas ao próprio tribunal ao qual toca o foro 

por prerrogativa de função promover, sempre que possível, o 

desmembramento de inquérito e peças de investigação 

correspondentes, para manter sob sua jurisdição, em regra, 

apenas o que envolva autoridade com prerrogativa de foro, 

segundo as circunstâncias de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. Min. 

MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014), ressalvadas as 

situações em que os fatos se revelem de tal forma imbricados que a 

cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento (AP 853, Rel. Min. 

ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), o que não ocorre no caso. 

Deferimento do desmembramento do processo quanto aos não 

detentores de foro por prerrogativa de função. [...]19 

Ainda em relação à decisão que indeferiu o pedido de remessa 

dos autos a essa Corte, verifica-se que o próprio Juízo assentou a possibilidade de 

revisão de sua decisão, afirmando que a requerida remessa seria deferida quando 

surgissem elementos, ainda que indiciários, que indicassem a participação efetiva de 

pessoa detentora de mandato eletivo com foro privilegiado em atividades ilegais 

paralelas desenvolvidas no âmbito do MAPA: 

 

                                           

19  Supremo Tribunal Federal. Inq. 4104. Segunda Turma. Relator Ministro Teori Zavascki. Data do 
Julgamento: 22/11/2016. 
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Portanto, ainda que em uma primeira análise este magistrado de 

primeiro grau tivesse concluído ser desnecessário a remessa dos autos ao Supremo 

Tribunal Federal, tal medida deveria ter sido adotada em momento posterior, com o 

deslinde dos fatos que a princípio seriam meras ilações, o que não se sucedeu no 

presente caso. A omissão deste respeitável juiz federal, em manifesta contrariedade à 

fundamentação de seu próprio ato decisório, foi o que originou a usurpação volitiva da 

competência do Supremo Tribunal Federal. 

 

A Suprema Corte já deliberou acerca da imprescindibilidade da 

remessa dos autos à Corte competente e a ocorrência de usurpação de competência 

quando tal regramento legal não é atendido. Neste sentido: 

AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA POR 

PRERROGATIVA DE FORO. DESMEMBRAMENTO DE INVESTIGAÇÕES E 
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AÇÕES PENAIS. PRERROGATIVA PRÓPRIA DA SUPREMA CORTE. 1. O 

Plenário desta Suprema Corte mais de uma vez já decidiu que ‘é de ser 

tido por afrontoso à competência do STF o ato da autoridade reclamada 

que desmembrou o inquérito, deslocando o julgamento do parlamentar 

e prosseguindo quanto aos demais’ (Rcl 1121, Relator(a): Min. ILMAR 

GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2000, DJ 16-06-2000 PP-

00032 EMENT VOL-01995-01 PP-00033). Nessa linha de entendimento, 

decidiu o Plenário também que, ‘até que esta Suprema Corte 

procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao 

deparar-se, nas investigações então conjuntamente realizadas, com 

suspeitos detentores de prerrogativa de foro - em razão das funções 

em que se encontravam investidos -, determinar a cisão das 

investigações e a remessa a esta Suprema Corte da apuração relativa 

a esses últimos, com o que acabou por usurpar competência que não 

detinha’ (Rcl 7913 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, 

julgado em 12/05/2011, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-

2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00066). 2. Por outro lado, a atual 

jurisprudência do STF é no sentido de que as normas constitucionais 

sobre prerrogativa de foro devem ser interpretadas restritivamente, o 

que determina o desmembramento do processo criminal sempre que 

possível, mantendo-se sob a jurisdição especial, em regra e segundo 

as circunstâncias de cada caso, apenas o que envolva autoridades 

indicadas na Constituição (Inq 3515 AgR, Relator(a): Min. MARCO 

AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014). 3. No caso, acolhe-

se a promoção do Procurador-Geral da República, para determinar o 

desmembramento dos procedimentos em que constam indícios de 

envolvimento de parlamentar federal, com a remessa dos demais à 

primeira instância, aí incluídas as ações penais em andamento. (grifo 

nosso)20. 

 

                                           

20  Supremo Tribunal Federal. AP 871 QO. Segunda Turma. Relator Ministro Teoriza Zavascki. Data do 
Julgamento: 10/06/2014. 
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Agravo regimental. Reclamação. Desmembramento de representação 

criminal. Envolvimento de parlamentar federal. Desmembramento 

ordenado perante o primeiro grau de jurisdição. Usurpação da 

competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. 

Anulação dos atos decisórios. 1. Até que esta Suprema Corte 

procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao 

deparar-se, nas investigações então conjuntamente realizadas, com 

suspeitos detentores de prerrogativa de foro - em razão das funções 

em que se encontravam investidos -, determinar a cisão das 

investigações e a remessa a esta Suprema Corte da apuração relativa 

a esses últimos, com o que acabou por usurpar competência que não 

detinha. 2. Inadmissível pretendida convalidação de atos decisórios 

praticados por autoridade incompetente. Atos que, inclusive, foram 

delimitados no tempo pela decisão agravada, não havendo, 

evidentemente, ao contrário do que afirmado pelo recorrente, 

determinação de “reinício da investigação, com a renovação de todos 

os atos já praticados”, devendo, tão somente, emanar novos atos 

decisórios, desta feita, da autoridade judiciária competente. 3. Agravo 

regimental não provido. (grifo nosso)21 

É sabido que, uma vez identificada a presença de pessoa 

detentora de foro de prerrogativa de função, a fase investigativa de crimes imputados a 

essas autoridades deve ser procedida sob a supervisão da Corte constitucionalmente 

competente – no caso o Supremo Tribunal Federal -, haja vista ser o foro competente 

para o processamento e julgamento de eventual ação penal (art. 102, I, ‘b’, da CF), 

devendo ser único em relação a todos os acusados, conforme prescreve o art. 79 do 

Código de Processo Penal; ou, caso se entenda constituir caso excepcional, deve ser 

determinado o desmembramento do feito em relação aos investigados que não possuem 

foro por prerrogativa de função, sob pena de usurpação de competência e violação ao 

                                           

21  Supremo Tribunal Federal. Rcl 7913 PR. Tribunal Pleno. Relator Ministro Dias Tóffoli. Data de 
Julgamento: 12/05/2011. 
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princípio do juiz natural. Acerca deste princípio, cumpre mencionar a lição de Maria Lúcia 

Karam22: 

O princípio do juiz natural se desdobra, assim, em três aspectos, que 

dão o teor de seu conteúdo legitimador do exercício da jurisdição: em 

primeiro lugar, só são órgãos jurisdicionais aqueles instituídos pela 

Constituição Federal; além disso, tais órgãos devem ser pré- 

constituídos, ninguém podendo ser processado ou julgado por órgão 

instituído após a ocorrência do fato ou especialmente escolhido para 

conhecer e decidir sobre determinada causa; e, terceiro, a jurisdição só 

pode ser exercida pelo juiz pré-constituído em âmbito previamente 

delimitado pela distribuição de competências constitucionalmente 

estabelecida. 

A competência estabelecida em razão do foro por prerrogativa 

de função leva em consideração uma característica pessoal da parte, como a 

circunstância de ser vinculada ao poder e também seu cargo ou função pública. A eleição 

de órgãos colegiados do Poder Judiciário, mais afastados, em tese, do alcance das 

pressões externas que frequentemente ocorrem em tais situações, e em atenção 

também à formação profissional de seus integrantes, quase sempre portadores de mais 

alargada experiência judicante adquirida ao longo do tempo de exercício na carreira, são 

os fundamentos que sustentam a existência do “foro privilegiado”, como é popularmente 

conhecido23. 

 

De fato, tal competência, tendo em vista a relevância de 

determinados cargos e/ou funções públicas, é material e, como tal, considerada 

absoluta por estar fixada em norma constitucional e por apresentar como fundamento 

                                           

22  KARAM, Maria Lúcia. Competência no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002. p. 49. 

23  OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
p.182-183. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


 

41 

 

 

 

 

o interesse público. Consequentemente, é também improrrogável, podendo ser 

conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício. 

 

A negativa deste Juízo em cumprir a determinação legal e 

respeitar a competência constitucional imposta configurou nítida usurpação de 

competência, que se perdura até a presente data, não havendo notícia nos autos de que 

os fatos ilícitos envolvendo o Deputado Federal Sérgio Souza, apurados durante a 

investigação no primeiro semestre de 2016, tenham sido comunicados ao Supremo 

Tribunal Federal, para que aquela Corte pudesse supervisionar e decidir sobre possível 

investigação e desmembramento. 

 

Os fatos narrados representam o encontro fortuito de provas e, 

segundo a jurisprudência da Suprema Corte, são admitidos e convalidados os elementos 

probatórios indicativos de participação de pessoas detentoras de foro privilegiado, ainda 

que colhidos por autoridade incompetente durante a investigação de outros fatos. 

Entretanto, tal validade só será reconhecida se houver o envio imediato dos autos ao 

juízo competente. 

 

Restando-se devidamente comprovado que este Juízo de 

primeiro grau agiu propositalmente para manter as investigações no âmbito de sua 

jurisdição, mesmo com o requerimento do Ministério Público Federal e com os elementos 

de prova contundentes de participação em fatos delituosos de pessoa com prerrogativa 

de foro do Supremo Tribunal Federal, a investigação e a interceptação do referido 

Parlamentar, bem como as demais provas dela derivadas, devem ser consideradas 

inválidas, por violação do princípio do juiz natural previsto no art. 5º, LIII, da 

Constituição Federal. 

 

Corroborando esse entendimento, cita-se a jurisprudência do e. 

Supremo Tribunal Federal, que é uníssona ao estabelecer que a usurpação de 

competência de maneira intencional pelo magistrado incompetente acarreta a nulidade 
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da investigação a partir do momento em que não realiza a remessa dos autos ao juízo 

competente: 

Recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. 

Crimes de corrupção passiva e advocacia administrativa. 

Interceptações telefônicas realizadas em primeiro grau de jurisdição. 

Operação Vegas. Surgimento de indícios do envolvimento de Senador 

da República, detentor de prerrogativa de foro, em fatos criminosos em 

apuração. Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e 

julgar originariamente a causa (CF, art. 102, I, b e c). Necessidade de 

imediata remessa dos autos à Corte. Não ocorrência. Usurpação de sua 

competência constitucional configurada. Prosseguimento das 

investigações em primeiro grau. Tentativa de arrecadar maiores 

elementos de informação por via oblíqua sem a autorização do 

Supremo Tribunal Federal. Violação do princípio do juiz natural (CF, art. 

5º, LIII). Operação Monte Carlo. Surgimento de indícios do 

envolvimento de detentor de prerrogativa de foro nos fatos em 

apuração. Sobrestamento em autos apartados dos elementos 

arrecadados em relação ao referido titular de prerrogativa. 

Prosseguimento das diligências em relação aos demais investigados. 

Desmembramento caracterizado. Violação de competência exclusiva da 

Corte, juiz natural da causa. Invalidade das interceptações telefônicas 

relacionadas ao recorrente nas operações Vegas e Monte Carlo e das 

provas diretamente delas derivadas. Teoria dos frutos da árvore 

envenenada (fruit of the poisonous tree). Precedentes. Recurso 

parcialmente provido. 1. Nos termos do art. 102, inciso I, alíneas b e c, 

da Constituição de 1988, compete ao Supremo Tribunal Federal 

processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o 

presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso 

Nacional, seus próprios ministros e o procurador-geral da República, e, 

nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os 

ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de 
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Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter 

permanente. 2. A prerrogativa de foro não tem como objetivo favorecer 

aqueles que exercem os cargos listados na Constituição, mas garantir 

a independência do exercício de suas funções, além de evitar 

manipulações políticas nos julgamentos e a subversão da hierarquia. 3. 

O papel do Supremo Tribunal Federal como Corte Criminal relaciona-se 

intrinsecamente com o princípio constitucional do juiz natural, segundo 

o qual ninguém será processado nem sentenciado senão pela 

autoridade competente (CF, art. 5º, inciso LIII). Portanto, em estrita 

observância a esse princípio, somente o juiz constitucionalmente 

competente pode validamente ordenar medidas de interceptação de 

comunicações telefônicas em desfavor de titular de prerrogativa de 

foro. 4. É válido o encontro fortuito de provas em interceptações 

telefônicas (v.g. RHC nº 120.111/SP, Primeira Turma, de minha 

relatoria, DJe de 31/3/14). 5. A jurisprudência da Corte é no sentido de 

que 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. 6. Todavia, a hipótese retratada nos autos não se 

coaduna com o entendimento jurisprudencial suso mencionado por não 

se tratar de simples menção a detentor de prerrogativa de foro, nem, 

muito menos, de encontro fortuito de provas. 7. Em relação à operação 

Vegas, deflagrada em 2008, embora as autoridades nela envolvidas 

negassem que se tratasse de uma investigação direta em desfavor de 

detentor de prerrogativa de foro, os documentos contidos nos autos 

demonstraram que, no auge da persecução penal, nos idos de 2008 já 

havia indícios reflexos de seu envolvimento com o objeto em apuração, 
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não obstante a denúncia mencione que os fatos em relação a ele teriam 

como termo inicial somente a data de 22/6/09, que antecedeu o 

deslocamento da competência para esta Corte. 8. Portanto, o 

surgimento de indícios de envolvimento do recorrente já no ano de 

2008 tornou impositiva a remessa do caso para o Supremo Tribunal 

Federal, o que, por não ter ocorrido opportune tempore, maculou os 

elementos de prova arrecadados em seu desfavor. 9. É do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que, “surgindo indícios de 

detentor de prerrogativa de foro estar envolvido em fato criminoso, 

cumpre à autoridade judicial remeter o inquérito ao Supremo (...), sob 

pena de haver seu arquivamento, ante a ilicitude dos elementos 

colhidos” (Inq nº 3.305/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco 

Aurélio, DJe de 2/10/14). 10. Quanto à operação Monte Carlo, 

deflagrada 2011, embora as autoridades envolvidas na operação 

também negassem que se tratasse de uma investigação direta em 

desfavor de detentor de prerrogativa de foro, os documentos 

constantes dos autos demonstraram exatamente o contrário. 11. Desde 

o início da operação, em 2011, já havia indícios relevantes de 

envolvimento do recorrente com os fatos apurados, sendo certo que 

não cabia ao juízo de primeiro grau, para prosseguir com as 

investigações, promover seu desmembramento, tal qual ocorreu ao se 

determinar a formação de autos em apartado contendo o “Relatório de 

Inteligência acerca dos encontros fortuitos envolvendo pessoas que 

possuem prerrogativa de foro”. 12. Como afirmou a autoridade policial, 

o relatório de inteligência acerca dos encontros fortuitos em referência 

continha nada menos do que 6 (seis) volumes e 1.237 páginas, o que 

sugere a existência de farto material que se acumulou por ocasião das 

interceptações. 13. Restou configurado, portanto, que as 

interceptações telefônicas levadas a cabo, tanto na operação Vegas, 

quanto na operação Monte Carlo, revelaram que seu conteúdo passou 

por análise que, indiscutivelmente, não competia a juízo de primeiro 

grau, mas ao Supremo Tribunal Federal, o que contaminou de nulidade 

os elementos de prova angariados em desfavor do recorrente nas 
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operações policiais em evidência, por violação do princípio do juiz 

natural (CF, art. 5º, LIII). 14. Recurso parcialmente provido para se 

conceder a ordem de habeas corpus no sentido de invalidar as 

interceptações telefônicas relacionadas ao recorrente nas operações 

Vegas e Monte Carlo, realizadas em primeiro grau, bem como as provas 

diretamente delas derivadas, determinando-se seu desentranhamento 

dos autos da ação penal à qual responde perante o Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás, a quem compete avaliar se remanesce justa causa 

para o prosseguimento do feito, a partir de eventual constatação de 

outras provas autônomas suficientes ao embasamento da acusação, 

uma vez que a via estreita do habeas corpus, na linha de precedentes, 

não permite revolver o acervo fático-probatório para melhor se 

reanalisar essa questão24. (grifo nosso). 

Necessário salientar que a inércia proposital desse magistrado de 

primeira instância pode ter causado incontáveis prejuízos à investigação presidida pela 

Polícia Federal, notadamente no que concerne a apuração do envolvimento de outras 

pessoas e autoridades detentoras de foro privilegiado, como é o caso da menção de 

Osmar Serraglio, este que à época em que foram realizadas as interceptações ocupava 

o cargo de Ministro da Justiça e atualmente exerce sua função como Deputado Federal. 

A referência suspeita ao nome do referido parlamentar pelo Superintendente do Mapa 

indicou que aquele, assim como o Deputado Federal Sérgio Souza, também estaria 

agindo para o desfecho favorável do PAD instaurado contra o corréu Daniel.  

 

Contudo, diante do indeferimento da remessa dos autos, tal 

situação não pôde ser elucidada em razão do decurso do lapso temporal e da deflagração 

da Operação Carne Fraca, com a consequente prisão de Daniel, pessoa que constituía o 

elo da suposta prática ilícita de Osmar, ocorrendo provável supressão de provas. 

 

                                           

24  Supremo Tribunal Federal. RHC 135683. Segunda Turma. Relator Ministro Dias Toffoli. Data do 
Julgamento: 25/10/2016. 
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Além dos aspectos expostos anteriormente, os quais por si só já 

seriam suficientes para demonstrar a violação das regras de competência 

constitucionalmente estabelecidas, nota-se que o envolvimento de políticos foi 

amplamente divulgado pela imprensa, tendo sido declarado pelo próprio delegado 

Maurício Moscardi Grillo que "Dentro da investigação ficava bem claro que uma parte 

do dinheiro da propina era revertido para partido político. Já foi falado ao longo 

da investigação sobre dois partidos: PP e PMDB"25 (grifo nosso). 

 

A divulgação pelos meios de comunicação pode ser comprovada 

através de uma simples busca na Internet, o que demonstra as inúmeras notícias que 

continham a informação sobre o envolvimento de parlamentares e partidos políticos na 

Operação Carne Fraca, como se observa adiante: 

                                           

25 Reportagem disponível no seguinte endereço eletrônico: 

<https://www.cartacapital.com.br/politica/carne-fraca-pmdb-e-pp-receberam-propinas-do-esquema-de-

corrupcao>. 
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Não obstante todas as notícias acima reportadas, o envolvimento 

de parlamentares e partidos políticos na presente Operação é corroborado pelos termos 

da colaboração premiada do acusado Daniel Gonçalves Filho, apontado como suposto 

líder do esquema, em que menciona inclusive outras pessoas detentoras de foro por 

prerrogativa de função, como se verifica pelas notícias que seguem: 
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Assim, novamente, o que se denota é o claro envolvimento de 

autoridades com foro por prerrogativa de função nos fatos investigados na Operação 

Carne Fraca, fato que foi completamente ignorado pelo Juízo, a quem cumpria remeter 

os autos ao órgão competente. 

 

Ante os fatos e argumentos apresentados, deve-se reconhecer a 

usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal por este Juízo de primeira 

instância, declarando-se a nulidade de todos os atos praticados a partir da decisão que 

negou o encaminhamento dos autos à Corte competente, isto é, ao Supremo Tribunal 

Federal, nos termos do art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal. 

 

D) Nulidade do acordo de colaboração premiada do acusado Daniel Gonçalves 

Filho – quebra do sigilo do acordo – rescisão automática 

Inicialmente, cumpre destacar que há muito este Juízo vem 

usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal. Em três oportunidades foram 

apresentadas Reclamações Constitucionais contestando atos praticados por este Juízo 

que teriam contrariado expressamente as disposições da Constituição Federal. 

 

Na Reclamação Constitucional de nº 28.520, questiona-se, em 

síntese, a legalidade de ato praticado pelo MM. Juízo de primeiro grau ao dar 

prosseguimento à persecução penal dos fatos investigados na Operação Carne Fraca, 

sem possibilitar ao Supremo Tribunal Federal qualquer valoração acerca da necessidade 

de apuração das condutas das autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função 

mencionadas, contrariando o disposto no art. 102, inciso I, alínea ‘b’, da Constituição 

Federal e culminando na nulidade das provas produzidas posteriormente. 

 

Por meio da Reclamação Constitucional de nº 29.485, questiona-

se, em resumo, a legalidade de ato praticado por este Juízo, que além de usurpar a 
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competência do Supremo Tribunal Federal mediante a revogação da prisão preventiva 

de Daniel Gonçalves Filho com fundamento em sua colaboração premiada, antes mesmo 

de sua homologação pelo Juízo competente, ainda negou acesso à defesa dos acusados 

Sidiomar de Campos e JUAREZ JOSÉ DE SANTANA à decisão que revogou a prisão do 

corréu Daniel Gonçalves Filho, violando expressamente a Súmula Vinculante de nº 14, 

deste Supremo Tribunal Federal. 

 

Ainda, com a Reclamação Constitucional de nº 30.177, 

questiona-se, em breve síntese, a usurpação da competência do Supremo Tribunal 

Federal e a quebra do sigilo do acordo de colaboração premiada do acusado Daniel 

Gonçalves Filho por este Juízo ao dar início ao cumprimento dos termos do acordo de 

colaboração antes de sua homologação pelo Juízo competente, bem como a usurpação 

de competência da Suprema Corte por este Juízo de primeiro grau ao homologar o 

acordo de colaboração premiada da acusada Maria do Rocio Nascimento, haja vista a 

atribuição de crimes a pessoas com foro por prerrogativa de função nos depoimentos da 

colaboradora. 

 

Referidas reclamações constitucionais ainda se encontram 

pendentes de julgamento. 

 

No dia 18/12/2017, foi juntado aos autos de nº 5054210-

20.2017.4.04.7000 certidão de depósito informando a entrega de um passaporte em 

nome de Daniel Gonçalves Filho (doc. 03), em cumprimento da decisão proferida 

naqueles autos pelo r. Magistrado de primeiro grau, processo do qual a defesa do 

acusado não obteve acesso em razão do nível do sigilo atribuído aos autos. 

 

Diante da notícia da revogação da prisão preventiva de Daniel 

Gonçalves Filho pelo Juízo de primeiro grau, a defesa do acusado JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA pleiteou diversos pedidos de revogação de sua prisão preventiva, bem como 

solicitou que fossem esclarecidos os motivos da repentina liberdade do 
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corréu, uma vez que a segregação daquele acusado estava embasada em 

fundamentos idênticos aos dos acusados Daniel e Maria. Nesse aspecto, foi ainda 

requerida o acesso da decisão que determinou a liberdade de Daniel ou, na 

existência de acordo de colaboração premiada, a apresentação da decisão 

judicial de sua homologação. 

 

Em sua decisão, o r. Magistrado de primeiro confirmou que a 

soltura de Daniel Gonçalves Dias se sucedeu em razão de acordo de colaboração 

premiada: 

A decisão adotada por este Juízo teve como fundamento a 

colaboração do acusado, desvelando parte da rede criminosa em 

boa medida até então desconhecida, pelos órgãos de investigação, 

corroboradas pela apresentação de provas, o que demonstrou não ser 

mais imprescindível a manutenção de sua prisão preventiva para os fins 

do artigo 312 do CPP. 

Com a notícia aventada no despacho, a defesa do acusado Juarez 

José de Santana pleiteou a juntada da Homologação do Acordo de Colaboração 

Premiada, que tramitava no Supremo Tribunal Federal, a fim de verificar a legalidade da 

execução do documento a partir da colocação do acusado em liberdade. Em sua decisão 

proferida em 12/01/2018, o MM. Juízo de primeiro grau admitiu que o acordo 

ainda não havia sido homologado, circunstância que acarretaria a inexistência de 

tal documento no mundo jurídico: 

[...] em contato telefônico no dia de ontem (11/01) com um dos 

magistrados que atuam na assessoria do Ministro DIAS 

TOFFOLI para consultar sobre a possibilidade de obtenção imediata 

de cópia do citado acordo de colaboração e seus anexos. 

Como resposta, foi informado que os autos mencionados pelo 

postulante se encontram acobertados por sigilo e que, 

oportunamente, o Juízo deverá ser comunicado de maneira 
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oficial acerca das providências adotadas naquele Sodalício e, 

se necessário, instado a atuar em Primeiro Grau. 

Portanto, não há possibilidade de consulta ou acesso a qualquer das 

peças contidas no procedimento em referência, ao menos por ora, 

devendo, se entender necessário, a parte peticionar diretamente ao 

STF requerendo acesso à mencionada colaboração. 

Além da confirmação de inexistência de homologação do acordo 

de colaboração premiada pela Suprema Corte, a decisão deste Juízo também indeferiu 

o pedido de acesso à decisão que substituiu a prisão preventiva do acusado Daniel 

Gonçalves Filho, sob o argumento de que: 

[...] ela não diz respeito ao ora requerente e não se relaciona com sua 

situação processual, bem como faz referência ao acordo 

entabulado, não tendo havido ainda a comunicação oficial a 

este Juízo da homologação da colaboração por parte do STF, 

na qual pode ter sido determinada a manutenção do sigilo quanto à 

colaboração, em virtude de investigações e/ou diligências pendentes 

naquela instância. 

Apenas no dia 15/03/2018 este magistrado de primeiro grau 

apresentou a decisão de homologação do Supremo Tribunal Federal sobre o acordo de 

colaboração premiada firmado entre Ministério Público Federal e o corréu Daniel 

Gonçalves Filho, único ato judicial que poderia comprovar sua existência e sua 

legalidade.  

 

Desta feita, tem-se que, embora a homologação do acordo 

de colaboração premiada de Daniel Gonçalves Filho tenha se concretizado no 

dia 18 de dezembro de 2017, isto é, no mesmo dia em que lhe foi conferida prisão 

domiciliar por este Juízo, mostra-se evidente que este último teve acesso 

indevido aos termos do acordo de colaboração premiada antecipadamente, 
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uma vez que sua juntada aos autos somente ocorreu aproximadamente 03 (três) 

meses após a decisão de revogar a prisão preventiva de Daniel. 

 

Ademais, considerando os trechos nos despachos proferidos por 

este Juízo, nota-se que houve confissão expressa do magistrado de que tinha apenas 

“notícia” da suposta homologação do acordo quando revogou a prisão preventiva de 

Daniel e, ainda assim, decidiu pela execução de um termo pactuado no acordo do qual 

supostamente não tinha o conhecimento. 

 

As informações expostas dão conta de que houve transmissão 

não autorizada de informações sobre a existência e, inclusive, sobre os termos 

do acordo de colaboração premiada para o r. Magistrado de primeiro grau. 

Isso porque uma das cláusulas do acordo versava sobre o sigilo do próprio acordo, de 

seus anexos, depoimentos e das provas obtidas, sigilo este que somente poderia ser 

levantado após o oferecimento da denúncia: 

 

 

 

Isto é, apenas as partes envolvidas no acordo e o juízo 

competente para sua homologação é que poderiam conhecê-lo até aquele momento, 

excluindo-se, portanto, qualquer atuação de ofício deste magistrado de primeiro grau. 

Desta feita, a concessão de prisão domiciliar ao acusado Daniel sem que tenha 
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havido determinação nesse sentido pelo juízo competente se revela ilegítima 

e configura verdadeira afronta os preceitos constitucionais, na medida em que 

confirma o vazamento de informações sigilosas e invade a competência do 

Supremo Tribunal Federal. 

 

Ademais, subsistem outros elementos probatórios aptos a 

demonstrar de maneira irrefutável que o Juízo de primeiro grau analisou ilegalmente o 

conteúdo do acordo de colaboração premiada de Daniel Gonçalves Filho quando este 

ainda estava sob sigilo.  

 

Conforme documentado nos autos, a homologação do acordo 

pelo eminente Ministro Dias Toffoli ocorreu no dia 18/12/2017, sendo tal decisão judicial 

publicada no dia posterior, 19/12/2017. Logo, apenas nesta última data é que o 

acordo de colaboração premiada se tornou válido no mundo jurídico e apto a 

produzir seus efeitos. 

 

Ocorre que, embora este Juízo tenha indeferido o pedido 

formulado defesa do acusado Juarez José de Santana para obter acesso ao inteiro teor 

da decisão de revogação da prisão preventiva do acusado Daniel, é possível presumir 

que tal decisão tenha sido prolatada no dia 17/12/2017 ao se reputar o dia da entrega 

de seu passaporte. A indagação e a suspeita culminam na precisão cronológica desta 

última, proferida exatamente 09 (nove) meses após o início do cumprimento 

de prisão preventiva pelo corréu Daniel, mesmo marco referencial utilizado 

no acordo de colaboração premiada para o encerramento da prisão em regime 

fechado: 
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Estas circunstâncias fáticas não podem ser consideradas meras 

coincidências, até porque não remanescem outros argumentos fáticos para a soltura do 

denunciado Daniel Gonçalves Filho que não a execução do acordo de colaboração 

premiada, o que foi reconhecido por este magistrado de primeiro grau. 

 

Assim, a ciência não autorizada e a execução precipitada 

da colaboração premiada prestada pelo denunciado Daniel atestam a usurpação 

de competência do r. Juízo de primeiro grau em relação ao Supremo Tribunal 

Federal, órgão judiciário competente para valorar o acordo de colaboração premiada e 

determinar sua execução pela 14ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR.  

 

Nesse aspecto, a informação repassada pela assessoria do 

Ministro Dias Toffoli a este Juízo de primeiro grau no dia 11/01/2018 é no sentido de 

que a homologação do acordo de colaboração premiada do corréu Daniel seria 

comunicada oficialmente e, caso houvesse necessidade, haveria a determinação 

de medidas cabíveis a serem adotadas em primeiro grau. Esse entendimento 

também pode ser extraído das disposições do próprio acordo firmado entre o acusado e 

o Ministério Público Federal, isto é, que, após sua homologação pela Suprema Corte, a 

14ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR seria encarregada de executá-

lo:  
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Porém, o esclarecimento público acerca da existência e 

homologação do acordo de colaboração premiada somente ocorreu dois meses após o 

contato feito com a Supremo Tribunal Federal, oportunidade na qual o Juízo de primeiro 

grau, assim como as demais partes do processo que não participaram do acordo, 

estariam legalmente autorizados a tomar ciência de sua existência e de seus termos. 

 

Portanto, além da invasão de atribuições concernentes à 

Suprema Corte, entende-se que, em atenção à sua incompetência para apreciar o acordo 

de colaboração premiada do acusado Daniel, bem como também em virtude do sigilo de 

seu teor, o Juízo de primeiro grau pode ter participado de maneira ativa das tratativas 

do acordo. Isso porque mostra-se irrazoável que o Juízo tenha proferido uma decisão 

judicial com base em mera suposição da “colaboração” de um dos réus, sem que tivesse 

acesso a seu conteúdo. Ou seja, apresenta-se inverossímil que o julgador tenha 

concordado com a soltura de um dos grandes líderes da organização 

criminosa desvendada pela Operação Carne Fraca sem que tivesse plena 

convicção da efetividade da colaboração para o esclarecimento dos fatos 

delituosos objeto de investigação, o que somente seria possível caso 

obtivesse acesso aos depoimentos prestados pelo colaborador. 
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Reputando-se o sigilo do trâmite do acordo de colaboração 

premiada no Supremo Tribunal Federal, denota-se que o único meio de obtenção de 

seus termos pelo Juízo de primeiro grau seria por meio de sua participação 

direta no acordo, o que é defeso pelo ordenamento pátrio. Tal proibição decorre 

tanto da possibilidade de perda de sua necessária imparcialidade para o posterior 

julgamento da causa26 quanto da afronta ao sistema acusatório e às disposições 

da Lei 12.850/2013. O ilustre doutrinador Renato Brasileiro de Lima coaduna sua 

posição com o entendimento explanado: 

O magistrado não deve presenciar ou participar das negociações, 

enfim, não deve assumir um papel de protagonista das operações 

referentes ao acordo de colaboração premiada, sob pena de evidente 

violação do sistema acusatório (CF, art. 129, I). Ora, se o magistrado 

presenciar essa tratativa anterior à colaboração, [...] é intuitivo que o 

magistrado não conseguirá descartar mentalmente os elementos de 

informações dos quais tomou conhecimento, o que poderia colocar em 

risco sua imparcialidade objetiva para o julgamento da causa27. 

Conforme já assentado anteriormente, a legislação é explicita 

em excluir o ente julgador nas tratativas de formação do acordo de 

colaboração premiada, consoante disposição do art. 4º, § 6º, da Lei 12.850/13, in 

verbis: 

O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para 

a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o 

delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do 

                                           

26  TÓRTIMA, Fernanda Lara; BORGES, Ademar. Os limites da atuação do juiz na delação premiada. 18 fev. 
2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-fev-18/limites-atuacao-juiz-delacao-
premiada>. Acesso em: 15 jan. 2018. 

27  DE LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada. 4 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, 
p. 552. 
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Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o 

investigado ou acusado e seu defensor. 

Ante o exposto, resta plenamente configurada a usurpação da 

competência do Supremo Tribunal Federal, corte competente para determinar a 

aplicação de quaisquer medidas decorrentes de acordo celebrado pelo denunciado 

Daniel Gonçalves Filho, de modo que o ato praticado por este Juízo violou 

frontalmente o princípio do juiz natural, impondo-se a decretação de sua nulidade, 

nos termos do art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal, com a anulação de todos 

os atos praticados após a realização e homologação do acordo. 

 

E) Nulidade do acordo de colaboração premiada da acusada Maria do Rocio 

Nascimento – homologação por Juízo incompetente 

No tocante ao acordo de colaboração premiada da corré Maria 

do Rocio Nascimento (evento 1352), observa-se que, no dia 08/02/2018, foi juntado aos 

autos da Ação Penal a decisão de homologação do acordo de colaboração premiada, 

proferida pelo Juízo de primeiro grau nos autos de nº 5002170-27.2018.4.04.7000. 

Posteriormente, no dia 19/02/2018, foi apresentado o acordo em si, seguido de um 

despacho deste Juízo de primeiro grau determinando a remessa de cópias de alguns 

anexos dos termos à Procuradoria-Geral da República: 

1. Considerando-se a menção, por parte da colaboradora, do 

envolvimento em práticas criminosas de pessoas com prerrogativa de 

foro no Supremo tribunal Federal, autorizo a remessa, por parte do 

Ministério Público Federal, de cópias dos termos de declarações 

referentes aos anexos VIII, X, XIV e XV à Procuradoria-Geral da 

república. 
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Cotejando-se as situações dos réus Daniel Gonçalves Filho e 

Maria do Rocio Nascimento, desponta-se o questionamento acerca da legitimidade do 

Juízo da 14ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR e da validade da referida 

homologação. Isso porque, ainda que não se tenha acesso ao teor dos acordos 

de colaboração premiada, sabe-se que ambos relacionavam pessoas com foro 

de prerrogativa de função de competência do Supremo Tribunal Federal. 

Contudo, no caso do acusado Daniel, o acordo não foi encaminhado ao Juízo de primeiro 

grau, sendo protocolado diretamente na corte competente para homologação de seu 

inteiro teor. De maneira oposta, o Ministério Público Federal encaminhou o acordo 

de colaboração premiada de Maria para homologação por este Juízo de 

primeiro grau, mesmo tendo o conhecimento de que as declarações prestadas 

pela ré envolviam pessoas com foro privilegiado na Suprema Corte. 

 

Observa-se que, a princípio, não há qualquer diferença 

significativa entre as situações narradas anteriormente que justifique o 

tratamento diferenciado entre os dois réus e, principalmente, que confira 

legitimidade ao Juízo de primeiro grau para homologar acordo de colaboração premiada 

no qual foram citados agentes com foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal 

Federal. 

 

Nessa lógica, destaca-se a lição apresentada pelo eminente 

Ministro Dias Toffoli no despacho de homologação do acordo de colaboração premiada 

de Daniel Gonçalves Filho, delimitando se tratar de competência da Suprema Corte: 

Na espécie, os documentos que instruem o requerimento indicam, a 

partir dos depoimentos prestados pelo colaborador, possível 

envolvimento de parlamentares federais em ilícitos penais, o que atrai 
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a competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102, 

I, b, da Constituição28. 

A identificação do juízo competente também foi feita pela Douta 

Procuradora-Geral da República, que assentou que “desde o primeiro momento, os 

títulos dos anexos indicavam a existência de fatos com pessoas com foro por 

prerrogativa de função nesta Suprema Corte” 29. 

 

Ponderando-se os argumentos jurídicos aventados, denota-se 

que a mera indicação de pessoas com prerrogativa de função é suficiente para 

fixar a competência da Suprema Corte e exclui a possibilidade dos demais 

juízos a quo de avaliarem a regularidade, legalidade e voluntariedade dos 

acordos de colaboração premiada, eliminando-se também a possibilidade de 

estes determinarem os efeitos práticos de uma futura homologação judicial. 

Qualquer ponderação diferente da exposta configura usurpação de competência, 

consoante afirmação contida no próprio despacho homologatório: 

 

30 

 

Ademais, cumpre consignar que a fundamentação exposta na 

homologação do acordo de Daniel Gonçalves Filho representa o posicionamento 

predominante no Supremo Tribunal Federal, que foi explicitamente confrontado por este 

magistrado de primeiro grau. Cita-se a recente decisão monocrática proferida pelo 

excelso Ministro Gilmar Mendes, a qual se amolda com perfeição ao caso em análise: 

                                           

28  Decisão Petição 7.403 Distrito Federal, p. 03/04. 
29  Ibidem, p. 01. 
30  Ibidem, p. 03. 
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O colaborador admite seus próprios delitos e delata outros crimes. 

Assim, quanto à prerrogativa de função, será competente o 

Juízo mais graduado, observadas as prerrogativas de função 

do delator e dos delatados. 

Essa prática vem sendo observada no Supremo Tribunal Federal. Vários 

casos envolvendo delação de autoridades com prerrogativa de foro 

foram submetidos pela Procuradoria-Geral de Justiça à homologação 

deste Tribunal. 

[...] 

Está bem assentado no STF que a delação de autoridade com 

prerrogativa de foro atrai a competência do Tribunal 

competente para a respectiva homologação e, em 

consequência, do órgão do Ministério Público que atua perante 

a Corte31. 

Destarte, verifica-se que houve avultosa apropriação da 

competência da Suprema Corte por este Juízo. As conclusões apresentadas 

indicam que o magistrado de primeiro grau, ao perceber a menção de pessoas com 

prerrogativa de foro de uma corte superior, deveria encaminhar o acordo à corte 

competente para que essa proceda a avaliação dos requisitos legais. In casu, constata-

se que foram mencionadas no acordo ao menos 04 (quatro) situações 

delituosas envolvendo agentes com foro privilegiado. 

 

Contudo, mesmo diante desta situação, este magistrado de 

primeiro grau homologou o acordo de colaboração premiada da acusada Maria 

do Rocio Nascimento, o que inclui também os segmentos que envolvem as 

pessoas com prerrogativas de foro. Logo, a usurpação da competência do Supremo 

Tribunal Federal restou plenamente configurada, sendo irrelevante o encaminhamento 

dos referidos anexos à essa Corte após a homologação. Consoante esclarecimentos 

                                           

31  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisão Monocrática de Medida Cautelar no Habeas Corpus 151.605 
PR. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Data do Julgamento: 18/12/2017. 
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expostos, este encaminhamento deveria ser feito antes de qualquer 

homologação, para que fosse fixada a competência e realizada a análise dos 

requisitos legais do acordo como um todo. 

 

Como consequência espontânea da usurpação da 

competência do Supremo Tribunal Federal, o acordo de colaboração premiada 

firmado deve ser declarado nulo, nos termos do art. 564, inciso I, do Código de 

Processo Penal, o que também ocorrerá com seus efeitos. Desse modo, deverá ser 

retomado o status jurídico anterior à sua homologação, inclusive com o restabelecimento 

da prisão preventiva da ré Maria do Rocio Nascimento. 

 

F) Cerceamento de defesa – indisponibilidade das mídias referentes aos 

depoimentos das testemunhas Andrea Monica Moretti Alves de Freitas 

Barbosa e Francisco Barbosa Lima 

Importante ressaltar, também, a nulidade processual decorrente 

do efetivo cerceamento de defesa causado pela perda das mídias que continham os 

depoimentos da informante Andrea Monica Moretti Alves de Freitas Barbosa e da 

testemunha Francisco Barbosa Lima.  

 

Conforme se depreende dos autos, as referidas testemunha e 

informante foram arrolada pela defesa do acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, sendo 

inicialmente ouvidas na audiência de instrução realizada no dia 25/08/2017 (evento 

890). No entanto, verifica-se que as mídias contendo seus depoimentos não foram 

juntadas aos autos.  

 

A ausência da oitiva da testemunha Francisco Barbosa Lima 

importa em relevante cerceamento de defesa ao acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, 

uma vez que a referida testemunha exercia a função de chefia da UTRA de 
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Londrina na ausência ou impossibilidade do acusado JUAREZ, de modo que 

seu depoimento é de grande contribuição para se entender o funcionamento 

da UTRA, suas atribuições, as atribuições da chefia da UTRA, a conduta dos 

funcionários públicos nela lotados, bem como o relacionamento da UTRA de 

Londrina com os demais setores do MAPA no Paraná. 

 

Importante frisar que, embora informado verbalmente ao 

servidor responsável, não foi juntado aos autos o referido depoimento e nem 

certificado acerca da impossibilidade de o fazer, de modo que não se realizou 

nova oitiva da referida testemunha Francisco Barbosa Lima, diferentemente do 

que ocorreu com a informante Andrea Monica Moretti Alves de Freitas Barbosa, como 

pode ser constatado da certidão de evento 949, que ensejou sua nova oitiva pelo Juízo 

(eventos 959 e 1019). 

 

Neste ponto, importa salientar que, embora tenha se realizado 

novamente a oitiva da informante Andrea Monica Moretti Alves de Freitas Barbosa, por 

óbvio essa nova oitiva não reproduziu a integralidade do depoimento 

prestado na primeira ocasião, uma vez que, diferentemente da primeira vez em que 

foi ouvida, o Ministério Público Federal e o magistrado não demonstraram o mesmo 

interesse pelas declarações da informante, deixando de perguntar várias questões que 

foram levantadas na primeira oportunidade. 

 

Deste modo, existindo prova nos autos de que o depoimento da 

testemunha Francisco Barbosa Lima e da informante Andrea Monica Moretti Alves de 

Freitas Barbosa foram efetivamente colhidos (evento 890), porém não constando dos 

autos a respectiva prova produzida na audiência de instrução, devem ser considerados 

inexistentes a mencionada prova e todos os demais atos subsequentes. 

 

Ainda que o magistrado entenda que a gravação do depoimento 

da testemunha não é essencial, uma vez que o ato em si foi realizado na presença das 
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partes, o art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, estabelece que “sempre que 

possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas 

será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica 

similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações". 

Assim, com a indisponibilidade dos vídeos dos depoimentos da testemunha Francisco 

Barbosa Lima e da informante Andrea Monica Moretti Alves de Freitas Barbosa, verifica-

se uma violação ao citado dispositivo legal. 

 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente 

julgamento, entendeu que, caso não exista qualquer justificativa, a omissão da gravação 

dos depoimentos colhidos durante a instrução processual acarreta na nulidade do ato, 

impondo-se a anulação dos atos subsequentes: 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. COLHEITA DE DEPOIMENTOS. SISTEMA DE REGISTRO 

AUDIOVISUAL. DISPONIBILIDADE. UTILIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 

ART. 405, § 1º, DO CPP. NULIDADE. OCORRÊNCIA. WRIT NÃO 

CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o 

Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não 

cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a 

hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo 

quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado. 2. O legislador federal, por meio da Lei n. 11.719⁄2008, 

promoveu, entre outras, alteração no Código de Processo Penal 

consistente na inserção do atual § 1º do artigo 405, o qual determina 

que os depoimentos de investigados, indiciados, ofendidos e 

testemunhas serão registrados, "sempre que possível", por "meios ou 

recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, 

inclusive audiovisual". 3. Não há motivo para que o registro de 

interrogatório do réu deixe de observar a mesma sistemática exigida 

para a colheita dos depoimentos de investigado, indiciado, ofendido e 
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testemunha, apesar da omissão do legislador. 4. Verifica-se, a partir 

da leitura da parte final do aludido § 1º do art. 405, que as 

alterações promovidas pela Lei n. 11.719⁄2008 objetivaram a 

implementação não só dos princípios da razoável duração do 

processo e da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF), 

mas, também, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LX, 

da CF), na medida em que a utilização de meios ou recursos de 

gravação audiovisual, para o registro de depoimentos, é 

"destinada a obter maior fidelidade das informações". 5. A 

expressão legal "sempre que possível" apenas ressalta a manutenção 

do registro de depoimento por meio do método tradicional, sem 

gravação audiovisual, na hipótese em que não exista, faticamente, 

sistema disponível para tanto. 6. A partir da entrada em vigor da Lei n. 

11.719⁄2008, a melhor exegese da disposição legal que regula a 

matéria não comporta outra interpretação, senão a de que o juiz que 

disponha de meio ou recurso para gravação deverá, obrigatoriamente, 

utilizá-lo para o registro dos depoimentos de investigado, indiciado, 

ofendido, testemunha e, inclusive, de réu. Excepcionalmente, ante 

impedimento fático, poderá o magistrado proceder à colheita 

dos depoimentos por meio da sistemática tradicional, desde 

que motivadamente justifique a impossibilidade, sem que isso 

inquina de ilegalidade o ato. 7. No caso em exame, o Juízo de 

primeiro grau, conquanto tivesse à sua disposição sistema 

para gravação audiovisual de depoimentos, deixou de utilizá-

lo para a colheita dos depoimentos no âmbito da instrução 

processual penal, o que configura ilegalidade. 8. Habeas corpus 

não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular as 

audiências de instrução realizadas, sem a utilização de meios 

ou recursos de gravação audiovisual, assim como os demais 

atos subsequentes ocorridos no âmbito da Ação Penal n. 

0030229-37.2016.8.19.0014. Ordem de imediato relaxamento da 

prisão imposta ao paciente, salvo, evidentemente, se por outro motivo 

estiver preso, autorizando a fixação de outras medidas cautelares 
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previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juiz de primeiro grau. 

Ressalva quanto à possibilidade de nova decretação da custódia 

cautelar, desde que apresentados motivos concretos para tanto. (STJ 

– HC 428.511/RJ – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS - QUINTA TURMA – 

Julgado em 19/04/2018 – DJe 25/04/2018) 

De se destacar, ainda, que por não haver como acessar 

tais atos, o caso não é apenas de cerceamento de defesa por impossibilidade 

de valoração da prova, mas de violação ao devido processo legal, ante a falta 

de atos essenciais ao tramitar válido do processo, notadamente as alegações 

finais e a própria sentença. Neste sentido: 

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO 

TENTADO. SESSÃO PLENÁRIA. DEPOIMENTOS GRAVADOS EM MEIO 

AUDIOVISUAL. PERDA DE SEU CONTEÚDO. GRAVAÇÃO INAUDÍVEL. 

NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DECLARADA 

A NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA, E DOS ATOS SUBSEQUENTES. A 

impossibilidade de restauração de conteúdo inserto em mídia, 

decorrente da gravação audiovisual dos depoimentos colhidos 

na sessão plenária, conduz ao reconhecimento da nulidade 

absoluta do ato praticado e demais atos subsequentes, em face 

da violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, 

contraditório e devido processo legal. Recurso conhecido e, de 

ofício, declarada e nulidade da sessão plenária realizada e demais atos 

subsequentes, restando prejudicada a análise do mérito da apelação. 

(TJBA – Classe: Apelação, Número do Processo: 0007460-

60.2012.8.05.0080, Relator (a): Inez Maria Brito Santos Miranda, 

Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 

02/03/2018) 
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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DA 

MÍDIA AUDIOVISUAL COM TODAS AS PROVAS ORAIS COLHIDAS 

DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FALHA QUE IMPEDIU O 

EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. UTILIZAÇÃO DE DEPOIMENTO 

COLHIDO NA FASE JUDICIAL COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. 

NULIDADE. ART. 564, INCISO IV. DO CPP. PRELIMINAR E NULIDADE 

RECONHECIDA. 1. Evidenciada a inexistência da mídia (DVD) com os 

depoimentos colhidos durante a audiência de instrução de instrução, 

evidencia-se o efetivo impedimento ao exercício da ampla defesa. 2. 

Apesar de inexistir vedação ao julgador de considerar o depoimento 

testemunhal colhido na fase policial como elemento de convicção, 

quando a condenação não se fundamenta apenas neste, mas também 

e principalmente na prova judicializada como no caso em tela não 

restou comprovada nos autos, diante da perda do arquivo 

audiovisual da audiência de instrução e julgamento, resta 

caracterizada a violação do princípio da ampla defesa, 

acarretando a nulidade do feito. Inteligência do art. 564, IV, do 

CPP. 3. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não 

provimento do recurso. 4. ACOLHIDA A PRELIMINAR E DECRETADA A 

NULIDADE DO FEITO, COM DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA 

INSTRUÇÃO. MÉRITO RECURSAL JULGADO PREJUDICADO. (TJBA – 

Classe: Apelação, Número do Processo: 0318870-51.2013.8.05.0001, 

Relator (a): Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal - Primeira 

Turma, Publicado em: 11/09/2015) 

Assim, não decorre outra possibilidade senão declarar a nulidade 

do feito a partir da audiência de instrução, atingindo os demais atos dela decorrentes, 

determinando nova realização do ato, na forma do artigo 564, inciso III, alíneas "l" e 

"m", e do art. 573, ambos do Código de Processo Penal. 
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G) Cerceamento de defesa – indeferimento das perguntas formuladas pela 

defesa do acusado Juarez José de Santana à acusada Maria do Rocio 

Nascimento em seu novo interrogatório 

Cabe à defesa apontar, também, a nulidade do reinterrogatório 

da acusada Maria do Rocio Nascimento, em razão do cerceamento de defesa ocorrido 

por ato praticado pelo magistrado na referida audiência. 

 

Conforme se verifica dos vídeos do interrogatório anexados aos 

autos, o pedido da defesa para perguntar à acusada Maria do Rocio sobre a data em 

que se iniciaram as tratativas do acordo de colaboração foi indeferido pelo Juízo (evento 

1507 – VÍDEO07). 

 

Contudo, nos autos de nº 5016870-42.2017.4.04.7000, em 

apenso, o Juízo permitiu ao defensor de outro acusado formular a mesma pergunta 

(evento 1929 – VÍDEO12). 

 

Do mesmo modo, embora tolhido à defesa questionar à acusada 

quem seriam os políticos referidos na colaboração premiada da acusada Maria do Rocio, 

por entender o Juízo que violaria a prerrogativa destes, verifica-se que a acusada 

mencionou expressamente o Deputado Federal João Arruda em suas declarações, haja 

vista ser inimigo político do acusado Daniel e, consequentemente, da própria acusada 

Maria do Rocio, que integrava a organização criminosa chefiada por Daniel no MAPA em 

Curitiba. 

 

Trata-se, portanto, de flagrante cerceamento de defesa por parte 

do magistrado, na medida em que impossibilitou à defesa dos acusados Sidiomar e 

JUAREZ a formulação de perguntas pertinentes ao julgamento dos acusados. 
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O mencionado questionamento visava averiguar a validade do 

acordo de colaboração premiada firmado pela acusada Maria do Rocio com o Ministério 

Público Federal, uma vez que, muito embora a instrução processual tenha se iniciado 

em março de 2017, o acordo de colaboração premiada somente foi homologado em 

08/02/2018, quando a instrução processual já havia se encerrado. 

 

Portanto, o indeferimento da pergunta pelo Juízo se revela um 

ato extremamente abusivo, na medida em que tolheu os acusados Sidiomar e JUAREZ 

de exercer sua defesa de forma plena, com a possibilidade de rebater tudo que for 

arguido em seu desfavor, o que inclui a própria colaboração premiada da acusada Maria 

do Rocio. 

 

Assim, impõe-se a anulação dos atos processuais praticados a 

partir da audiência de reinterrogatório da acusada Maria do Rocio, ante ao cerceamento 

de defesa ocorrido naquele ato. A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região corrobora esse entendimento: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. 

ARTIGO 1º DA LEI 8.137/90. CONFIGURADA A VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. EVIDENCIADO PREJUÍZO DA PARTE. 

ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. 1. 

Caracterizada, no caso, a violação ao princípio do contraditório. 2. 

Sentença que se anula para determinar a reabertura da instrução, com 

o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual 

para que seja devidamente obedecido o princípio constitucional do 

contraditório 3. Apelação parcialmente provida. 4. Prejudicado o exame 

dos demais pontos do recurso. (TRF4, ACR 5008179-

63.2013.4.04.7102, SÉTIMA TURMA, Relatora SALISE MONTEIRO 

SANCHOTENE, juntado aos autos em 14/09/2017) 

Ante o exposto, resta evidente o cerceamento de defesa ocorrido 

na audiência de reinterrogatório realizada no dia 16/03/2018 em razão de ato praticado 
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pelo Juízo, que indeferiu a pergunta legítima formulada pela defesa dos acusados 

Sidiomar e JUAREZ, impondo-se o reconhecimento da nulidade do ato e, com isso, a 

anulação de todos os atos praticados desde então, nos termos do art. 564, inciso I, do 

Código de Processo Penal. 

 

H) Cerceamento de defesa – reinterrogatório do acusado Daniel Gonçalves 

Filho sem a efetiva intimação do advogado e sem oportunizar o exercício 

do contraditório e da ampla defesa 

Caso não acolhidas as teses anteriores, requer-se a anulação de 

todos os atos realizados após o despacho de evento 1497, haja vista o cerceamento de 

defesa acarretado ao acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA pelo citado despacho. 

 

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a audiência realizada 

às 09h00min do dia 16/03/2018 foi designada por força do despacho de evento 1354, 

exarado no dia 19/02/2018, em razão da homologação do acordo de colaboração 

premiada da acusada Maria do Rocio Nascimento (evento 1352). 

 

Contudo, posteriormente, às 14h03min do dia 15/03/2018, 

juntou-se aos autos a homologação do acordo de colaboração premiada do corréu Daniel 

Gonçalves Filho, como se observa do evento 1473. Em razão das informações anexadas 

aos autos, por força do despacho de evento 1497, exarado às 16h10min do dia 

15/03/2018, o Juízo designou o reinterrogatório do acusado Daniel para o mesmo ato 

designado para o reinterrogatório da acusada Maria do Rocio Nascimento, ou seja, para 

a manhã do dia seguinte, servindo as intimações expedidas nos eventos 1474 a 1493 

para dar ciência aos acusados do ato. 
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Como se observa do evento 1489, foi expedida intimação 

eletrônica para o acusado JUAREZ em 15/03/2018 às 14h08min, com prazo de um dia, 

que somente se iniciaria em 27/03/2018: 

 

 

 

Nesse aspecto, cumpre destacar que, conforme dispõe o art. 5º, 

§ 1º, da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, 

“considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta 

eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. 

 

Portanto, verifica-se que, no momento em que a audiência 

de reinterrogatório dos acusados Daniel e Maria foi realizada, o acusado 

JUAREZ ainda não havia sido intimado da homologação do acordo de 

colaboração premiada do acusado Daniel e nem do despacho de evento 1497, 

não possuindo conhecimento de seus teores. Ademais, observa-se que, até o 

presente momento, não foi oportunizado à defesa o acesso aos anexos da colaboração 

premiada do acusado Daniel ou ocorreu a juntada da parte que se refere aos fatos 

apurados nos presentes autos. 

 

Assim, observa-se uma latente violação ao princípio da paridade 

de armas e, consequentemente, aos princípios da ampla defesa e do contraditório, 

insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Nesse sentido, o Ministro 

Alexandre de Moraes, ao abordar o princípio constitucional da ampla defesa, explica que: 

Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de 

condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os 

elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou 

calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria 
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exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do 

processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá 

igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que 

melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica 

diversa daquela feita pelo autor32. 

Ademais, conforme leciona Renato Brasileiro de Lima, o 

contraditório é “a necessária informação às partes e a possível reação a atos 

desfavoráveis”. Prossegue o autor: 

De fato, de nada adianta se assegurar à parte a possibilidade formal de 

se pronunciar sobre os atos da parte contrária, se não lhe são 

outorgados os meios para que tenha condições reais e efetivas de 

contrariá-los. Há de se assegurar, pois, o equilíbrio entre a acusação e 

defesa, que devem estar munidas de forças similares. O contraditório 

pressupõe, assim, a paridade de armas: somente pode ser 

eficaz se os contendentes possuem a mesma força, ou, ao 

menos, os mesmos poderes33. 

De se frisar que o defensor do acusado JUAREZ já estava em 

deslocamento para a cidade de Curitiba/PR quando foi exarado o despacho de evento 

1497, de modo que foi surpreendido no momento da audiência quando lhe foi informado 

que também seria realizado o reinterrogatório do acusado Daniel naquele ato. 

 

A juntada do acordo de colaboração premiada, a 

designação da audiência e a efetiva realização do reinterrogatório do acusado 

Daniel em um absurdamente curto período de tempo frustrou qualquer 

possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, tolhendo à 

                                           

32  MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 3ª Edição revista e atualizada. São Paulo: Atlas, 2017. 
33  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume. 4ª Edição. Salvador: JusPodivm, 2016. 
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defesa o direito de contestar as declarações do colaborador sobre os fatos 

discutidos na presente Ação Penal.  

 

Ainda, com a reabertura da instrução processual e novo 

interrogatório dos réus Daniel Gonçalves Filho e Maria do Rocio Nascimento (evento 

1507), foram noticiados novos fatos relacionados ao denunciado JUAREZ e à sua função 

de chefia exercida na Unidade Técnica Regional (UTRA) do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) na cidade de Londrina/PR. 

 

Portanto, evidente que houve cerceamento de defesa e violação 

aos princípios constitucionais que regem o processo penal brasileiro com a designação 

do reinterrogatório do acusado Daniel para o dia seguinte à juntada da homologação do 

acordo de colaboração premiada aos autos, sem que fosse oportunizado à defesa a 

análise dos documentos e sem que fosse procedida sua intimação. Como discorre Renato 

Brasileiro de Lima: 

Para que essa defesa seja ampla e efetiva, deve-se deferir ao acusado 

e a seu defensor tempo hábil para sua preparação e exercício. Entre as 

várias garantias que o devido processo legal assegura está o direito de 

dispor de tempo e facilidades necessárias para preparar a defesa. Há 

de se assegurar ao acusado e a seu defensor o tempo e os meios 

adequados para a preparação da defesa. Apesar de não haver 

dispositivo expresso no CPP acerca do assunto, cuida-se de previsão 

comum nas declarações internacionais de direitos humanos. De fato, 

de acordo com o art. 8º, nº 2, alínea “c”, da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (Dec. 678/92), ao acusado se assegura a 

concessão do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua 

defesa. No mesmo sentido, vide art. 14, nº 3, “b”, do Pacto 

Internacional relativo aos Direitos Civis e Políticos34. 

                                           

34  LIMA, Renato Brasileiro de. Op cit. 
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Ainda, como complementa Gustavo Henrique Badaró: 

Conferir ao réu o direito de defesa, sem oferecer-lhe tempo suficiente 

para sua preparação é esvaziar tal direito. Deve haver um tempo 

razoável entre a comunicação do ato em relação ao qual deverá ser 

exercida a defesa e o prazo final para tal exercício. Defesa sem tempo 

suficiente é ausência de defesa, ou, no mínimo, defesa ineficiente35. 

Por outro lado, o Ministério Público Federal, que figurou como 

parte no acordo de colaboração premiada firmado com o acusado Daniel, tinha pleno 

conhecimento e acesso ao teor da colaboração e de seus anexos, de modo que pôde 

fazer uso efetivo daquela prova em seu benefício e em prejuízo do acusado JUAREZ na 

mencionada audiência de reinterrogatório do acusado Daniel. 

 

De se destacar, também, que a defesa sequer teve acesso aos 

autos da colaboração premiada do acusado Daniel, que estão sob sigilo até a presente 

data, sem que tenham sido juntadas à presente Ação Penal as peças a ela referentes. 

 

Nesse aspecto, importante ressaltar que, o Supremo Tribunal 

Federal já se pronunciou no sentido de que a Súmula Vinculante 14 “assegura ao 

defensor legalmente constituído o direito de acesso às provas já produzidas e 

formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, 

consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de 

execução e, por isso, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial”36. 

 

Assim, resta evidente o prejuízo causado à defesa do acusado 

JUAREZ, uma vez que não foi efetivamente intimado do despacho que designou o 

reinterrogatório do acusado Daniel, bem como não obteve acesso até a presente data 

                                           

35  BADARÓ, Gustavo Henrique. Correlação entre acusação e sentença. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2009. p. 38. 

36  STF – 2ª T. – Rcl 22.009 AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, 16-2-2016. 
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aos anexos da colaboração, situações que impossibilitaram o exercício do contraditório 

e da ampla defesa, impondo, portanto, a decretação da nulidade do ato e a anulação de 

todos os atos praticados a partir do despacho de evento 1497, com fundamento no art. 

564, inciso IV, do Código de Processo Penal, e no art. 5º, inciso LV, da Constituição 

Federal. 

 

I) Cerceamento de defesa – homologação do acordo de colaboração 

premiada da acusada Maria do Rocio Nascimento após o encerramento da 

instrução processual 

Ainda, observa-se que a homologação do acordo de colaboração 

premiada da acusada Maria do Rocio Nascimento ocorreu após o término da instrução 

processual (evento 1352), de modo que a colaboradora conduziu seu depoimento com 

base em tudo o que foi produzido na instrução processual, tendo a possibilidade de aferir 

quais provas pesavam contra ela e contra os demais acusados, e, possivelmente, 

manipular sua versão dos fatos na colaboração. 

 

Inicialmente, cumpre destacar que o acordo de colaboração 

premiada é um instituto de natureza extremamente duvidosa criado pelo legislador, que 

é amplamente criticado pela doutrina em razão de proporcionar benefícios a uma pessoa 

que, além de criminosa, é traidora, visando apenas manipular a instrução processual, o 

que culmina em uma verdadeira disputa entre os investigados que se resume a 

basicamente dois fatores: quem está disposto a se tornar um “traidor” e até que ponto 

estão dispostos a se comprometer em troca de benefícios. Nesse sentido, cita-se a crítica 

lançada por Cezar Roberto Bittencourt e Paulo César Busato: 

Como se tivesse descoberto uma poção mágica, o legislador 

contemporâneo acena com a possibilidade de premiar o traidor – 

atenuando a sua responsabilidade criminal – desde que delate seu 

comparsa, facilitando o êxito da investigação das autoridades 
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constituídas. Com essa figura o legislador brasileiro possibilita 

premiar o ‘traidor’, oferecendo-lhe vantagem legal, 

manipulando os parâmetros punitivos, alheio aos 

fundamentos do direito-dever de punir que o Estado assumiu 

com a coletividade. 

Não se pode admitir, sem qualquer questionamento, a premiação de 

um delinquente que, para obter determinada vantagem, delate seu 

parceiro, com o qual deve ter tido, pelo menos, uma relação de 

confiança para empreender alguma atividade, no mínimo, arriscada, 

que é a prática de algum tipo de delinquência. Não se está aqui a 

aplaudir qualquer senso de ‘camaradagem’ para delinquir. Não se trata 

disso. Estamos, na verdade, tentando falar da moralidade e justiça da 

postura assumida pelo Estado nesse tipo de premiação. Qual é, afinal, 

o fundamento ético legitimador do oferecimento de tal premiação? 

Convém destacar que, para efeito da delação premiada, não se 

questiona a motivação do delator, sendo irrelevante que tenha sido por 

arrependimento, vingança, ódio, infidelidade ou apenas por uma 

avaliação calculista, antiética e infiel do traidor-delator. 

Venia concessa, será legítimo ao Estado lançar mão de um 

estímulo à deslealdade e traição entre parceiros, para atingir 

resultados que sua incompetência não lhe permite através de 

meios mais ortodoxos? Note-se que, ainda que seja possível afirmar 

ser mais positivo moralmente estar ao lado da apuração do delito do 

que de seu acobertamento, é, no mínimo, arriscado apostar em 

que tais informações, que são oriundas de uma traição, não 

possam ser elas mesmas traiçoeiras em seu conteúdo. 

Certamente aquele que é capaz de trair, delatar ou dedurar um 

companheiro movido exclusivamente pela ânsia de obter 

alguma vantagem pessoal, não terá escrúpulos em igualmente 
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mentir, inventar, tergiversar e manipular as informações que 

oferece para merecer o que deseja37.  

De se frisar que a suposta intenção do legislador ao adotar esse 

instituto no ordenamento jurídico brasileiro era oferecer ao colaborador a possibilidade 

de, espontaneamente, demonstrar seu arrependimento quanto às condutas criminosas 

por ele praticadas, ao mesmo tempo em que auxilia a justiça na elucidação dos crimes. 

Como lembram José Gomes Canotilho e Nuno Brandão Costa, a colaboração 

processual do suspeito ou do arguido precisa representar “uma expressão 

autêntica de sua liberdade de decisão”, “uma manifestação de auto 

responsabilidade e do direito fundamental do réu à sua autodeterminação”. 

Para tanto, “é imperioso que se desenvolva num ambiente de plena liberdade 

e informação”38. 

 

No entanto, essa espontaneidade da colaboração premiada, ao 

invés de requisito, tem sido observada como uma verdadeira exceção. Como 

argumentou Aury Lopes Junior no relatório final da Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito da JBS, por ser um instrumento que basicamente retira da acusação o ônus 

de provar suas alegações, a obtenção de colaborações premiadas é levada às últimas 

consequências pelo órgão acusador. Assim, são raras as exceções nas quais a prisão 

preventiva não é utilizada pelas autoridades como forma de coação para se obter uma 

colaboração premiada: 

Também estão usando a prisão cautelar como instrumento de tortura, 

sim. É uma tortura real; é uma tortura física e psicológica. E é por isso 

que nós temos de ter muito cuidado com essa história da prisão 

cautelar e da delação, porque a verdade é a seguinte: o próprio 

Ministério Público, um Procurador da República já deu uma 

                                           

37  BITENCOURT, Cezar Roberto; BUSATO, Paulo César. Comentários à Lei de Organização Criminosa. São 
Paulo: Saraiva, 2014, p. 116-117. 

38  Colaboração premiada e auxílio judiciário em matéria penal: a ordem pública como obstáculo. In Revista 
de Legislação e de Jurisprudência. Ano 146, n. 4000, set/out 2016. pp. 16-38. 
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entrevista que ficou conhecida por todos em que ele diz: “Em 

crimes de colarinho-branco, onde existem rastros, mas 

pegadas não ficam, são necessárias pessoas envolvidas com o 

esquema para colaborar”. E ele diz mais: “E o passarinho, para 

cantar, precisa estar preso” Essa frase ficou célebre: 

“Passarinho, para cantar, precisa estar preso”. Isso é assumir 

que estamos prendendo, para forçar a delação; que estamos 

ameaçando com a prisão, para que haja a delação; e que 

estamos soltando com a promessa da delação39. 

Essa situação narrada pelo citado doutrinador é claramente 

observada no presente processo. No caso em análise, verifica-se que a acusada Maria 

do Rocio se valeu de manifesta intenção de se ver beneficiada com o acordo de 

colaboração, uma vez que, além de estar presa preventivamente por mais de seis meses, 

já possuía conhecimento das provas existentes contra ela e, com isso, podia estimar a 

pena à qual estaria sujeita. Podia, ainda, conduzir seus depoimentos para beneficiar e si 

mesma e outras pessoas. 

 

Como sabido, a colaboração premiada, sem qualquer outra 

prova, não pode ser utilizada para sustentar uma condenação. Ademais, o acordo de 

colaboração estabelece uma série de condições que devem ser cumpridos pelo 

colaborador, dentre elas: 

 

                                           

39  Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/b0c0c6b0-9bd6-47e7-
894a-1985520231f7>. Acesso em 10 de maio de 2018. 
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Assim, entende-se que a acusada Maria do Rocio obteve apenas 

benefícios com a postergação de seu acordo de colaboração premiada, uma vez que 

pôde facilmente se esquivar dos termos acima dispostos sem sofrer qualquer sanção, 

posto que, no momento em que celebrou o acordo de colaboração, já possuía acesso a 

todo o acervo probatório dos autos. 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 

127.483/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, firmou entendimento no sentido de 

que: 

No mérito, o Plenário considerou que a colaboração premiada seria 

meio de obtenção de prova, destinado à aquisição de 

elementos dotados de capacidade probatória. Não constituiria 

meio de prova propriamente dito. Outrossim, o acordo de colaboração 

não se confundiria com os depoimentos prestados pelo agente 

colaborador. Estes seriam, efetivamente, meio de prova, que somente 
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se mostraria hábil à formação do convencimento judicial se viesse a ser 

corroborado por outros meios idôneos de prova40. 

Contudo, no caso da acusada Maria do Rocio, esta obteve imenso 

prêmio em decorrência de sua “colaboração” e, de outro lado, não teve que se esforçar 

para demonstrar suas alegações, utilizando-se das provas já produzidas e apenas as 

manipulando de modo a corroborar as declarações prestadas em seu novo 

interrogatório. 

 

Esse fato pode ser facilmente observado do interrogatório da 

acusada nos autos nº 5016870-42.2017.4.04.7000, em apenso, nos quais a acusada 

Maria do Rocio nega a existência de uma organização criminosa no âmbito do MAPA em 

Curitiba/PR, mas posteriormente muda sua narrativa ante a interferência de seu 

advogado. Ora, caso a acusada tivesse mantido sua versão de inexistência de associação 

criminosa, seu acordo de colaboração seria desfeito e, com ele, todos os benefícios 

obtidos – incluindo sua liberdade.  

 

De se destacar que a acusada Maria do Rocio fundamentou boa 

parte de suas novas declarações em supostas conversas que teria ouvido entre outras 

pessoas na carceragem da Polícia Federal em Curitiba/PR, não fazendo prova de nada 

do que foi alegado. 

 

Em primeiro, embora a acusada Maria do Rocio tenha declarado 

mal ter visto uma única vez a maioria dos demais acusados, curiosamente soube dizer 

quem eram, quais funções desempenhavam e como se dava o relacionamento entre 

eles. 

 

                                           

40  STF – HC 127483, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2016 PUBLIC 04-02-2016 
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Além disso, o relato da acusada se revelou contraditório, na 

medida em que inicialmente relatou ter conversado com o Sidiomar uma única vez, 

depois alegou que ele por diversas vezes atendia o telefone e intervinha nos assuntos 

técnicos, e, por último, disse que não ligava para a UTRA de Londrina e não tinha contato 

com o pessoal daquele escritório. 

 

Ainda, a colaborado mencionou a suposta existência de uma sala 

onde o acusado Brasiliano desenvolveria suas atividades dentro da UTRA de Londrina, 

fato este desmentido por várias testemunhas, não possuindo qualquer vínculo com a 

realidade, tanto que o acusado Brasiliano ligava para Sidiomar e para JUAREZ para saber 

quando este último estava no escritório, o que poderia constatar pessoalmente caso 

realmente trabalhasse no interior da unidade. 

 

Portanto, imperioso se reconhecer o cerceamento de defesa 

ocasionado pela homologação do acordo de colaboração premiada da acusada Maria do 

Rocio após o encerramento da instrução processual, uma vez que o acordo carece da 

devida espontaneidade, que o discurso da colaboradora foi manipulado com base nas 

provas produzidas durante a instrução pautadas em indícios que não podem ser 

comprovados e somente visou a confirmação seletiva das provas produzidas na instrução 

processual. 

 

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade do acordo de 

colaboração premiada da acusada Maria do Rocio Nascimento, eis que ausente requisito 

essencial para sua celebração – a espontaneidade – bem como homologado em 

momento posterior ao encerramento da instrução processual, somente servindo aos 

propósitos do Ministério Público Federal em confirmar seletivamente as provas 

produzidas na instrução processual, de modo que se mostra necessária a anulação de 

todos os atos processuais realizados a partir da homologação do mencionado acordo. 
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J) Cerceamento de defesa – indeferimento injustificado das diligências 

requeridas após o fim da instrução processual 

Ainda na análise das questões prejudiciais ao julgamento do 

mérito, cumpre analisar a ilegalidade do despacho proferido por este Juízo no evento 

1297 e 1559, no qual foram indeferidas as provas requeridas pela defesa do acusado 

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e Sidiomar de Campos sob os seguintes fundamentos: 

 

No despacho de evento 1297, o Juízo decidiu da seguinte forma: 

 

 

 

Neste aspecto, cumpre informar que o objetivo da prova 

requerida era demonstrar que o processo de julgamento do referido processo 

administrativo em nada se relacionava à UTRA de Londrina ou ao acusado JUAREZ e, 



 

85 

 

 

 

 

assim, comprovar que o acusado não praticou o crime de advocacia administrativa que 

lhe é imputado, ante a atipicidade de sua conduta.  

 

Ainda, cabe destacar que, diferentemente do alegado pelo 

magistrado no sentido de que o acusado JUAREZ poderia obter a prova de outra forma 

por ser parte no processo, o acusado JUAREZ não é parte no processo, o que exatamente 

se pretende demonstrar com a prova. Assim, seu indeferimento prejudica o exercício da 

defesa pelo acusado JUAREZ, que não possui acesso à referida prova pela via 

administrativa. 

 

Quanto ao despacho de evento 1559, verifica-se a seguinte 

argumentação: 
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Contudo, diferentemente do alegado pelo Juízo, a necessidade 

das provas decorreu do novo interrogatório da acusada Maria do Rocio, no qual a 

acusada declarou que o acusado Sidiomar de Campos, a mando do acusado JUAREZ 

JOSÉ DE SANTANA, dificultava os trabalhos do fiscal agropecuário Luiz Carlos Zanon 

Junior mediante ao não disponibilizar veículo oficial para que este exercesse suas 

funções. 

 

Com as provas pretendidas, busca-se comprovar que o fiscal 

agropecuário Zanon possuía veículo oficial próprio para exercer suas atividades, que lhe 

fora designado com uso exclusivo, tendo inclusive respondido a procedimento 
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administrativo disciplinar pelo mau uso do veículo oficial. O citado procedimento também 

averiguou a disponibilização exclusiva de veículo oficial determinada pelo próprio 

Superintendente à época dos fatos, isto é, o correú Daniel Gonçalves Filho, ao fiscal Luiz 

Carlos Zanon, o qual usufruía do bem como se fosse de sua propriedade e para atingir 

interesses pessoais. 

 

Ademais, as provas visavam demonstrar que, em algumas 

ocasiões, o uso de veículos oficiais por fiscais agropecuários foi efetivamente impedido 

pelo acusado Sidiomar de Campos, mas que tal negativa se deu em razão de problemas 

administrativos relacionados aos veículos, como o atraso no pagamento de impostos e 

licenciamento anual, circunstâncias alheias à vontade do acusado Sidiomar e que 

impediam a utilização dos veículos por qualquer fiscal, de modo que era seu dever 

impedir o uso irregular dos veículos sob sua supervisão. 

 

Portanto, essas provas seriam úteis para evidenciar a falsidade 

das declarações prestadas pela acusada Maria do Rocio e, com isso, demonstrar que seu 

acordo de colaboração premiada merece ser rescindido ante ao descumprimento das 

cláusulas que lhe foram impostas (evento 1352): 

 

 

* * * 
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Deste modo, o indeferimento das provas importa em 

cerceamento de defesa, acarretando prejuízo aos acusados Sidiomar de Campos e 

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, uma vez que impede aos acusados contraditar as alegações 

que são feitas em seu desfavor, impondo, portanto, o reconhecimento da nulidade da 

decisão, com a consequente anulação de todos os atos subsequentes, nos termos do 

art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e dos 564, inciso IV, e 573, ambos do Código 

de Processo Penal. 

 

III – MÉRITO 

Antes de prosseguir para a análise do mérito das imputações, 

vale destacar os inúmeros erros da Operação Carne Fraca, dentre a qual está inserida a 

presente Ação Penal. 

 

Conforme asseverou o Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Gilmar Mendes, em recente voto41 proferido no julgamento do Agravo Regimental na 

Petição 3240/DF: 

                                           

41  Íntegra do voto disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=igwkVBmo87I>. Acesso em 15 de 
maio de 2018. 
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”Nós já tivemos um outro caso, que é mais chocante ainda, e também 

a Procuradoria deveria ser responsável, doutora Raquel. Mais chocante 

ainda. É o caso da Carne Fraca. Essa gente, pasmem, essa tal de 

Operação Carne Fraca foi anunciada como a maior operação da Polícia 

Federal em toda a história do Brasil. Mobilizou mil e duzentos agentes 

da Polícia Federal para investigar se o Brasil estava vendendo carne de 

papelão. [...] delegado, procurador e juiz, confundiam tudo. A 

partir da interceptação telefônica saíram a fazer juízos 

irresponsáveis. Causaram prejuízo de bilhões para o país, 

bilhões para o país. [...] O caso da Carne Fraca tem que ser ensinado 

em todas as escolas de policiais, de delegados, de membros do 

Ministério Público. A análise da consequência do ato. Não tem noção 

de que ao anunciar uma medida como essa ele quebra a economia do 

Brasil [...]42. 

Infelizmente, a veracidade do discurso do ilustre Ministro pode 

ser facilmente verificada nos presentes autos. 

 

Como se depreende dos elementos colacionados aos autos, a 

Polícia Federal e o Ministério Público Federal entendem que os acusados praticaram 

diversas condutas ilícitas com base em conversas interceptadas, utilizando-se de sua 

criatividade para surpreendentemente interpretar tudo que lhes convém como indícios 

de pagamento de vantagens ilícitas, sem, contudo, analisar todo o contexto em que 

ocorreram aquelas conversas. 

 

Para se demonstrar esse excesso na interpretação, basta citar o 

episódio que deu origem ao nome da presente operação. A Polícia Federal, com base 

em conversas telefônicas interceptadas, entendeu de maneira totalmente equivocada 

que investigados estavam inserindo papelão dentro das carnes comercializadas, quando 

                                           

42  Disponível em <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/nao-podemos-dar-bomba-atomica-
para-inimputaveis-doidivanas-diz-gilmar-sobre-investigadores/>. Acesso em 15 de maio de 2018. 
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estes, em verdade, estavam se referindo ao transporte das carnes dentro de caixas de 

papelão4344. Não levaram em conta que cada ramo de atividade possui seu linguajar 

próprio e nem ao menos que pessoas que trabalham junto costumam desenvolver certo 

"dialeto" próprio do ambiente de trabalho. 

 

De se destacar que essa precipitação da acusação prejudicou e 

muito o mercado de carnes brasileiro, haja vista os inúmeros embargos e restrições que 

foram impostas pelo mercado internacional, situações que ocorrem até o presente 

momento, mais de um ano após a deflagração da operação, gerando enorme prejuízo 

financeiro a empresários do setor e à economia do país: 

45 

                                           

43  Disponível em: <https://istoe.com.br/embalagem-de-pasta-de-carne-teria-gerado-polemica-sobre-
papelao/>. Acesso em 15 de maio de 2018. 

44  Disponível em: <https://saude.abril.com.br/alimentacao/a-verdade-sobre-o-bife-de-papelao-e-outros-
mitos-sobre-carne/>. Acesso em 15 de maio de 2018. 

45  Disponível em: <https://super.abril.com.br/blog/alexandre-versignassi/a-divulgacao-atabalhoada-da-pf-
criou-mais-panico-do-que-deveria/>. Acesso em 15 de maio de 2018. 
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46  Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/duvidas-sobre-apuracao-tecnica-da-pf-
colocam-operacao-carne-fraca-na-linha-de-ataques-at90uwsppcrlmsinfh63pfuef>. Acesso em 15 de 
maio de 2018. 

47  Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/05/apos-problemas-de-comunicacao-pf-
fara-treinamento-de-midia.shtml>. Acesso em 15 de maio de 2018. 
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48  Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/ue-publica-decisao-sobre-
embargo-a-20-frigorificos-do-brasil-sendo-12-da-brf.ghtml>. Acesso em 15 de maio de 2018. 

49  Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2018/03/criacao-de-
suinos-vive-momento-delicado-em-santa-catarina.html>. Acesso em 15 de maio de 2018. 

50  Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/03/24/internas_ 
economia,668338/operacao-carne-fraca-derruba-preco-do-frango-nos-supermercados.shtml>. Acesso 
em 15 de maio de 2018. 
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Valendo-se dessa mesma interpretação criativa, o Ministério 

Público Federal ofereceu denúncia contra os acusados, alegando a existência de uma 

associação criminosa instalada na UTRA do MAPA em Londrina, bem como diversas 

acusações lastreadas em conversas interceptadas fora de contexto. 

 

Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito das 

imputações. 

 

A) Organização criminosa 

Vencida a apreciação das preliminares de nulidade ventiladas, 

passa-se à análise do primeiro fato imputado ao denunciado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, 

no qual o Ministério Público Federal o acusa de constituir e integrar pessoalmente uma 

organização criminosa instalada no MAPA de Londrina/PR, figura típica prevista no art. 

2º da Lei 12.850/13. 

 

A exordial acusatória expõe que o crime teria se iniciado em 2014 

e se prolongado até março de 2017, quando da deflagração da Operação Carne Fraca, 

tendo como chefe a pessoa do réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, e os demais integrantes 

Sidiomar de Campos, Gercio Luiz Bonesi, Luiz Alberto Patzer, Sebastião Machado Ferreira 

e Roberto Brasiliano da Silva. 

 

Segundo o órgão ministerial, os acusados utilizavam dos cargos 

públicos que ocupavam e de suas influências para praticar crimes contra a Administração 

Pública, violando seus deveres funcionais e favorecendo pessoas jurídicas e empresários 

que eram fiscalizados pelo MAPA de Londrina/PR. Aduz o Ministério Público Federal que, 

em decorrência dessas ações e violações de deveres, os integrantes do grupo criminoso 

recebiam vantagens indevidas por parte das empresas. 
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Conforme narrativa apresentada pelo Parquet, JUAREZ seria 

incumbido de intermediar e atender os pleitos indevidos das pessoas jurídicas e 

empresários, auxiliando para que os trâmites administrativos destas tivessem um 

tratamento diferenciado na UTRA que chefiava, emitindo atos administrativos 

dissimulados para atender interesses indevidos ou ilícitos das empresas que o 

procuravam, coordenando as solicitações e os recebimentos de vantagens indevidas 

recebidas pelos demais fiscais, além de atender a pedidos de assinaturas de certificados 

de algumas empresas sem proceder a exigida fiscalização no local de produção dos 

produtos. 

 

No entanto, o referido contexto fático relatado pela acusação não 

foi comprovado durante a instrução processual, a qual, por outro lado, demonstrou a 

inexistência de qualquer vínculo associativo entre o denunciado JUAREZ e os demais 

acusados pelo crime de organização criminosa. 

 

Durante o próprio interrogatório de JUAREZ, as indagações feitas 

pelo MM. Magistrado se referiam apenas à sua relação com réus Sidiomar e Roberto, 

bem como ao liame subjetivo entre as condutas delituosas desses três indivíduos. Isto 

é, não foram produzidas provas referentes à participação dos denunciados Gercio, Luiz 

Alberto e Sebastião, bem como à suposta relação hierárquica que o Requerente exercia 

sobre estes. 

 

Deste modo, neste primeiro momento, já se pode concluir que, 

após a instrução processual, restou demonstrado que o núcleo da suposta organização 

criminosa instalada na UTRA de Londrina e supostamente chefiada por JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA seria menor do que aquele relatado da exordial acusatória do Ministério 

Público Federal.  

 

Além disso, durante o Inquérito Policial, mais especificamente 

por intermédio das interceptações telefônicas realizadas, restou demonstrado que o 
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contato do acusado JUAREZ com os acusados Gercio, Luiz Alberto e Sebastião se limitava 

a assuntos internos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e não fugiam 

da normalidade, considerando que todos eram fiscais agropecuários do referido órgão. 

 

Mesmo que se repute a existência de uma associação entre 

agentes para a prática de crimes, os elementos probatórios obtidos na fase investigativa 

e as elucidações trazidas durante a instrução processual revelaram que o núcleo da 

aludida organização criminosa instalada na UTRA de Londrina, supostamente chefiado 

por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, era menor do que aquele relatado na exordial acusatória 

do Ministério Público Federal. Isso porque, as únicas pessoas que mantinham algum 

contato constante são JUAREZ, Sidiomar e Brasiliano, como se observa das ligações 

interceptadas, tanto que os questionamentos do r. Magistrado e do membro do Parquet 

se limitaram aos fatos que envolviam apenas os três acusados. 

 

Ademais, não se pode afirmar que os telefonemas e ligações 

feitas entre os acusados JUAREZ e Sidiomar são atitudes suspeitas, pois conviviam 

diariamente no mesmo ambiente de trabalho em uma relação de chefe e subordinado, 

de modo que é evidente que existiam diversas situações que deviam ser resolvidas em 

conjunto, um com o auxílio do outro, sendo todas essas situações estritamente 

relacionadas às funções que lhes eram típicas em razão de seus cargos no MAPA. 

 

O acusado JUAREZ foi questionado acerca de sua relação com 

Sidiomar, oportunidade na qual explicou que seu vínculo com Sidiomar era meramente 

profissional: 

Magistrado: Qual a sua relação com o Sidiomar? O Sr. é próximo dele? 

Juarez: Sidiomar é um funcionário do Ministério, como eu, de nível 

médio. Ele é administrativo e cuidava da parte de circulação de 

veículos. 

Magistrado: Mas ele era próximo? Circulava no seu gabinete? Além 

dessa relação formal de trabalho uma relação de proximidade? 
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Juarez: Minha sala, ele frequentava como todos os outros funcionários 

da Ultra, do escritório, frequentavam. Você as vezes tem afinidade com 

um ou outro maior. Então eu tinha uma relação de amizade com ele 

sim, mas meu contato sempre foi do serviço pra dizer assim íntima tal, 

eu sei que ele mora em Ibiporã e nunca fui na casa dele então conheço 

ele do serviço, nós temos uma amizade do serviço. 

A relação específica que o acusado Sidiomar tinha com o chefe 

da UTRA de Londrina foi também objeto de questionamento em seu interrogatório, 

oportunidade na qual Sidiomar esclareceu que os encontros realizados com JUAREZ 

eram exclusivamente decorrentes do trabalho que exercia no MAPA, conforme já 

explanado anteriormente: 

Magistrado: O senhor tinha uma relação próxima com o Juarez, de 

encontrar ele na rua? Porque eu tenho uma ligação aqui de 20 de abril 

do ano passado que o Juarez, assim, que ele só liga e fala assim: 

“espera aí na rua, na frente do Ministério Sidiomar”; “Ah tá, beleza. 

Tchau”. Esse tipo de... o senhor sabe pra que que era esse tipo de 

encontro fora? Sabe como é que funcionava isso? Eu só to tentando 

contextualiza o que... 

Sidiomar: Certo, certo. Não me lembro essa ligação Dr. Mas as vezes 

ele pedia, tipo assim, pra pegar alguma coisa, pra buscar ele, deixa o 

carro vamos supor pra lavar, qualquer coisa assim. Ou deixar ele em 

algum lugar e voltar com o veículo. 

Ademais, a frequência dos diálogos, a alternância de meios e a 

linguagem utilizada por JUAREZ e Sidiomar não caracteriza prova de uma associação 

criminosa, pois não se tinha como objetivo de distorcer ou ocultar fatos. Os indícios de 

uso de códigos alegado pelo Ministério Público Federal, em verdade, decorrem do fato 

de que as únicas conversas às quais o Parquet obteve acesso foram as ligações 

telefônicas. Em razão do trabalho que desenvolviam na UTRA de Londrina, era 

comum que JUAREZ e Sidiomar mantivessem diálogo sobre um mesmo 
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assunto por mais de um meio de comunicação, alternando entre conversas 

presenciais, por telefone e via mensagens de texto, de modo que, caso analisado 

o contexto amplo em que ocorriam – conforme explicados pelos acusados em seus 

interrogatórios – afasta-se qualquer suspeita por parte do Ministério Público Federal. 

 

De se destacar, ainda, que Sidiomar desempenhava as funções 

de agente administrativo do MAPA, cargo este com amplas atribuições administrativas 

dentro do órgão – no caso de Sidiomar, além de ser o encarregado pelo setor de 

transportes da UTRA de Londrina, às vezes dirigia os carros para abastecer ou fazer 

manutenção, dentre outras atribuições. Portanto, era comum que Sidiomar 

perguntasse ao acusado JUAREZ o que precisava ser feito para a UTRA no 

momento, pois suas atribuições não eram específicas. 

Magistrado: E no mais, como é que era o seu dia a dia? O senhor 

chega lá que horas no Ministério? 

Sidiomar: Geralmente eu chego bem cedo Dr. Sete e meia eu estou 

lá. 

Magistrado: E faz o que? 

Sidiomar: Aí eu vou fazer a minha parte administrativa, ver os veículos 

que tem que sair, como é que estava, fazer os lançamentos dos veículos 

que já saíram, as rotas que eles fizeram. Porque você tem que entrar 

no sistema, a saída e depois o retorno. É... lançar abastecimento, essas 

coisas. E depois saia, quando seu Juarez precisa, saia, dirigia, 

fazia alguma coisa assim. 

Magistrado: Mas você era motorista dele assim? 

Sidiomar: Não, não. Não sou motorista. Como agente administrativo 

você pode dirigir, você tem autorização para dirigir. 

Quanto ao réu Roberto Brasiliano, embora a quebra de sigilo de 

dados telefônicos tenha captado algumas ligações entre este e o denunciado Sidiomar, 

a instrução processual deslindou que a relação entre eles era mínima e sempre 
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relacionada ao acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, pessoa que de fato conhecia 

Roberto Brasiliano e teria o apresentado à Sidiomar: 

Magistrado: E o Roberto Brasiliano? Conhece? 

Sidiomar: Conheço por ser apresentado pelo doutor Juarez somente. 

Magistrado: Mas o senhor sabe o que que ele faz? 

Sidiomar: Não senhor. 

Magistrado: Ele trabalhava lá no Ministério? 

Sidiomar: Não, não. 

Magistrado: Ele ia lá no Ministério? 

Sidiomar: Algumas vezes sim. 

Magistrado: Sabe o que que ele fazia lá? 

Sidiomar: Não senhor. 

[...] 

Magistrado: Né, o senhor disse que não tinha assim relação, só via 

ele, só falava quando ele estava.... 

Sidiomar: Sim, ele só me ligou atrás do senhor Juarez. Não queria 

falar comigo, né? Daí pediu... 

Magistrado: Mas ele era o que? Eu não consegui entender ainda a 

relação dele com o senhor Juarez, o senhor sabe? Ele era o que? Ele 

era... trabalhava? 

Sidiomar: Ah, também não sei doutor. 

Magistrado: Entendi. Então, só foram essas duas vezes que o 

senhor... 

Sidiomar: Que eu me lembre sim. 

Analisando-se os poucos diálogos interceptados entre Sidiomar e 

Roberto Brasiliano, infere-se que as conversas versavam sobre algum encontro entre 

Sidiomar, JUAREZ e Brasiliano, ou eram em um contexto em que Brasiliano questionava 

onde JUAREZ estava. Em síntese, não havia relacionamento direto entre Sidiomar 

e Roberto Brasiliano, de modo que nas situações constatadas durante a investigação 
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o primeiro fazia o papel de “ponte” entre o segundo e JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, 

apenas quando Roberto Brasiliano não conseguia contatar JUAREZ diretamente. 

 

De se destacar, também, que o acusado Brasiliano mantinha 

com o acusado JUAREZ um vínculo estritamente político, fato confirmado pelas 

provas angariadas durante a instrução processual, de modo que a realidade dos fatos 

em nada se relaciona com o contexto fático narrado pelo Ministério Público, no sentido 

de que a suposta organização criminosa instalada no MAPA buscava a arrecadação de 

vantagens ilícitas para os funcionários públicos do mencionado órgão. Neste sentido, 

observe-se depoimento prestado pelo acusado JUAREZ ao Ministério Público Federal em 

seu interrogatório: 

Procurador Federal: Excelência eu gostaria de reproduzir um áudio: 

80078701. 

[ÁUDIO] 

Procurador Federal: Certo. Senhor Juarez, esse trecho que foi 

reproduzido pro Senhor, os senhores falam sobre visitas. O senhor 

pergunta sobre visitas que Brasiliano vai fazer, a semana vai ser meio 

parada, que tem feriadão. Daí o senhor fala: ‘semana que vem é meio 

parada, eu acho que não vai render frutos’. Brasiliano: ‘Certo’. Juarez, 

o senhor fala: ‘acho que é bom programar pra outra semana’. 

Brasiliano: ‘tá bom. Mas eu já ligo, já deixo marcado. O que eu 

conseguir eu falo, já deixo marcado.’. Daí o Juarez, no final do dialogo 

fala: ‘O senhor pode ficar tranquilo’. 

Juarez: Doutor, isso aí. Veja bem. A pessoa tá em campanha 

política. Ele quer fazer campanha, ele quer fazer voto, ele quer 

visitar empresa, visitar comércio. O foco dele, o objetivo dele 

é esse. E as empresas, na verdade, quando eles abrem as portas pra 

receber algum candidato, seja o que for, vereador, prefeito, deputado, 

qualquer cargo que seja, certo? Para eles, muitas vezes é meio... como 

fala... as vezes perturba o serviço. Semana que vem é feriado, as vezes 

já quebra a semana, certo? Já não vai ter... já tem dias sem trabalhar. 
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Já quebra o ritmo de trabalho. Ainda vai lá candidato lá dentro fazer 

campanha ainda? Quebrar mais um pouco o ritmo de trabalho? As 

empresas não gostam disso. É uma visita... ao invés de ser bem vinda 

é “mau vinda”. E quando eu falo de “render fruto”, “render fruto” 

é render voto pra ele. Isso não vai render nada, se não vai 

ganhar nada com isso, não vai te render fruto, certo? Pelo 

contrário, vai ser um tiro no pé. Não vai render fruto isso aí. 

Por que qual é a mercadoria dele? O que ele quer? Voto. Não 

vai render, pelo contrário. Ele vai lá... as o empresário, o cara 

não gosta. Pô, vai ter feriado, o cara vem aqui fazer campanha, 

da uma interrupção no serviço... 

Procurador Federal: E por que assim, no final o Brasiliano fala pro 

senhor ‘pode ficar tranquilo’? Qual era o motivo pro senhor estar 

intranquilo? Ele pediu pro senhor ficar tranquilo. 

Juarez: Não, acho que com relação a essa visita, que ele não ia lá 

durante a semana do feriado. Acredito eu né? Que ele não ia lá, não ia 

perturbar lá. Que ele ia depois pra não prejudicar o andamento dos 

trabalhos da empresa. 

Procurador Federal: O senhor tava preocupado que o Brasiliano 

atrapalhasse os trabalhos da empresa? 

Juarez: Sim, porque se ele fosse fazer uma visita lá nas 

empresas, como ele tava indo, certo? Visita política, certo? As 

empresas, tendo o feriado no meio, no começo, no fim, já é dia 

de interrupção de trabalho. O cara chega lá de novo, pra fazer 

campanha, parar certa atividade, certa indústria, certa seção, 

conversar com funcionário... muitas vezes o empresário não 

gosta. Os frutos que ele queria não vai render. 

Procurador Federal: Mas o senhor tá preocupado com esses 

empresários por que? São empresários do ramo de frigorífico? Por que 

o senhor tá preocupado com esses empresários? 

Juarez: Não, porque ele tava fazendo visita em vários tipos de 

estabelecimento, né? De ramo de frigorífico, de ramo de comércio, é 

de distribuidor de combustível, de óleo, que eu sabia, né? 
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Procurador Federal: O senhor tava ajudando o Brasiliano a fazer 

campanha? 

Juarez: Não, ele foi candidato a vereador, certo? Eu falei pra que o 

que eu posso te ajudar, o que ta dentro da minha possibilidade, 

arrumar algumas visitas em empresa pra você, comércio, a onde tenha 

algum conhecimento. É isso. 

Procurador Federal: O senhor ligava e falava o candidato que eu 

apoio vai visitar... 

Juarez: Não, não. 

Procurador Federal: Como é que acontecia? 

Juarez: Acontecia que as vezes que o pessoal... as vezes eu tinha um 

comentário com a pessoa, o empresário, o comerciante, né? Tem um 

candidato assim, assim, assado, que eu conheço, o cara é bom, o cara 

é assim. Assim, de tal lugar. Se você puder franquear a empresa pra 

ele, pra ele ir lá fazer uma visita, colocar as propostas dele, tudo bem. 

Mas se você também não permitir, também não tem problema, a 

amizade é a mesma. 

Procurador Federal: Tá certo. É só isso Excelência. 

Os diálogos interceptados na fase inquisitorial também 

confirmam que os assuntos tratados por Brasiliano e JUAREZ eram relacionados 

a política, como a campanha do próprio acusado Brasiliano e de seus aliados 

(doc. 05): 
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O mesmo cenário de campanha política pode ser 

observado em mais de setenta das ligações telefônicas interceptadas: 
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Destaca-se, também, que o acusado Brasiliano realizava 

campanha política pessoalmente nas ruas de Londrina e em empresas dos 

mais variados ramos, sempre visando angariar votos dos funcionários e 

arrecadar verba para sua campanha com os sócios das empresas: 
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Ainda, levanta-se dos áudios interceptados que várias pessoas 

estavam contribuindo, seja financeiramente ou com favores, para a 

campanha de Roberto Brasiliano: 

 

 

Da gravação acima, extrai-se a seguinte conversa: 

Brasiliano: E os seiscentos reais? 

Fred: Ã? 

Brasiliano: É, eu não sei como eu vou pagar... 

Fred: Hum... 

Fred: Então, sabe onde eu tive agora há pouco? 

Brasiliano: Ã? 

Fred: Ontem à tarde um cara me ligou aqui querendo saber do 

frigorífico né, aí eu fui lá falar com o Juarez e levei um santinho pra ele. 

-Risada- 

Fred: Aí ele falou “Ah, eu tenho ajudado o Brás” e tal, aí eu falei “Ah, 

a gente também tá ajudando, ontem eu fui com ele lá no Erasmo, tá 

tentando alguma coisa pra dar uma ajudada melhor aí” 

-Inaudível- 

Fred: Três, quatro conto, ainda falei pra ele pra se esforçar “Eu arrumei 

milão pro Brás” tipo assim né, “Levei ele lá no Erasmo, tô tentando ver 

se ele arruma algum, agora vê aí se você consegue” e deixei um monte 

de santinho com ele... aí ele “É, eu tenho ajudado sim” tal tal... 

Brasiliano: Tá, mas dinheiro ele não me deu não viu... 

[...] 
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Ainda quanto à alegada organização criminosa, vale mencionar 

o depoimento judicial da testemunha Alessandra Marcos sobre a atuação do acusado 

Roberto Brasiliano junto à empresa Frigomax, também objeto da presente denúncia, que 

imputou aos acusados JUAREZ e Brasiliano o crime de corrupção passiva: 

Advogado Silvia Maria Muffo: você conhece Roberto Brasiliano? 

Alessandra Marcos: De nome. 

Advogado Silvia Maria Muffo: Chegou a ter algum contato? 

Alessandra Marcos: Não. 

Advogado Silvia Maria Muffo: Você chegou a ver o seu Brasiliano 

solicitar algum valor pra empresa, pra Kelli ou pra Silvia? Você viu 

pessoalmente alguma coisa? 

Alessandra Marcos: Pessoalmente não. 

Advogado Silvia Maria Muffo: Tá, o que você tem a dizer a respeito 

desse assunto? 

Alessandra Marcos: Desse assunto eu vi um dia, eu não lembro a 

data, mas que ele ligou por mais de uma vez no celular da Kelli e a Kelli 

disse que não ia atender, aí eu fiquei curiosa pra saber porque que ela 

não ia atender... aí ela disse que “Ah, eu num num... ele ta pedindo 

dinheiro” mas eu perguntei do que, e ela disse que não sabia. Aí depois, 

e foi numa época em que a Kelli tava doente, aí eu comentei com a 

Silvia, falei “Ligou uma pessoa no telefone da Kelli, e ela ficou nervosa, 

não quis atender, ligou mais de uma vez também não quis atender, e 

falou pra mim que ele tava... ela falou pra mim que ele tava pedindo 

dinheiro”. A Silvia me falou que era sobre uma... doação, que ele 

queria agendar uma doação, uma uma reunião, pra uma 

possível doação pruma campanha política, mas eu não sei... 

pra que que era. 

Advogado Silvia Maria Muffo: Você chegou a saber se essa doação 

que ele pretendia tinha alguma ilegalidade, tinha alguma contrapartida? 

Alessandra Marcos: Ah, sobre isso eu não sei, ela só comentou 

comigo isso. 

Advogado Silvia Maria Muffo: Uma doação política? 
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Alessandra Marcos: Que era uma doação política, pra uma 

campanha política. 

Portanto, resta comprovado nos autos que a conduta do 

acusado Brasiliano em nada se relaciona com uma suposta organização 

criminosa, uma vez que este estava apenas realizando campanha política e, 

com isso, pedia doações e favores às empresas e ao acusado JUAREZ, o que 

não caracteriza ilícito penal e muito menos uma organização criminosa. 

 

Ademais, verifica-se que, durante seu interrogatório judicial, o 

acusado Roberto Brasiliano da Silva exerceu seu direito constitucional de permanecer 

calado, de modo que seu depoimento prestado em inobservância ao 

contraditório e à ampla defesa na fase inquisitorial não foi confirmado por 

qualquer prova colhida durante a instrução processual, demonstrando que deve 

ter sido colhido sob coação da autoridade policial, possivelmente em situação similar à 

relatada por outros acusados, não possuindo, portanto, força probatória.  

 

Neste ponto, verifica-se que o acusado Luiz Alberto Patzer, 

também acusado de integrar a suposta organização criminosa, em seu interrogatório 

judicial, relatou que seu depoimento prestado ao Delegado de Polícia Federal 

não condiz com a verdade, dizendo o seguinte: 

Magistrado: Tem um termo de declaração seu na polícia federal que 

o senhor afirma que recebia mensalmente da Granjeiro Alimentos 

valores que eram repassados ao Juarez. “Que em certa época chegou 

a receber 08 mil, dos quais ficava com 2 e quinhentos; Que entregava 

o dinheiro diretamente na mão de Juarez”. Eram intermediações que... 

Sem intermediações de terceiro. “Que o atual fiscal designado do SIF, 

Geraldo, recebe 5 mil; Que o declarante”, o senhor, “recebe atualmente 

01 mil por mês da empresa; Que possui uma residência...” Isso não 

tem a ver. Essa declaração teria sido prestada pelo senhor em 21 de 
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março passado na polícia federal. O que o senhor gostaria de falar 

sobre isso? 

Luiz Alberto Patzer: É... acredito que... eu fui preso pela polícia 

federal em Maringá lá, eu tava sem... mandaram um advogado e ai 

acabou não dando certo. AI vim pra Curitiba, aqui, eu tava 

praticamente sem advogado. E... a minha família, em Londrina lá. 

Desespero por causa de advogado. A gente não conhece né, nunca 

passou por isso. E aí, o advogado foi lá na segunda-feira, muito 

rapidamente conversou comigo. Ai ele foi embora. Ai ele falou até que 

ia pensar se ia pegar meu caso, que ia conversar com a família. E... e 

aí eu fui... Ai quando eu fui no depoimento lá, eu falei. O 

delegado me ameaçou. 

Magistrado: Como assim ameaçou? 

Luiz Alberto Patzer: Ameaçou assim que falasse tudo... se eu 

não falasse que ia ficar na preventiva. 

Magistrado: Quem ia ficar na preventiva. 

Luiz Alberto Patzer: Eu. Aí eu tava, sei lá, desesperado. 

Magistrado: O delegado que ouviu o senhor foi o Willian. 

Luiz Alberto Patzer: Isso. 

[...] 

Magistrado: Mas eu quero entender assim, exatamente porque o 

senhor falou 08 mil. Porque assim, uma coisa é o senhor dizer “ah se 

não falar”, mas como que o senhor... da onde que saíram esses dados 

aqui que o senhor disse. 

Luiz Alberto Patzer: Ah, ele me pressionou, falou que ia me 

deixar na preventiva. Dai eu falei, falei coisa que nem é 

verdade. 

[...] 

Advogado Juarez: O senhor foi pressionado a falar 

especificamente do Juarez, seu chefe? 

Luiz Alberto Patzer: Se eu fui pressionado? 

Advogado Juarez: É, pelo Delegado, se ele falou que tinha que 

entregar o chefe? 
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Luiz Alberto Patzer: Teve, e aí ele falou que se não falasse que 

ia colocar eu na preventiva, aí eu fiquei apavorado. 

Portanto, a prova produzida durante a instrução processual 

devasta os indícios colhidos no inquérito policial, que, conforme relataram os acusados 

ao Juízo, foram colhidos mediante coação moral exercida pela autoridade policial. 

 

O Código de Processo Penal, em seu artigo 155, dispõe que é 

vedada a condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação. Ainda neste sentido, a jurisprudência sedimentada nos Tribunais é no 

sentido de que o depoimento extrajudicial, quando não confirmado por outras provas 

produzidas durante a instrução processual, é insuficiente para embasar uma 

condenação: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM 

APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E 

NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP. 

CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO 

VÁLIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. 

Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento 

motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode 

livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante 

convicção motivada. Contudo, há proibição expressa de fundamentação 

exclusiva nos elementos do inquérito, ressalvadas as provas cautelares, 

não repetíveis e antecipadas. Inteligência do art. 155 do Código de 

Processo Penal (HC 156.333/ES, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 15/04/2011). Precedentes. [...] 

7. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp 521.131/RS, 

Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018) 
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PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 CPP. 

INOCORRÊNCIA. OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. ABSOLVIÇÃO. 

REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 155 do 

Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação 

do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação 

colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório 

e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. 

Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao 

princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas 

por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser 

valoradas na formação do juízo condenatório. [...] 4. Agravo regimental 

não provido. (STJ – AgRg no AREsp 814.370/PE, Rel. Ministro RIBEIRO 

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017) 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317, 

CAPUT E §1º, DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ. SINDICÂNCIA. CONTRADITÓRIO 

DIFERIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO 

PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO A UM DOS FATOS DELITIVOS. 

MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 155 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. [...] . 5. Nos termos do 

artigo 155 do Código de Processo Penal, é vedada a condenação 

fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação. 6. Hipótese em que o único elemento probatório 

que corrobora a materialidade delitiva é o depoimento 

extrajudicial, de uma testemunha, a qual, contudo, perante o 

juízo, não confirmou o quanto assentado na fase inquisitória. 

7. Absolvição do delito inscrito no artigo 317, caput, do Código 

Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do mesmo diploma legal. 
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(TRF4, ACR 5000279-13.2010.4.04.7206, OITAVA TURMA, Relator 

VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, juntado aos autos em 07/11/2012) 

Ademais, tem-se que o depoimento prestado pela acusada Maria 

do Rocio Nascimento não possui força probante. A referida ré, em seu depoimento 

prestado após a celebração de acordo de colaboração premiada, disse que teria ouvido 

uma conversa entre os acusados Sebastião Machado Ferreira, que faleceu no curso da 

instrução processual, e Luiz Carlos Zanon, na qual teriam mencionado que o acusado 

Brasiliano supostamente agia como “passador de sacola” para o acusado JUAREZ. 
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Contudo, as alegações da acusada Maria do Rocio não foram 

confirmadas durante a instrução processual. A acusada sustentou sua declaração 

em uma suposta conversa entre outros acusados, da qual não possui sequer 

prova de existência. Deste modo, o seu relato, por estar isolado de qualquer 

outra prova que possa lhe conferir validade, não pode ser considerado prova, 

a teor do que dispõe o art. 4.º, § 16, da Lei 12.850/2013: “Nenhuma sentença 
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condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente 

colaborador”. Guilherme de Souza Nucci, ao abordar o valor probatório da colaboração 

premiada, explica que: 

O valor da colaboração premiada é relativo, pois se trata de uma 

declaração de interessado (investigado ou acusado) na 

persecução penal, que pretende auferir um benefício, 

prejudicando terceiros. Embora assuma a prática do crime, o 

objetivo não é a pura autoincriminação, mas a consecução de um 

prêmio. Diante disso, é inviável lastrear a condenação de alguém 

baseado unicamente numa delação. É fundamental que esteja 

acompanhada de outras provas, nos mesmos moldes em que se 

considera o valor da confissão51. 

Corroborando este posicionamento, Cleber Masson e Vinicius 

Marçal explicam que: 

Reina, pois, no terreno do valor probatório da colaboração a 

doutrinariamente chamada regra da corroboração (corroborative 

evidence), a qual impõe que “o colaborador traga elementos de 

informação e de prova capazes de confirmar suas declarações 

(v.g., indicação do produto do crime, de contas bancárias, localização 

do produto direto ou indireto da infração penal, auxílio para a 

identificação de números de telefone a serem grampeados ou na 

realização de interceptação ambiental etc.)”. Em síntese: a lei exige 

a corroboração da colaboração52. 

Citam-se, ainda, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça: 

                                           

51  NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
52  MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinicius. Crime organizado. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 
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Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro do Supremo Tribunal 

Federal. Conhecimento. Empate na votação. Prevalência da decisão 

mais favorável ao paciente (art. 146, parágrafo único, do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal). Inteligência do art. 102, I, i, da 

Constituição Federal. Mérito. Acordo de colaboração premiada. [...] “O 

âmbito da cognição judicial na decisão que homologa o acordo de 

colaboração premiada é limitado ao juízo a respeito da higidez jurídica 

desse ato original. Não cabe ao Judiciário, nesse momento, examinar 

aspectos relacionados à conveniência ou à oportunidade do acordo 

celebrado ou as condições nele estabelecidas, muito menos investigar 

ou atestar a veracidade ou não dos fatos contidos em depoimentos 

prestados pelo colaborador ou das informações trazidas a respeito de 

delitos por ele revelados. É evidente, assim, que a homologação 

judicial do acordo não pressupõe e não contém, nem pode 

conter, juízo algum sobre a verdade dos fatos confessados ou 

delatados, ou mesmo sobre o grau de confiabilidade atribuível 

às declarações do colaborador, declarações essas às quais, 

isoladamente consideradas, a própria lei atribuiu escassa 

confiança e limitado valor probatório ("Nenhuma sentença 

condenatória será proferida com fundamento apenas nas 

declarações do agente colaborador", diz o § 16 do art. 4º da 

Lei 12.850/2013)” (STF – HC 127483, Relator(a): Min. DIAS 

TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2016 PUBLIC 04-02-2016) 

 

PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. DENÚNCIA. ENCONTRO 

FORTUITO DE PROVAS. AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. 

COLABORAÇÃO PREMIADA. ART. 4º DA LEI 12.850/13. NEGÓCIO 

JURÍDICO PROCESSUAL. EFEITOS. ATUAÇÃO JURISDICIONAL. EXAME 

DAS GARANTIAS DO COLABORADOR. CONEXÃO E CONTINÊNCIA DE 

CRIMES. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. EXAME. FORO 

PREVALENTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. O 

propósito da presente reclamação é determinar se o juízo de primeiro 
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grau de jurisdição estaria usurpando a competência do STJ ao 

homologar acordo de delação premiada na qual é mencionado o nome 

de pessoa com prerrogativa de foro nesta Corte ou ao processar os 

fatos atribuídos ao reclamante e que seriam conexos ou continentes 

àqueles imputados à referida autoridade. 2. A fase investigativa de 

crimes imputados a autoridades com prerrogativa de foro no STJ ocorre 

sob a supervisão desta Corte, a qual deve ser desempenhada durante 

toda a tramitação das investigações desde a abertura dos 

procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de 

denúncia. 3. A colaboração premiada somou à já existente previsão de 

qualquer pessoa do povo contribuir com a investigação criminal de 

crime de ação penal pública incondicionada (arts. 5º, § 3º, e 27 do 

CPP) a possibilidade de, quando se tratar de coautor ou partícipe, obter 

benefícios processuais e materiais penais. 4. Quanto ao aspecto 

processual, a natureza jurídica da colaboração premiada é de 

delatio criminis, porquanto é mero recurso à formação da 

convicção da acusação e não elemento de prova, sendo 

insuficiente para subsidiar, por si só, a condenação de alguém. 

5. O acordo de colaboração não se confunde com seu conteúdo, razão 

pela qual as informações prestadas pelo colaborador podem se referir 

a crimes ou pessoas diversas do objeto inicial da investigação, ficando 

configurado, nessa hipótese, o encontro fortuito de provas. 6. Como 

consequência da serendipidade, aplica-se a teoria do juízo aparente, 

segundo a qual não há nulidade na colheita de elementos de convicção 

autorizada por juiz até então competente para supervisionar a 

investigação. 7. Ocorrendo a descoberta fortuita de indícios do 

envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro, os autos devem ser 

encaminhados imediatamente ao foro prevalente, definido segundo o 

art. 78, III, do CPP, o qual é o único competente para resolver sobre a 

existência de conexão ou continência e acerca da conveniência do 

desmembramento do processo. 8. Na presente hipótese, embora os 

indícios do suposto envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro 

tenha surgido de forma fortuita, os autos da investigação até então 
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procedida não foram encaminhados ao STJ, o que configura usurpação 

de sua competência. 9. Reclamação julgada parcialmente procedente. 

(STJ - Rcl: 31629 PR 2016/0133488-8, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2017, CE - CORTE ESPECIAL, 

Data de Publicação: DJe 28/09/2017) 

Frise-se, além disso, que a acusada Maria do Rocio possui 

interesse direto no resultado do processo, uma vez que foi apontada na denúncia 

oferecida pelo Ministério Público Federal como uma das líderes da suposta organização 

criminosa no âmbito do MAPA, de modo que, ao imputar a JUAREZ o comando da 

suposta organização criminosa e aos demais réus a prática dos crimes apurados no 

processo, afasta sua responsabilização penal pelos fatos. 

 

Do mesmo modo, importa ressaltar que a acusada Maria do 

Rocio firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, sendo 

uma das condições estipuladas no acordo a identificação dos membros e chefes da 

suposta organização criminosa: 

 

 

 

Nas interceptações telefônicas que precederam o presente 

processo, observa-se o seguinte diálogo entre Maria do Rocio e Daniel Gonçalves Filho: 
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Porém, verifica-se que, em seu novo depoimento prestado após 

a reabertura da instrução processual, a colaboradora negou integrar qualquer 

organização criminosa e disse que não tinha contato com os funcionários da 

UTRA de Londrina, de modo que suas afirmações, em realidade, são meros 

achismos baseados em supostas conversas ouvidas pela colaboradora no 

período em que esteve encarcerada ou em supostos relatos de terceiros por 

ela não identificados, situações que a acusada não fez sequer prova de 

existência. 

 

Assim, caso a colaboradora não tivesse tentado ao menos 

imputar os fatos a alguém, não seria viabilizado seu acordo de colaboração e, 

consequentemente, a acusada ainda estaria presa preventivamente e sujeita 

a uma pena muito mais severa. 

 

Aliado aos argumentos acima, tem-se que a acusada Maria do 

Rocio é inimiga declarada do acusado JUAREZ, o que esvazia ainda mais a 

credibilidade de seu depoimento. Tal fato pode ser verificado do depoimento do 

acusado JUAREZ à Procuradoria-Geral da União, em procedimento instaurado 
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no ano de 2012 para apurar assédio moral institucional por parte dos servidores 

públicos que administravam a Superintendência Federal da Agricultura no Paraná, 

dentre eles os acusados Daniel e Maria do Rocio. No referido depoimento, colhido 

muito antes da instauração das investigações do presente processo, o acusado JUAREZ 

explicou que era perseguido por Daniel e Maria dentro do MAPA, os quais 

instauraram vários Procedimentos Administrativos Disciplinares contra ele, 

com a finalidade de o afastar da chefia da UTRA do MAPA em Londrina/PR: 

 

 

 

 

 

Portanto, avalia-se que as alegações feitas pela acusada Maria 

em seu depoimento prestado durante a instrução processual não podem ser admitidas 

como provas aptas a configurar a suposta organização criminosa chefiada pelo acusado 

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA. 

 

Ademais, o depoimento do outro colaborador, o acusado Daniel 

Gonçalves Filho, também não pode ser considerado prova. Embora o delator tenha 

afirmado em seu novo interrogatório que JUAREZ chefiava uma organização criminosa 

instalada na UTRA de Londrina, suas declarações não possuem qualquer validade. 

 

Isso porque o acusado Daniel – além de ter prestado 

declarações contraditórias às prestadas pela acusada Maria do Rocio acerca da 

existência de organização criminosa na sede do MAPA em Curitiba/PR, que seria chefiada 
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pelo próprio Daniel – como já demonstrado anteriormente, também é desafeto de 

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, conforme ele mesmo explicou em suas 

declarações – tendo inclusive se declarado impedido no âmbito do MAPA em 

relação a JUAREZ em razão da quantidade de Procedimentos Administrativos 

Disciplinares que instaurou contra JUAREZ – de modo que pode se inferir que 

o acusado Daniel manipulou sua colaboração para prejudicar JUAREZ a 

qualquer custo, como vem tentado a muito tempo, mesmo que para isso tivesse 

que prejudicar outras pessoas, como o acusado Sidiomar, os acusados Luiz Alberto 

Patzer, Roberto Brasiliano, Gércio Luiz Bonesi e até mesmo o Deputado Federal João 

Arruda. 

 

O acusado Daniel, assim como a acusada Maria do Rocio, firmou 

acordo de colaboração premiada em estágio avançado das investigações, de 

modo que seus depoimentos, em verdade, são uma manipulação premiada, na 

medida em que os acusados distorcem os fatos de modo a lhes beneficiar, 

como se observa das menções feitas ao Deputado João Arruda, que assim rebateu as 

alegações de Daniel: 

O deputado João Arruda esclarece que é desafeto do delator, 

pois em março de 2016 requereu em ofício53 a retirada de sua 

assinatura da carta de indicação do partido ao nome do fiscal. 

Por isso, o agente faz acusações sem provas e motivado por 

sentimento de vingança. 

O deputado jamais pediu qualquer compensação ou vantagem indevida 

e irá processa-lo civil e criminalmente54. 

Verifica-se, ainda, que a acusada Maria do Rocio mencionou 

expressamente o Deputado Federal João Arruda em suas declarações, haja vista ser 

                                           

53  Doc. 04. 
54  Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/delator-diz-que-intermediou-pagamentos-

para-campanha-do-deputado-joao-arruda.ghtml>. Acesso em 10 de maio de 2018. 
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inimigo político do acusado Daniel e, consequentemente, da própria acusada, que 

integrava a organização criminosa chefiada por Daniel no MAPA em Curitiba. 

 

Ademais, as declarações do acusado Daniel no sentido de 

que em determinado momento recebia parte das vantagens ilícitas solicitadas 

pela organização criminosa de JUAREZ e, posteriormente, passou a rejeitar 

novos repasses de propina, demonstram-se absurdamente inverídicas. Não se 

mostra crível a declaração do colaborador – o qual, destaque-se, confessou a prática de 

inúmeros atos de corrupção –  de que tenha, a partir de determinado um momento entre 

os anos de 2010 e 2011, sem qualquer motivo e sem qualquer prova, passado a recusar 

o recebimento de repasses de propinas que supostamente lhes teriam sido oferecidos. 

 

De se destacar que os indícios, provas e a própria 

colaboração premiada do acusado comprovam que Daniel Gonçalves Filho 

continuou a receber as vantagens indevidas que disse ter recusado até o 

momento em que foi preso, o que demonstra que suas declarações são totalmente 

inverídicas. 

 

Ainda nesse sentido, extrai-se de todos os indícios e provas 

angariados no âmbito da Operação “Carne Fraca” que Daniel é uma pessoa de moral 

questionável, eis que é desleal com sua própria família, como demonstrado pelos 

frequentes encontros que marcava com acompanhantes e pelo relacionamento 

extraconjugal que mantinha (áudios 80486903.wav, 80487062.wav, 80486599.wav, 

83274901.wav, 80483600.wav, 80483545.wav, 80483342.wav, 80404461.wav e 

80404444.wav), de modo que pode se inferir que se Daniel não tinha um 

relacionamento honesto sequer com sua própria família, não há qualquer 

motivo para se acreditar que foi honesto com o Judiciário. 

 

Ademais, das próprias interceptações telefônicas se extraem 

críticas no sentido de que era Daniel quem efetivamente achacava os empresários para 
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obter vantagens ilícitas em todas as oportunidades que surgiam, seja pessoalmente, seja 

por interpostas pessoas, como o acusado Luiz Carlos Zanon Junior, o qual era protegido 

de Daniel no MAPA, conforme confessado por este. 

 

Como se verificou com a instrução processual, as práticas 

delitivas do acusado Daniel eram de conhecimento geral dentro do MAPA, uma vez que 

ocorriam sem qualquer pudor por parte do acusado Daniel. E mais, as vantagens ilícitas 

eram repassadas para toda sua família, que realizava a “lavagem” do dinheiro nas 

empresas de “consultoria” de seu filho Rafael Nojiri Gonçalves e de sua mulher Alice 

Mitico Nojiri Gonçalves. 

 

Corroborando essas afirmações, citam-se os seguintes trechos 

do depoimento prestado por Rafael Nojiri Gonçalves à autoridade policial: 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 

 

 

 

 

Ainda, contrastando o depoimento de Rafael, cita-se o seguinte 

excerto das declarações de Alice Mitico Nojiri Gonçalves, mãe de Rafael e esposa de 

Daniel: 

 

 

 

Demonstrando a utilização das empresas para a “lavagem” do 

dinheiro oriundo das propinas recebidas por Daniel, citam-se as seguintes interceptações 

telefônicas: 
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No ano de 2013, o acusado Daniel inclusive chegou a alterar a 

área de jurisdição da UTRA de Londrina de modo a retirar Jaguapitã de seu controle, 

emitindo a Portaria nº 546/2013, publicada no Boletim Pessoal nº 28 de 10/10/2013, 

possibilitando a Daniel achacar os empresários daquela região sem que Juarez tomasse 

conhecimento e viesse a frustrar sua empreitada criminosa na região. Ademais, o ato de 

Daniel foi desfeito quando Gil Bueno de Magalhães assumiu a Superintendência do MAPA 

em 2015 e publicou a Portaria nº 72/2015, publicada no Boletim Pessoal 03 de 

29/01/2015, retornando Jaguapitã à jurisdição da UTRA de Londrina (doc. 06). 
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Destaque-se que Jaguapitã sempre pertenceu à jurisdição da 

UTRA de Londrina, conforme se verifica de outras portarias – Portaria nº 338, de 

31/08/2006 do Então superintendente Walmir Kowalewski de Souza, Publicada no 

Boletim Pessoal nº 24 de 31/08/2006 e, atualmente, da Portaria nº 305/2017, publicada 

no Boletim Pessoal de nº 18 de 30/06/2017. 

 

Além disso, cabe frisar que a atuação criminosa de Daniel se 

destacou justamente em razão da frequência e da intensidade em que ocorria. Sua 

conduta era altamente lesiva aos estabelecimentos, aos empresários e aos funcionários, 

que sempre relataram o verdadeiro terror gerado por Daniel. Neste sentido, cita-se a 

conversa interceptada entre JUAREZ e Silvia Maria Muffo a respeito da atuação abusiva 

e criminosa de Zanon (áudio 0472622): 

Silvia: Ontem teu amigo veio aqui as quatro horas, anteontem. Fez 

pressão pra caramba. Ontem não teve abate. Hoje começaria as sete 

horas eles foram comunicados, falou que não começa antes de ele 

chegar. Esperei até agora não chegou, toquei a campainha. 

Juarez: Tá. 

Silvia: O Carlos tá lá, chamei ele para conversar, ele não quer 

conversar. 

Juarez: Han... 

Silvia: E... no dia que veio aqui falou de você. Falou que ele vai me 

dedar para o Daniel para fechar, para interditar. Que ele não arriscar a 

vida dele, ele não vai pagar a gasolina, ele não vai pagar combustível, 

o carro dele depreciando para vir aqui trabalhar sem ganhar. 

Juarez: Mas ele já ganha do ministério para ir aí. 

Silvia: Bom, tá... tá feito aquele negócio que você sempre pediu 

para mim fazer. E se der merda eu vou por na mídia. 

Juarez: Pode fazer, pode fazer. 

Silvia: Porque eu não estou aguentando mais. 

Juarez: Não Silvia, é pressão desse vagabundo [...] não 

sucumbe a pressão dele, não sucumbe, ele tá te pressionando. 
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Que isso. Só aquela matéria que você me mandou, daqueles 

vídeos, pelo amor de deus. 

Silvia: Que você é um filho de alguma coisa junto com o Gil que tiraram 

a Cambira dele que era o dinheiro que ele tinha. 

Juarez: Han. 

Silvia: Que vocês fizeram mal para ele, mas que agora ele vai em 

Curitiba falar com o Daniel, que ele já falou com o Paulo não sei o que 

e que eu vou ver o que vai acontecer. To cheia de “ameacinha” 

dele. Tem uma gravação que ele falou que eu e a Keli ia comer 

formiga. 

Juarez: O Silvia, grava ele, põe o celular, grava ele, grava tudo 

essas conversas que ele fica falando. Ele, ele, esse Carlão, esse 

Teixeira, grava, fica quieta. 

Silvia: Não, eu não vou ficar mais. Eu vou agora... 

Juarez: Não!! Fica quieta sim, fica quieta, deixa eles falar, da corda 

para ele na hora da conversa, entendeu? Deixa ele soltar e grava ele 

tudo. [...] Aí você fisgou o peixe. 

Silvia: Já tá fisgado. 

Juarez: Han? 

Silvia: Já tá fisgado. O problema é que eu não vou mais aceitar agora 

que eu to numa merda do cão, hoje tem 200 bois, o cara se fazendo 

de bonito e os cara querendo levar o boi embora. Tenha santa 

paciência. 

Juarez: Não... mata, mete o pau. Cê precisa trabalhar, você tem que 

pagar conta. Você avisou a inspeção, eles tem que estar aí gente. 

Silvia: Sabe a conta que ele fez? Isso com isso com isso com o que 

você vai matar esse mês dá 12 mil bois, quatro mil bois por mês, é mais 

do que suficiente para pagar a conta. Não é ele que paga 120 mil de 

luz, tem a lenha, tem funcionário, ele não tem noção do que a gente 

paga, o que ele ta dando palpite? E ele não é melhor do que os outros 

para passar na frente. 
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Juarez: Ó, e se alguém ligar ai de Curitiba, qualquer coisa, você 

fala assim ó “eu vou mandar as fita que eu tenho gravada dele 

aqui, para a impressa, o senhor que ir junto?”. 

Silvia: A cara de pau dele é demais. 

Juarez: Não... É pressão desse vagabundo, ele tá pressionando, o que 

tem a ver eu com o Gil com Cambira, com Arapongas. Não tem nada a 

ver uma coisa com a outra, você não tem nada a ver com isso. Você tá 

aí, lutando para pagar a conta, teve uma tragédia ambiental aí com 

enchente, é.... Um monte de funcionário dependendo da empresa, aí 

vem um pilantra desses ai, não... Não... 

Silvia: Ele falou assim: “ah, e tem outra. A pessoa lá em Apucarana tá 

ótimo, nunca atrasa, num sei o que, num sei o que”. Falei assim “pra 

você ir no Ministério trabalhar junto com o Gerson, ou se não o senhor 

se aposenta se o senhor não quer mais passar tortura”. Quem não tá 

aguentando mais passar tortura sou eu, não adianta mais encher meu 

saco. 

Juarez: O ministério tá com o pagamento dele em “diazinho” certinho. 

Silvia, você avisou [...] a inspeção por escrito, entrega para eles, pega 

o ciente, faz em duas vias essa guia de matança. Faz em duas vias, 

entrega um para ele e fica com a outra. Colocou recebido de... 

Silvia: O errado é que nunca fica com uma cópia do serviço de 

matança, fica? 

Juarez: Começa a ficar agora ué? Da para fazer isso agora, faz em 

duas vias. 

Silvia: Tá. 

Juarez: Entendeu? Pronto. Você avisou, eles têm que estar aí, não tem 

essa. 

Silvia: Os funcionários quer bater nele. 

Juarez: Deixa! 

Silvia: Ninguém tá aguentando olhar pra ele. 

Juarez: Deixa bater, ué! O que ele vai fazer? Você não conseguiu 

segurar, você não é responsável pelo funcionário. Se ele provou um 
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funcionário aí dentro, se ele fez qualquer coisa, que você vai fazer? [...] 

Não se dobre a pressão dele, é isso que ele quer. 

Silvia: Tá, depois eu te falo. 

Juarez: Ele é doido, mas ele não larga a nota de cem nem come bosta 

viu? Ele sabe até onde ele vai. 

Silvia: Hoje ele vai ver quem é doida. 

Juarez: Não se dobre a pressão dele. 

Ainda, observa-se o depoimento da testemunha Kelli Regina 

Marcos em Juízo, na qual a referida testemunha diz que recorreram à JUAREZ para 

tentar amenizar a situação: 

Advogado: Quando você falou para a silva que você estava sendo 

assediada, que estavam sendo solicitados os valores, ela fez o que? 

Kelli: Ela se negou a pagar também. 

Advogado: Ela alertou alguém, comunicou alguém? 

Kelli: Alertou o Dr. Juarez. Que ela não aguentava mais a 

pressão e era para ele tomar uma providência. Aliás não foi só 

ano passado, ela vem alertando a todos desde quando ela assumiu a 

diretoria da empresa. 

Ora, se a versão dada por Daniel no sentido de que era 

JUAREZ quem chefiava a organização criminosa que exigia vantagens ilícitas 

de empresários fiscalizados pelo MAPA fosse verídica, por qual motivo os 

empresários teriam recorrido ao próprio JUAREZ para pedir providências para 

solucionar essas questões? Não se mostra plausível que os empresários 

teriam recorrido ao responsável pela cobrança para demandar mudanças. 

 

A isso, soma-se o fato de que foi JUAREZ quem denunciou a 

conduta de Zanon ao departamento responsável dentro do MAPA, atuando 

intensivamente para cessar as atitudes criminosas de Zanon, tanto que foi 

denunciado pelo Ministério Público Federal pela suposta prática do crime de advocacia 
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administrativa exatamente em razão de sua atuação para auxiliar a empresária Silvia 

Maria Muffo, proprietária da Frigomax, a combater as ações ilícitas de Zanon: 

Eloisa: Alô. 

Daniel: Fala Eloisa 

Eloisa: Oi Daniel, tudo bem? 

Daniel: Bão, pode falar. 

Eloisa: É… Sobre o que você tá ligando deixa eu ver. 

Não, o Guilherme falou que tem uma denúncia ai. 

Eloisa: Ah tá. É o seguinte: é, hoje ligou aqui o Juarez Santana. 

É… com a seguinte… pra relatar o seguinte fato. Segundo ele 

tem o Frigorífico lá de Arapongas. […] Que o fiscal lá, é… Parece 

que o frigorífico sofreu bastante estrago com aquela chuvarada que 

teve em janeiro. Né? Dai eles estão tendo que fazer várias reformas 

adequações, tal. E o que ele ligou para relatar foi o seguinte: que 

o fiscal tem… Que a dona do frigorífico procurou a UTRA pra 

se queixar que o fiscal responsável tá com uma conversa 

estranha, meio que pressionando pra… dizendo que está tendo 

muita despesa, que tá tendo que ir muito lá, que precisa… 

meio que querendo extorquir e utilizando o nome do 

superintendente. 

Daniel: Certo. 

Eloisa: Tá. Essa é a reclamação da dona do frigorífico que ele ligou 

para relatar. Segundo ela, ela gravou já duas conversas. 

Daniel: Certo. 

Eloisa: Né, e tá, enfim. Denunciado essa situação. 

Ainda, quanto as alegações de Daniel no sentido de que o 

acusado JUAREZ possuía maior apoio político e uma bancada própria no Congresso, 

verifica-se que tais afirmações são totalmente inverídicas. 

 

Se JUAREZ possuía maior poderio político que Daniel, por qual 

motivo teria se mantido na chefia da UTRA de Londrina e não teria ascendido à 



 

142 

 

 

 

 

Superintendência? Ainda, por qual motivo JUAREZ teria se submetido por tanto tempo à 

atuação abusiva de Daniel contra si, tendo que se defender em inúmeros Procedimentos 

Administrativos Disciplinares? E mais, por qual motivo JUAREZ teria repassado propinas 

a Daniel se fosse mais forte politicamente e não tivesse uma relação de subordinação a 

Daniel? 

 

O próprio acusado, em seu novo interrogatório, confessou que 

precisava fazer caixa para pagar deputados mensalmente. Além disso, as interpretações 

telefônicas comprovam o poderio político do acusado Daniel Gonçalves Filho, nas quais 

o acusado inclusive influencia diretamente na permanência da acusada Maria do Rocio 

no cargo previamente ocupado por ela: 
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Ainda, tal influência política pode ser observada na indicação 

encaminhada pela bancada do PMDB para que a então Ministra da Agricultura Katia 

Abreu nomeasse Daniel para ocupar a Superintendência do MAPA no Paraná: 
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O mesmo poderio político de Daniel pode ser observado na 

indicação abaixo, expedida pelo vice-líder do PMDB Deputado Federal Sérgio Souza para 

o então Vice-Presidente da República Michel Temer: 
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Ademais, conforme confirmado pela própria bancada do PMDB: 
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55 

 

Portanto, completamente inverídicas as declarações do acusado 

Daniel no sentido de que possuía menor poder político que Juarez, o que também retira 

qualquer validade de suas alegações no sentido de que Juarez era quem chefiava uma 

organização criminosa no âmbito do MAPA do Paraná. 

 

As interceptações telefônicas também comprovam que os 

acusados Daniel e Mario do Rocio agiram de modo a favorecer o acusado Zanon, na 

medida em que Daniel, à época Superintendente do MAPA no Paraná, deixou de 

instaurar Procedimento Administrativo Disciplinar contra Zanon, limitando-se a 

                                           

55  Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/serraglio-e-souza-reforcamindicacao-
de-fiscal-preso-foi-da-bancada-do-pmdb-8m5soh6iwy2l3wc7x2eckmvj8>. Acesso em 15 de maio de 
2018. 
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comunicar a acusada Maria do Rocio para que esta pedisse a Zanon que tivesse mais 

cautela em suas condutas: 

Maria do Rocio: Alô 

Daniel: Oi Maria, tudo bem? 

Maria do Rocio: Tudo bem. Tava tentando ligar pro senhor aqui, não 

tava conseguindo. 

Daniel: Pode falar. 

Maria do Rocio: É, o senhor ligou pra mim? 

Daniel: Eu liguei pra você. 

Maria do Rocio: Aham. 

Daniel: Tem dois assuntos ai tá? 

Maria do Rocio: Han. 

Daniel: Primeiro assunto o Juarez Santana ligou aí e falou pro pessoal 

aí… pra a Eloisa, que o Zanon foi lá no frigorífico de Arapongas e tá 

pedindo dinheiro lá pra empresa, certo? 

Maria do Rocio: Quem? O Zanon? 

Daniel: É, o Juarez ligou e disso isso. Que a mulher gravou ele 

e tal, e que tá em condições difíceis porque teve uma 

catástrofe ´lá de um vendaval, essas coisas. E… então só 

andamento, conversa com Eloisa e liga pra ele fala “ó, você já 

teve aqui esses dias, superintendente orientou pra você pra 

andar direito, pra você tomar cuidado com as coisas, você já tá 

respondendo três processos...”, certo? E tá acontecendo isso. 

Agora se é verídico ou não é verídico, a gente não pode falar 

nada, certo? Então, liga lá […] e tem uma conversa sério com 

ele, tá? 

Maria do Rocio: Uhum. Tá. 

Ademais, outra situação que demonstra a interferência de Daniel 

nos trabalhos da UTRA de Londrina e na atuação do fiscal agropecuário Luiz Carlos 

Zanon Junior é a questão da viatura particular que fora designada a Zanon. 
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Enquanto a acusada Maria do Rocio disse em seu interrogatório 

que o fiscal agropecuário Luiz Carlos Zanon Junior era prejudicado pelos acusados 

JUAREZ e Sidiomar, sendo que esse último, a mando de JUAREZ, dificultava as 

solicitações de viaturas feitas por Zanon com a finalidade de obstar a fiscalização dos 

frigoríficos de interesse da suposta organização criminosa, o acusado Daniel afirmou em 

seu novo interrogatório que o acusado Zanon sempre trabalhou com carro particular, 

contradizendo, portanto, a versão da acusada Maria do Rocio no sentido de que a 

fiscalização era prejudicada pela atuação dos acusados JUAREZ e Sidiomar. 

 

Contudo, as alegações feitas pelos acusados Daniel e Maria do 

Rocio são contraditas pelos indícios colhidos durante as investigações e pelas provas 

obtidas com a instrução processual. 

 

Conforme restou comprovado nos autos, o fiscal agropecuário 

Luiz Carlos Zanon Junior possuía viatura para seu uso exclusivo, tanto que respondeu a 

procedimento administrativo disciplinar por ter utilizado o citado veículo oficial enquanto 

estava de férias, tendo inclusive renunciado a outro veículo que lhe fora designado pelo 

próprio acusado Daniel (doc. 07). 

 

Ainda, conforme explicado em Juízo pela testemunha Luis Camilo 

Godoi, que trabalhava juntamente com vários fiscais subordinados ao SIPOA-PR e, 

consequentemente, à acusada Maria do Rocio: 

Advogado: O senhor já mencionou... quando o senhor precisou de 

algum auxílio, o Sidiomar alguma vez se furtou de prestar um auxílio 

ao senhor? 

Luis Camilo Godoi: Não, com relação ao carro, toda vez que eu 

solicitei eu fui atendido. 

Advogado: Então ele tinha cuidado ao liberar veículo? 

Luis Camilo Godoi: Tinha. Pelo menos para mim. 
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Advogado: Teve alguma situação de problema de 

licenciamento de veículo no Ministério da Agricultura? 

Luis Camilo Godoi: Ele já argumentou que sim. 

Portanto, as declarações de Daniel Gonçalves Filho, assim como 

as de Mario do Rocio Nascimento, não merecem qualquer validade, eis que divergem da 

verdade real, proferidas apenas com o objetivo de o beneficiar no âmbito da presente 

Ação Penal, como se observa da revogação de sua prisão preventiva pelo magistrado de 

primeiro grau dois dias antes da homologação do acordo de colaboração premiada pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

 

Neste ponto, cabe citar a crítica ao desvio de finalidade da prisão 

preventiva lançada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes no 

julgamento do HC 156.600/SP: 

O desvio de finalidade é uma espécie dos ilícitos atípicos, os quais são 

definidos como “ações que, prima facie, estão permitidas por uma 

regra, mas que, uma vez consideradas todas as circunstâncias, devem 

considerar-se proibidas” (ATIENZA, Manuel; MANERO, Juan Rui. Ilícitos 

Atípicos. 2ª ed. Madrid: Editoral Trotta, 2006. p. 12). Assim devem ser 

consideradas porque, a despeito da aparência de legalidade – 

porquanto em conformidade com uma regra –, destoam da razão que 

as justifica, escapam ao princípio e ao interesse que lhes é subjacente. 

Trata-se simplesmente de garantir coerência valorativa ou justificativa 

ao sistema jurídico e de apartar, com clareza, discricionariedade de 

arbitrariedade.  

O desvio de finalidade ocorre quando se adota uma conduta que 

aparenta estar em conformidade com certa regra que confere poder à 

autoridade (regra de competência), mas que, ao fim, conduz a 

resultados absolutamente incompatíveis com o escopo constitucional 

desse mandamento e, por isso, é tida como ilícita. 
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A prisão preventiva é campo propício para o desvio de finalidade. A 

margem de avaliação do cabimento da medida cautelar pessoal é 

ampla. A multiplicidade de situações em que a prisão pode ser 

necessária exige que o legislador seja deferente ao juiz, traçando 

apenas as linhas gerais e relegando a este último o peso da decisão. 

Isso fica claro quando se levam em conta os pressupostos e os 

requisitos da medida. Há considerável grau de indeterminação nos 

conceitos empregados na lei – prova do crime, indícios suficientes de 

autoria, garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, 

conveniência da instrução. Há um juízo de ponderação a ser realizado, 

considerando-se não apenas os aspectos reveladores dos conceitos 

indeterminados mencionados, mas todas as circunstâncias do caso, 

inclusive aquelas favoráveis ao imputado. Há um rol de medidas 

cautelares pessoais a ser potencialmente aplicado. Essa abertura 

favorece as discordâncias de aplicação, sendo comum a divergência 

entre juízes sobre o mesmo caso. 

De tudo resulta que um decreto de prisão que aparente uma 

fundamentação adequada pode esconder propósitos não revelados. É 

impossível identificar todos os potenciais motivos ou finalidades 

ocultos. Alguns parecem recorrentes, como antecipar a punição 

daquele que se acredita culpado; induzir a confissão ou a colaboração; 

denegrir a imagem do imputado perante a comunidade ou aplacar o 

clamor social.  

Nesse sentido, é particularmente preocupante a utilização da 

prisão preventiva como forma de forçar a confissão ou a 

colaboração do imputado [...]. 

A prisão preventiva não pode, em hipótese alguma, ser 

adotada como forma de obter confissão. [...]  

Comumente, os órgãos da persecução penal são 

“incentivados” a usar a prisão como forma de induzir à 

confissão – reitere-se, meio absolutamente ilícito. Obter a 

confissão ou a colaboração pode ser o fundamento oculto ou 

apócrifo da prisão processual (“apokryphe Haftgründe”) [...] 
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Os órgãos estatais têm certa discricionariedade para oferecer benefícios 

ao colaborador, como contrapartida. Trata-se, entretanto, de 

discricionariedade mitigada pela lei (A expressão foi empregada pelo 

Min. Alexandre de Moraes, no julgamento da Pet 7.074 QO, em 

29.6.2017). A preocupação do legislador em prever as bases para a 

negociação não é sem propósito. Não apenas um delito tem o potencial 

de ofender o ordenamento jurídico; também uma reação penal 

desproporcional contra o malfeito, por insuficiente, fere o ordenamento 

jurídico e a confiança da população (BUZARI, André. 

Kronzeugenregelungen in Straf- und Kartellrecht unter besonderer 

Berücksichtigung des §46b StGB. Hamburgo: Verlag Dr. Kovac, 2015. 

p. 72). De outro lado, incentivos desmesurados levam à 

corrupção do imputado, que vê a conveniência de admitir ou 

imputar fatos inverídicos, para obter a liberdade processual e 

atenuar a pena. 

[...] 

A lei silencia quanto à negociação das medidas cautelares pessoais 

impostas ao colaborador. No entanto, é comum que o acordo firmado 

com presos provisórios contenha cláusulas sobre a situação do 

imputado durante o processo. Dessa forma, a liberdade provisória ou a 

melhoria das condições na prisão entram em negociação [...]56. 

Ainda, vale citar o posicionamento apresentado pelo doutrinador 

Aury Lopes Junior no relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS 

a respeito do valor probatório da colaboração premiada: 

E, falando em valor probatório, hoje se está fazendo uma 

grande fraude, que é: você não pode condenar só com a 

palavra do delator; então, você faz as chamadas práticas de 

corroboração recíprocas ou cruzadas. Sabem como são as 

                                           

56  Supremo Tribunal Federal - HC 156600 – SEGUNDA TURMA – Rel: Min. GILMAR MENDES. Julgado em 
14/05/2018. DJe 14/05/2018. 
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denúncias do Ministério Público? Arrolam dez pessoas como 

testemunhas para comprovar a delação. Dessas dez, um é o delegado 

da Polícia Federal e nove são delatores, que estão corroborando uma 

delação com a palavra de outros delatores. É uma circularidade 

hermenêutica em cima de um mesmo núcleo, é uma 

circularidade argumentativa em cima do mesmo núcleo: 

delação. É uma delação sendo corroborada por uma delação, e 

as pessoas estão sendo condenadas exclusivamente com base 

em delação. Ponto! Nós temos de ter muito cuidado também com 

esse tipo de situação57. 

Com relação aos demais réus, não há nenhuma prova nos autos 

que indique qualquer tipo de relação existente entre eles e o acusado JUAREZ, 

evidenciando-se que não havia convivência entre este e Gersio, Luiz Alberto e Sebastião, 

e que o vínculo entre o acusado JUAREZ e os citados corréus era estritamente 

profissional, relacionado às atividades típicas da UTRA de Londrina e do MAPA. 

 

Por outro lado, considerando-se o princípio da eventualidade, 

mesmo que se repute a existência de uma associação entre agentes para a prática de 

crimes, os elementos probatórios obtidos na fase investigativa e as elucidações trazidas 

durante a instrução processual revelaram que o núcleo da aludida organização criminosa 

instalada na UTRA de Londrina, supostamente chefiado por Juarez José de Santana, era 

menor do que aquele relatado na exordial acusatória do Ministério Público Federal. Isso 

porque, as únicas pessoas que mantinham algum contato constante são JUAREZ, 

Sidiomar e Brasiliano, como se observa das ligações interceptadas, tanto que os 

questionamentos do r. Magistrado e do membro do Parquet se limitaram aos fatos que 

envolviam apenas os três acusados. 

 

                                           

57  Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/b0c0c6b0-9bd6-47e7-
894a-1985520231f7>. Acesso em 10 de maio de 2018. 
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Além da redução da quantidade dos membros da suposta 

organização criminosa, imperioso examinar se de fato o agrupamento de tais indivíduos 

constitui um crime autônomo, seja aquele previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013 ou no 

art. 288 do Código Penal, ou se caracteriza apenas um concurso de agentes, conforme 

disposição do art. 29 do Código Penal. 

 

De imediato se descarta a possibilidade de subsunção do crime 

de organização criminosa tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013, uma vez que o art. 

1º, § 1º da referida lei conceitua a organização criminosa como a “associação de 4 

(quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 

tarefas, ainda que informalmente [...]”. In casu, restou demonstrado que o grupo 

criminoso supostamente liderado por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA era composto por 03 

(três) indivíduos, e não 04 (quatro) exigido pela supracitada legislação. 

 

Ademais, os requisitos de uma estrutura ordenada e de 

divisão de tarefas entre os membros da organização criminosa também não 

foram averiguados no caso concreto. Nesse sentido, denota-se que a denúncia 

narra diversos delitos supostamente praticados pelos três réus, alguns praticados 

isoladamente por um deles, outros em que os três agem em conjunto, de modo que não 

se evidencia qualquer tipo de divisão de tarefas ou de estruturação hierárquica mínima 

apta a configurar uma organização voltada para a prática de crimes. 

 

O posicionamento predominante na doutrina pátria classifica as 

circunstâncias de “estrutura ordenada” e “divisão de tarefas” como autênticas 

elementares do tipo penal de organização criminosa, de maneira que, ausentes essas 

características, exclui-se a tipicidade da conduta. Nesse sentido, citam-se os 

ensinamentos de Luiz Regis Prado: 

[...] o ideal é concluir que a estabilidade e a permanência funcionam 

como elementares implícitas do crime de organização criminosa, 

porquanto não se pode admitir que uma simples coparticipação 
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criminosa ou um eventual e efêmero acordo de vontades para a prática 

de determinado crime tenha o condão de tipificar tal delito58. 

De se destacar que a única hierarquia existente entre os 

funcionários públicos do MAPA decorria da própria estrutura hierárquica daquele órgão, 

regulamentada pelo Regimento Interno das Superintendências Federais de Agricultura – 

Portaria nº 428/2010 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

 

Ainda, como exemplo, citam-se os fatos relacionados à M.C. 

Artacho Cia. LTDA, Frios Fratelli (E.H. Constantino & Constantino LTDA – EPP), Brupet 

Indústria de Mastigáveis LTDA e Indústria e Comércio de Couros Britali LTDA., nas quais 

o réu JUAREZ teria em tese praticado crimes sem o auxílio ou participação de Sidiomar 

ou de Roberto Brasiliano. 

 

De igual modo, verifica-se que em outros crimes, embora o 

Parquet tenha incluído JUAREZ como sendo o autor mediato ou mandante, a ação 

principal ou o verbo nuclear do tipo penal é praticado por Roberto Brasiliano ou Sidiomar, 

sendo necessária a exclusão de qualquer ato de vontade por parte de JUAREZ na 

empreitada criminosa desenvolvida única e exclusivamente pelos demais réus, 

consoante explanação feita nos presentes memoriais. 

 

Improvável também a caracterização do crime de associação 

criminosa (art. 288 do CP) em relação aos denunciados JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, 

Sidiomar de Campos e Roberto Brasiliano. Isso porque, para a ocorrência do referido 

delito, é necessário que a associação do grupo de pessoas tenha estabilidade e 

permanência, não bastando apenas um simples ajuste de vontades. Isto significa que o 

acordo entre os autores não pode ser meramente esporádico, eventual, como explica 

Luiz Regis Prado59.  

                                           

58  PRADO, Tratado de Direito Penal Brasileiro. v. 6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 488 e 489. 
59  PRADO, Luiz Regis. Op cit, p. 245. 
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Compulsando-se os autos de inquérito policial e de ação penal, 

verifica-se que não há qualquer indício de que tenha existido uma estabilidade no 

agrupamento dos acusados. Deste modo, analisando-se detidamente as provas 

angariadas, mesmo que realizando uma projeção exacerbada, apenas poderia se 

entender pela existência de uma convergência de vontades singulares e pontuais entre 

os acusados, o que caracterizaria mero concurso de agentes. 

 

Ademais, o referido tipo penal também exige “um mínimo de 

estrutura, de organização ou ordem no que diz respeito ao funcionamento da associação 

(fins, membros, funções, etc.)”60, circunstâncias que não estão presentes no caso em 

análise, consoante explicação anterior, enfraquecendo ainda mais a tese de configuração 

de uma organização ou associação criminosa entre os réus. 

 

Outra questão importante é o elemento subjetivo do injusto que, 

no caso do crime do art. 288 do Código Penal, caracteriza-se pela finalidade de cometer 

crimes. Assim, para se configurar uma associação dos agentes, para ocorrer a 

materialização deste tipo penal, a associação deve existir com um fim específico que, na 

espécie, deve ser a prática de “delitos intencionalmente existentes, ou seja, como fim 

da associação criminosa”61. Necessário concluir que “trata-se de dado essencial que na 

prática deve ser devidamente comprovado, sob pena de atipicidade da conduta”62. 

 

Desse modo, o que se constata após o encerramento da 

instrução processual é a ausência de materialidade dos crimes previstos no art. 2º da 

Lei 12.850/2013 e no art. 288 do Código Penal, ressaltando-se que nenhuma das 

testemunhas inquiridas por esse Juízo confirmou a existência ou o conhecimento de uma 

                                           

60  Ibidem, p. 246. 
61  MAGGIORE apud PRADO, p. 245. 
62  PRADO, p. 245. 
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organização criminosa estabelecida na UTRA de Londrina e comandada por JUAREZ 

JOSÉ DE SANTANA. 

 

Nesta toada, cabe ressaltar que as declarações da testemunha 

arrolada pela acusação Juliana Aparecida de Souza Pachemshy, fiscal do MAPA na UTRA 

de Londrina à época dos fatos. A referida testemunha afirmou que jamais teve o 

conhecimento de circunstâncias que pudessem confirmar a existência de uma 

organização criminosa instalada na UTRA de Londrina, supostamente comandada pelo 

acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA: 

Procurador do Ministério Público Federal: Alguma vez, em alguma 

situação, o Sidiomar, o Gersio, o Luiz Alberto, o Sebastião Machado, o 

Roberto Brasiliano que estão envolvidos aqui nessa organização 

criminosa, de alguma forma [...] eles falaram ou comentaram com a 

senhora de que o Juarez estaria os obrigando a agir dessa forma? 

Juliana Aparecida de Souza Pachemshy: Não. 

Procurador do Ministério Público Federal: A senhora não teve 

conhecimento nenhum de alguma coação, de alguma ameaça de Juarez 

para que os outros praticasse esses atos criminosos praticados, em 

razão de ameaça dele, alguma coisa assim? 

Juliana Aparecida de Souza Pachemshy: Não. 

Importante destacar que a mencionada testemunha exercia suas 

funções vinculada à UTRA de Londrina, não tendo as investigações atingido sua pessoa, 

embora tenham demonstrado que a testemunha não nutria afeição pelos acusados. 

Desse modo, se a referida organização ou associação criminosa realmente 

existisse, não haveria qualquer motivo para a testemunha negar o fato. 

 

Assim, ante a demonstração inequívoca da inexistência de 

qualquer tipo de organização ou associação criminosa integrada por JUAREZ JOSÉ DE 
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SANTANA, impõe-se sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso I, do Código de 

Processo Penal. 

 

Alternativamente, e somente por se reputar o princípio da 

eventualidade, não tendo a acusação feito prova da existência de qualquer tipo de 

organização ou associação criminosa integrada por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, 

sucumbe qualquer juízo de condenação sobre este, devendo resultar na sua necessária 

absolvição com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. 

 

Por outro lado, na hipótese de formação de um juízo de valor 

afirmativo sobre a autoria e materialidade dos crimes imputados ao denunciado JUAREZ 

em conjunto com os demais acusados, importa reconhecer que houve mero concurso 

de agentes, e não a prática dos crimes tipificados nos art. 2º da Lei 12.850/2013 ou no 

art. 288 do Código Penal. Consoante fundamentação jurídica apresentada, não foram 

constatados os elementos típicos dos citados delitos, o que impede sua subsunção ao 

caso concreto. Se houve a prática dos crimes imputados aos acusados, a suposta união 

dos réus deve ser analisada em cada caso, o que demonstra que as alegadas coautorias 

ocorreram para atingir um resultado naturalístico delimitado para cada crime, e não com 

o objetivo específico de praticar diversos crimes em que todos possuíam o domínio do 

fato. Desta forma, imperiosa a incidência apenas do art. 29 do Código Penal. 

 

Subsidiariamente, requer-se a desclassificação do crime 

tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013 para aquele previsto no art. 288 do Código 

Penal, uma vez que a suposta organização criminosa não era composta por mais de 03 

(três) pessoas. 
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B) Prevaricação Frigomax – Frigorífico e Comércio de Carnes LTDA. 

Foi imputado ao acusado Juarez José de Santana o crime de 

prevaricação (art. 319 do CP), praticado em conjunto com Maria do Rocio Nascimento, 

chefe do Serviço de Inspeção de Produto de Origem Animal (SIPOA), e com Daniel 

Gonçalves Filho, superintendente federal do Ministério da Agricultura no Paraná. 

 

Primeiramente, a exordial acusatória narra a conduta delitiva do 

fiscal agropecuária Luiz Carlos Zanon Júnior, o qual em fevereiro de 2016 teria praticado 

o crime de corrupção passiva ao solicitar vantagem indevida à empresa Frigomax – 

Frigorífico e Comércio de Carnes LTDA., localizado em Arapongas/PR, vantagem esta 

que compreendia a entrega de valores pecuniários. Segundo a denúncia, a solicitação 

teria sido efetuada perante a proprietária da empresa, Silvia Maria Muffo. 

 

Ainda no mês de fevereiro, a denúncia narra que JUAREZ, Maria 

e Daniel teriam se omitido voluntariamente e em unidade de desígnios, deixando de 

praticar ato de ofício consistente em representação para apuração disciplinar da conduta 

do fiscal Luiz Carlos Zanon Júnior, mesmo após o relato da empresária Silvia Maria Muffo 

acerca dos fatos expostos anteriormente. Desse modo, as condutas dos denunciados 

JUAREZ, Maria e Daniel teriam se amoldado às do crime de prevaricação. 

 

O órgão ministerial ainda elucida que o acusado JUAREZ teria se 

limitado a noticiar a conduta do fiscal Luiz Carlos para Maria e Daniel por telefone, tendo 

estes se limitado a admoestar o fiscal por telefone para que não repetisse seu 

comportamento ilícito. Afirma-se que a suposta omissão do réu JUAREZ teria o propósito 

de satisfazer interesse pessoal, pois em tese também solicitava vantagens indevidas à 

empresa Frigomax, além de supostamente chefiar a organização criminosa instalada na 

UTRA de Londrina/PR, a qual o fiscal Luiz Carlos Zanon Júnior também integraria, 

conforme narrado no primeiro fato da exordial acusatória. 
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Porém, os dados probatórios colhidos tanto durante a fase 

investigatória quanto na fase judicial refutam a aludida ação delituosa imputada ao 

acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTA, conforme será demonstrado adiante. 

 

Não obstante a narrativa apresentada pelo órgão ministerial, 

observa-se que os fatos imputados ao réu JUAREZ não se coadunam com as provas 

colhidas durante a fase extrajudicial, nem mesmo com a narrativa fática apresentada 

pelo próprio Ministério Público Federal. 

 

Os núcleos do tipo penal do art. 319 do Código Penal se 

caracterizam pela pura e simples omissão, pela ação voluntariamente tardia de um ato 

de ofício do funcionário público, ou por praticá-lo contra disposição expressa de lei. In 

casu, a denúncia exprime de forma expressa que o acusado JUAREZ, juntamente com 

os outros dois réus, teria se omitido em representar para apuração disciplinar da 

conduta do fiscal Luiz Carlos. Contudo, na mesma exposição, o órgão ministerial 

relata que denunciado JUAREZ se limitou a “noticiar” o fato por telefone à 

Maria e Daniel. 

 

Nota-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Federal apresenta nítida contradição, já que afirma que o réu teria se omitido, 

mas logo depois narra uma ação positiva adotada por JUAREZ ao notificar os 

fatos relacionados ao fiscal Luiz Carlos. Percebe-se que, na realidade, não foi 

constatado qualquer tipo de omissão do acusado, o que seria exigido para a 

subsunção do tipo penal de prevaricação ao fato em análise. 

 

Embora o Ministério Público Federal tenha exposto o fato 

criminoso com suas devidas circunstâncias, a própria narrativa se apresentou 

incongruente no tocante ao núcleo verbal do tipo imputado ao denunciado JUAREZ, uma 

vez que a exordial acusatória aduz que este teria se omitido no ato de ofício de 

representar para apuração disciplinar da conduta do fiscal Luiz Carlos Zanon Júnior e, 
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ao mesmo tempo, que o acusado comunicou o fato e encaminhou as reclamações da 

empresária Silvia Maria Muffo ao Superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná. 

 

Neste aspecto, verifica-se uma deficiência na exordial acusatória 

quanto à devida exposição e elucidação do crime praticado pelo réu, transgredindo o 

art. 41 do Código de Processo Penal e, consequentemente, acarretando em sua inépcia 

e em sua improcedência, nos moldes do art. 395, inciso I, do citado diploma legal. 

 

Por outro lado, a constatação da incompatibilidade dos fatos 

narrados na denúncia, somada às provas produzidas na fase policial e durante a 

instrução processual, impõe o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada 

ao acusado JUAREZ, isto é, de que não houve qualquer tipo de omissão por parte do 

acusado JUAREZ. 

 

Durante a fase investigativa, interceptou-se um diálogo (áudio 

80476379.WAV) entre a pessoa de Eloisa Prehs Montrucchio, chefe da Divisão de Defesa 

Agropecuária, e o corréu Daniel Gonçalves Filho, onde a primeira comunicava ao 

Superintendente os episódios narrados por JUAREZ: 

Eloisa: Alô. 

Daniel: Fala Eloisa. 

Eloisa: Oi Daniel, tudo bem? 

Daniel: Bão, pode falar. 

Eloisa: É… Sobre o que você tá ligando deixa eu ver. 

Daniel: Não, o Guilherme falou que tem uma denúncia aí. 

Eloisa: Ah tá. É o seguinte: é, hoje ligou aqui o Juarez Santana. 

É… com a seguinte… pra relatar o seguinte fato. Segundo ele tem o 

Frigorífico lá de Arapongas. […] Que o fiscal lá, é… Parece que o 

frigorífico sofreu bastante estrago com aquela chuvarada que teve em 

janeiro. Né? Dai eles estão tendo que fazer várias reformas 

adequações, tal. E o que ele ligou para relatar foi o seguinte: que o 
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fiscal tem… Que a dona do frigorífico procurou a UTRA pra se queixar 

que o fiscal responsável tá com uma conversa estranha, meio que 

pressionando pra… dizendo que está tendo muita despesa, que tá 

tendo que ir muito lá, que precisa… meio que querendo extorquir e 

utilizando o nome do superintendente. 

Daniel: Certo. 

Eloisa: Tá. Essa é a reclamação da dona do frigorífico que ele 

ligou para relatar. Segundo ela, ela gravou já duas conversas. 

Daniel: Certo. 

Eloisa: Né, e tá, enfim. Denunciando essa situação. [...] 

Dá análise da interceptação acima transcrita, denota-se que o 

denunciado não se omitiu em praticar o ato de ofício que lhe cabia, ao contrário do que 

sustenta o Ministério Público Federal. A interlocutora Eloisa Prehs Montrucchio é explícita 

ao afirmar para o superintendente Daniel que o acusado JUAREZ teria ligado para a 

chefe da Divisão de Defesa Agropecuária e realizado uma denúncia contra o 

fiscal agropecuário Luiz Carlos Zanon Júnior, tendo aquela repassado todo o relato 

feito pelo acusado JUAREZ à Daniel. Nesse contexto, impõe-se a exposição do conceito 

da omissão descritos por alguns doutrinadores brasileiros: 

Deixar de praticar é abster-se no tocante à realização do ato de 

ofício. Diferencia-se da conduta anterior, pois aqui o funcionário público 

não executa o ato com ânimo definitivo. 

Ambos os núcleos (“retardar” e “deixar de praticar”) integram 

modalidades omissivas do crime de prevaricação. Trata-se, nesse 

ponto, de crime omissivo próprio ou puro, pois o tipo penal descreve 

condutas omissivas63. 

 

* * * 

 

                                           

63  MASSON, p. 676. 
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Deixar de praticar constitui conduta omissiva através da qual, devendo 

realizar determinado ato, o funcionário mantém-se inerte com a 

intenção ou o propósito de não realizá-la. [...] o ato acaba não 

sendo tempestivamente executado, isto é, em tempo hábil para atingir 

sua finalidade, ou seja, deixar de praticar é omiti-lo de forma 

definitiva, e não simplesmente retardá-lo64. 

Portanto, a referida ação do réu JUAREZ deve ser reconhecida 

como um efetivo ato de representação para a apuração dos fatos que lhe foram narrados 

pela empresária Silvia, pois caso tivesse a real intenção de se omitir quanto às 

condutas delituosas supostamente praticadas por Luiz Carlos Zanon Júnior, o 

acusado JUAREZ sequer teria comunicado Eloisa, pessoa que exercia a chefia 

direta sobre o funcionário e que detinha atribuições para decidir acerca de 

eventual representação.  

 

Conforme se extrai da Portaria nº 428/2010 do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a representação contra funcionário da Divisão de 

Defesa Agropecuária é uma atribuição do Chefe do setor, posição que não era ocupada 

pelo acusado JUAREZ, e sim por Eloisa Prehs Montrucchio: 

Art. 45 Ao Chefe da Divisão de Defesa Agropecuária, respeitada a 

subordinação hierárquico-administrativa ao titular da Superintendência 

Federal incumbe: 

[...] 

XI - propor ao Superintendente Federal ou Superintendente da 

SFA/MAPA a representação junto ao órgão competente, para 

apuração de responsabilidade quando de infração aos dispositivos 

legais; [...] 

                                           

64  BITENCOURT, p. 135. 
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Deste modo, somente poderia se argumentar uma omissão de 

JUAREZ caso este tivesse mantido uma postura de total inércia, deixando de adotar 

qualquer conduta no sentido de denunciar a suposta conduta ilegal praticada por Luiz 

Carlos, o que não ocorreu na situação em análise.  

 

Isto posto, a descrição das condutas omissivas transcritas acima 

difere de maneira axiomática do que foi verificado no caso concreto, vez que não foi 

constatada inércia ou abstinência o réu em realizar uma conduta. Pelo 

contrário, os diálogos interceptados comprovam que o denunciado JUAREZ 

teria agido respeitando os limites de sua função, comunicando a chefia do 

setor responsável pelo funcionário para que esta, analisando os fatos, desse 

o andamento que entendesse necessário. 

 

Assim, não restando dúvidas quanto a inexistência de omissão 

por parte do réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, necessário adentrar no significado do ato 

de ofício que supostamente havia sido omitido, qual seja a “representação pela apuração 

disciplinar de Luiz Carlos Zanon Júnior”. Deve-se buscar o significado do verbo ligado à 

palavra “representação”, na qual se encontra as seguintes definições: “expor por escrito 

ou verbalmente; dirigir uma representação; expor uma queixa; fazer ou tornar 

presente ou evidente; denotar, patentear, revelar, significar”65. 

 

Todas as interpretações dadas à palavra “representar” se 

adequam ao que de fato foi realizado pelo réu JUAREZ, que expôs 

verbalmente a situação narrada pela proprietária do frigorífico Frigomax, 

materializando uma denúncia contra o fiscal agropecuário dentro do setor 

responsável pela apuração de tais condutas. 

 

                                           

65  Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?id=Xp2jX>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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Na realidade, a omissão é verificada apenas na conduta do 

corréu Daniel Gonçalves Filho que, diante das informações que lhe foram 

repassadas, não instaurou qualquer tipo de procedimento para investigar e 

apurar os fatos repassados por JUAREZ, limitando-se a determinar uma 

admoestação verbal ao funcionário Luiz Carlos. 

 

Logo, diante da análise pormenorizada da conduta do acusado 

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e, concluindo-se pela ausência de omissão de sua parte, 

impõe-se a decretação de sua absolvição pelo crime de prevaricação, com fulcro no art. 

386, inciso I, do Código de Processo Penal. 

 

Ainda, em relação à efetiva omissão dos também denunciados 

Daniel Gonçalvez Filho e Maria do Rocio Nascimento, impõe-se também a absolvição de 

JUAREZ nos moldes do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, vez que não 

concorreu para o citado delito, adotando as medidas que lhe eram exigidas, 

ou seja, informando Eloisa Prehs Montrucchio, chefe da Divisão de Defesa Agropecuária 

e chefe direta do funcionário Luiz Carlos Zanon Júnior, que era quem detinha atribuição 

para propor ao Superintendente – Daniel – a representação para apuração de 

responsabilidade. 

 

Sob um outro ponto de vista, o tipo penal do crime de 

prevaricação também exige a presença de um elemento subjetivo do injusto, 

caracterizado pelo especial fim de agir. No presente caso, a acusação tem o papel de 

indicar qual seria o interesse ou sentimento pessoal que motivou o acusado JUAREZ a 

se omitir na prática do ato de ofício que lhe era exigido na situação dos fatos. Nesse 

sentido, depreende-se da exordial acusatória que: 

Juarez, Maria do Rocio e Daniel se omitiram no dever de ofício (Art. 

116, XII, da Lei 8112/90) com o objetivo de satisfazer interesse 

pessoal, pois o primeiro também solicitava vantagens indevidas do 

referido frigorífico e de outras empresas da região de Londrina, [...]. 
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Com efeito, uma apuração disciplinar da prática de corrupção passiva 

por ZANON poderia acarretar a cessação das vantagens indevidas por 

eles obtidas. 

Assim, embora o membro do Parquet tenha descrito qual seria o 

objetivo pessoal do acusado em sua omissão, não há qualquer nexo de causalidade entre 

suposta inércia do réu e um benefício pessoal alcançado. Isto é, não foi elucidado de 

que maneira a não apuração disciplinar do fiscal agropecuário poderia 

satisfazer uma pretensão pessoal do réu JUAREZ. 

 

A simples alegação de que este último também solicitava 

vantagens indevidas à empresa Frigomax não possui o condão de determinar que se 

trataria de um especial fim de agir do acusado JUAREZ, pois não há qualquer 

evidência que aponte uma ligação entre a conduta delituosa de Luiz Carlos 

Zanon Júnior com a aludida prática de corrupção passiva pelo denunciado 

JUAREZ. 

 

Portanto, mesmo se considerarmos verídica a afirmação 

do Ministério Público Federal, a vantagem indevida retratada na denúncia se 

deve unicamente ao aduzido crime de corrupção passiva, e não ao de 

prevaricação. Essa lógica se dá pelo fato de que, ao se retirar do mundo jurídico o 

crime de prevaricação, o interesse pessoal ainda subsistiria, uma vez que é uma 

consequência lógica do tipo penal do art. 317 do Código Penal, e não aquele do art. 319 

do mesmo diploma legal. 

 

Ilustrando o posicionamento exposto anteriormente, cita-se a 

explanação do ilustre autor César Roberto Bitencourt: 

Interesse pessoal, que pode ser material ou moral, é aquele que, por 

alguma razão, satisfaz pretensão, ambição ou anseio do agente, 

podendo ser representado por qualquer vantagem ou proveito que 
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possa ser obtido pelo sujeito ativo em razão de sua conduta 

incriminada nesse tipo penal66. 

Assim, além de não descrever especificamente qual seria o 

interesse pessoal do acusado em supostamente omitir a representação contra a 

apuração disciplinar do fiscal agropecuário Luiz Carlos Zanon Júnior, também não 

restou demonstrado qual seria a ligação entre a dita ausência de 

representação e as vantagens ilícitas obtidas pela suposta prática do crime de 

corrupção passiva pelo réu JUAREZ contra a empresa Frigomax. 

 

A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona em 

considerar inepta a inicial que não descreve ou não especifica de maneira elucidativa 

qual seria o interesse ou sentimento pessoal que motivou o autor a praticar o crime de 

prevaricação: 

PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS. 

DESCRIÇÃO MÍNIMA DAS ELEMENTARES DO TIPO. CRIME DE 

PREVARICAÇÃO. DEPUTADO FEDERAL QUE OCUPA FUNÇÃO DE 

DIREÇÃO (4º SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS). 

INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL. INGREDIENTE 

VOLITIVO DO TIPO PENAL NÃO DESCRITO SUFICIENTEMENTE 

PELA INICIAL ACUSATÓRIA. 1. A causa de aumento de pena do § 

2º do art. 327 do Código Penal se aplica aos agentes detentores de 

mandato eletivo. Interpretação sistemática do art. 327 do Código Penal. 

Teleologia da norma. 2. A admissibilidade da denúncia se afere 

quando satisfeitos os requisitos do artigo 41, sem que ela, 

denúncia, incorra nas impropriedades do artigo 43 do Código 

de Processo Penal. 3. Na concreta situação dos autos, a 

denúncia increpa ao denunciado o retardamento de ato de 

ofício por suposto "espírito de corpo". A mera referência ao 

                                           

66 BITTERNCOURT. Op cit, p. 319. 
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corporativismo não concretiza o elemento subjetivo do tipo. 

Inépcia da denúncia. 4. Denúncia rejeitada67. 

 

CRIMINAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DENÚNCIA. PREVARICAÇÃO. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DO TST. PRERROGATIVA DE 

MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. SATISFAÇÃO DE 

INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL. ELEMENTO SUBJETIVO 

NÃO CONFIGURADO. DENÚNCIA REJEITADA. Hipótese em que a 

denúncia trata da suposta prática de crime de prevaricação, pois os 

acusados teriam deixado de praticar ato de ofício consistente no 

cumprimento de decisões emanadas do TST referentes à prerrogativa 

institucional de membro do MPU de ter assento no mesmo plano e 

imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos 

judiciários perante os quais oficiem na condição de parte ou de fiscal 

da lei, além de terem praticado outros atos contra expressa disposição 

de lei, com vistas a satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Esta 

Corte já firmou posicionamento, concordante com a doutrina 

penal, no sentido de que a intenção de satisfazer interesse ou 

sentimento pessoal é essencial à tipificação do delito do art. 

319 do Estatuto Repressor. Precedente. A controvérsia quanto à 

interpretação da legislação, como ocorreu no caso dos autos, não é 

hábil a configurar o elemento subjetivo do crime de prevaricação. Se 

não resta caracterizada a satisfação de interesse ou sentimento pessoal 

na conduta dos acusados, afasta-se a tipicidade da conduta. Ante a 

ausência de correspondência do fato, tal como narrado na peça 

acusatória, à norma jurídica, vislumbra-se a inexistência de fato típico, 

afetando a possibilidade de responsabilização penal dos acusados pela 

                                           

67  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inquérito 2191. Relator(a): Min. Carlos Britto. Tribunal Pleno. Data 
do Julgamento: 08/05/2008. 
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prática do delito descrito no art. 319 do Código Penal. Denúncia 

rejeitada68. 

Por conseguinte, a ausência de descrição de todos os elementos 

do tipo penal, conforme exige o art. 41 do Código de Processo Penal, no caso o especial 

fim de agir do delito, resulta na inevitável inépcia da denúncia e a consequente nulidade 

ab initio, de acordo com o art. 564, inciso IV do Código de Processo Penal. 

 

Além da referida nulidade, a ausência de descrição do elemento 

subjetivo do injusto, que constitui elementar do tipo penal, acarreta a atipicidade 

subjetiva dos fatos descritos na exordial acusatória e, consequentemente, impõe a 

absolvição do réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA quanto ao fato que lhe é imputado, com 

fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 

 

Além de todo o exposto, mas principalmente em razão da 

denúncia imputar ao denunciado JUAREZ uma conduta omissiva, importa deslindar se o 

acusado teria ou não competência administrativa dentro do MAPA para praticar o ato de 

ofício explorado no crime de prevaricação, traduzido pela representação para apuração 

disciplinar de Luiz Carlos Zanon Júnior. 

 

Isso porque, caso se verifique que o agente denunciado pelo 

crime de prevaricação não tinha atribuição legal ou administrativa para praticar o ato de 

ofício objeto da denúncia, restará configurada a impossibilidade jurídica de o delito estar 

materializado em sua forma omissiva. O ilustre doutrinador Cleber Masson explica a 

situação demonstrada: 

O objeto material é o ato de ofício – compreendido como todo e 

qualquer ato em que se exterioriza o exercício da função pública ou do 

                                           

68  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ação Penal 471/MG. Rel. Ministro Gilson Dipp. Corte Especial. Data 
do Julgamento: 07/11/2007. 
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cargo público – indevidamente retardado ou omitido pelo agente, ou 

praticado contra disposição expressa de lei. [...] Como é ato de ofício, 

não há prevaricação quando o ato retardado, omitido ou 

praticado não integra a competência ou atribuição do 

funcionário público69. 

Durante seu interrogatório judicial, o denunciado JUAREZ 

esclareceu que, como chefe da UTRA de Londrina, não tinha competência administrativa 

para instaurar de ofício Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) ou sindicância 

administrativa contra funcionários públicos do MAPA, elucidando que isso era atribuição 

da Superintendência localizada em Curitiba: 

Magistrado: E o Zanon em? Tem uma imputação ao senhor de ficar 

sabendo que o Zanon teria é... exigido ou solicitado, pedido de alguma 

forma benefício indevido pra dona Silvia, proprietária do Frigomaxx, e 

que o senhor teria sido alertado e o senhor não tomou nenhuma 

providência. Na verdade, nem o senhor, nem a Maria do Roccio, nem 

o Daniel. O senhor gostaria de falar algo a respeito disso? 

Juarez: Não, conforme eu já falei aqui pro senhor, é... Chegou até 

mim por eles, essa situação. Eu passei pra frente essa situação, por 

duas vezes. É... só que eu não tenho poderes, não tenho 

competência pra instalar PAD, ou fazer sindicância 

investigativa, comissão investigativa, né? A minha competência lá 

em Londrina não é pra isso, não dá pra isso, né? Caberia aqui, entendo 

eu, a superintendência formar uma comissão investigativa ou 

uma sindicância investigativa, que o próprio nome já diz: vai 

investigar algum caso. Sindicância investigativa. Eu passei isso duas 

vezes pra cá. É... sugeri a formação de... que fizesse sindicância. 

Não tive sucesso. Foi daí que foi essa gravação que apareceu aí que eu 

falo pra Silvia arrumar... que eu queria uma prova mais concreta. Então 

se você tá falando isso me de uma prova mais concreta, e eles não me 

                                           

69 MASSON, p. 675. 
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apresentaram. E... a minha competência em Londrina, né? É 

restrita, e eu passei o caso pra frente. Como eu não recebi por 

escrito também, eu não quis botar por escrito, né? Porque eu botar por 

escrito, eu assinei, ficou pra mim o negócio, né? Mas eu, no meu 

entendimento, eu tomei as providencias cabíveis, passei a quem de 

direito que poderia fazer uma comissão e investigar mais 

‘aprofundadamente’ isso daí. 

[...] 

Magistrado: O senhor então mandou pra... passou pra... O senhor diz 

que encaminhou essa questão do Zanon pra Curitiba, é isso? 

Juarez: Isso. 

Magistrado: Pra alguém particular? Pra quem? Pra Maria? Pra quem 

que o senhor falou em Curitiba? 

Juarez: Não, eu liguei pra DDA na época, que era a Dra. Heloisa, né? 

Heloise, Heloisa, alguma coisa assim. 

Magistrado: Entendi. 

Nesta toada, necessário destacar quais são as atribuições 

estabelecidas pelo Regimento Interno do MAPA70 ao Chefe da Unidade Técnica Regional 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, função desempenhada por JUAREZ à época 

dos fatos: 

Art. 50 Ao Chefe da Unidade Técnica Regional de Agricultura, 

respeitada a subordinação hierárquico administrativa ao titular da 

Superintendência Federal, incumbe: 

I - implementar e controlar as execuções das ações relacionadas à 

defesa agropecuária e à produção, política e desenvolvimento 

agropecuários, consoante programações estabelecidas, pelas Divisões 

de Defesa Agropecuária e Divisões de Política, Produção e 

Desenvolvimento Agropecuário, das SFAs/MAPA; 

                                           

70  BRASIL. Portaria nº 428, de 09 de junho de 2010 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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II - acompanhar e controlar os cronogramas das execuções físico-

financeiras estabelecidos; 

III - elaborar relatórios operacionais, consoante orientações específicas 

e fornecer subsídios ao Relatório de Gestão da SFA/MAPA; e 

IV - praticar os demais atos administrativos necessários ao 

cumprimento das atividades da respectiva unidade administrativa, 

observada a instância de competência. 

Denota-se que o ato jurídico da Administração Pública não atribui 

qualquer competência específica ou legitimidade para o Chefe da Unidade Técnica 

Administrativa instaurar processo disciplinar visando apurar transgressão de normas ou 

condutas ilícitas dos servidores públicos, diferentemente do que se percebe nas 

incumbências do Superintendente e do Chefe da Divisão de Defesa Agropecuária, 

listadas nos art. 44 e 45 do referido ato normativo: 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES 

Art. 44 Ao Superintendente Federal ou Superintendente incumbe: 

[...] 

XXIII - instaurar procedimentos administrativos disciplinares 

no âmbito de sua jurisdição, na forma da legislação vigente; 

[...] 

 

* * * 

 

Art. 45 Ao Chefe da Divisão de Defesa Agropecuária, respeitada a 

subordinação hierárquico-administrativa ao titular da Superintendência 

Federal incumbe: 

[...] 

XI - propor ao Superintendente Federal ou Superintendente da 

SFA/MAPA a representação junto ao órgão competente, para 

apuração de responsabilidade quando de infração aos 

dispositivos legais; [...] 
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Analisando-se os dispositivos exibidos, conclui-se que o 

acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA não tinha atribuição administrativa para 

a prática do ato de ofício exigido pelo Ministério Público Federal na denúncia, 

salientando-se que o Chefe da Divisão de Defesa Agropecuária era quem possuía a 

atribuição para propor ao Superintendente regional a instauração de procedimentos 

administrativos disciplinares, enquanto este era quem detinha a atribuição privativa para 

decidir quanto sua instauração, conforme elucidado anteriormente.  

 

Desta forma, eventual omissão do denunciado não pode 

ser amoldada ao delito de prevaricação, dado que o ato omitido não integra 

suas atribuições como funcionário público, de modo que a situação narrada pelo 

órgão ministerial no tocante ao réu JUAREZ é atípica. Conforme explica Cezar Roberto 

Bitterncourt: 

Sujeito ativo somente pode ser o funcionário público, a exemplo do que 

ocorre no crime de corrupção passiva, tratando-se, por conseguinte, de 

crime próprio, que exige essa condição especial do sujeito ativo, mas 

somente, advirta-se, se for competente para realizar o ato de 

ofício (administrativo, legislativo ou judicial). 

[...] 

Com efeito, para a configuração do crime de prevaricação exige-se que 

o ato retardado ou omitido, indevidamente, ou praticado contra 

expressa disposição de lei esteja compreendido nas específicas 

atribuições funcionais do servidor público prevaricador. Se o 

ato não é da competência do funcionário, poder-se-á identificar outro 

crime, mas, com certeza, não o de prevaricação. Quando determinado 

ato, por exemplo, pode ser realizado “por qualquer do povo”, à 

evidência, não se trata de “ato de ofício”71. 

                                           

71  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 5: parte especial: dos crimes contra a 
administração pública e dos crimes praticados por prefeitos. 6. ed. rev. E ampl. — São Paulo: Saraiva, 
2012. 
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Alguns Tribunais Estaduais brasileiros já adotaram idêntica 

acepção elucidada anteriormente, assentando que não se caracteriza o crime de 

prevaricação em sua forma omissão quando está demonstrada a incompetência 

administrativa ou legal do funcionário público em praticar o ato de ofício: 

PREVARICAÇÃO. RETARDO NA LAVRATURA DO AUTO DE 

PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONFIGURADO. Se o réu, 

Investigador de Polícia, não tem atribuições para presidir a 

lavratura do auto de prisão em flagrante, atribuição do 

Delegado de Polícia ou de quem estiver exercendo tal cargo, 

não se pode afirmar que a sua omissão a respeito constitui o 

delito de prevaricação. Depois, considerando-se que se admite a 

lavratura do auto de flagrante no prazo de 24 horas, não se pode falar 

em retardo do ato de ofício, se não realizado imediatamente após a 

apresentação dos envolvidos e testemunha ao plantão72. 

 

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DELITO 

DE PREVARICAÇÃO IMPUTADO A PROCURADOR E 

SUPERINTEDENTE DE AUTARQUIA QUE NÃO RETARDARAM OU 

DEIXARAM DE PRATICAR QUALQUER ATO DE OFÍCIO. - Em ação de 

benefício, determinou o Juiz a intimação do procurador para 

pagamento, por guia, de importância apurada em execução. - Não 

efetivado o pagamento, e remetidas peças para o Ministério Público 

Federal, este mandou abrir inquérito sendo indiciados, tanto o 

Procurador responsável, quanto o Superintendente, que nunca fora 

intimado. - Sendo o Procurador apenas o representante judicial 

da autarquia, e não o ordenador de despesas, não pode ser ao 

mesmo imputada responsabilidade pelo retardamento de 

importância que deva ser paga, ou omissão na prática de ato 

de ofício, consistente em depositar quantia, que não lhe cabe 

                                           

72  BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação nº 695156974. Relator: Sylvio 
Baptista Neto. 3ª Câmara Criminal. Data do Julgamento: 15/02/1996 
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autorizar. - De outra feita, ainda que responsável, O superintendente, 

para ordenar o pagamento, não pode o mesmo ser punido por que 

nunca recebeu ordem para a prática do ato, inexistindo 

responsabilidade penal objetiva. - Ordem concedida, por 

unanimidade73. 

Outrossim, também não caberia ao denunciado JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA efetuar representação formal perante o Superintendente do MAPA do Estado 

do Paraná, uma vez que o réu não presenciou as supostas condutas ilícitas 

praticadas pelo fiscal agropecuário Luiz Carlos Zanon Júnior. JUAREZ apenas 

recebeu os relatos da proprietária do frigorífico Frigomax, sem nenhuma 

prova contundente contra Luiz Carlos. Assim, a única pessoa que teria legitimidade 

para representar formalmente contra o funcionário público seria Silvia Maria Muffo, alvo 

direto das exigências ilícitas do funcionário do MAPA. 

 

Não há como se exigir do réu uma conduta que seria 

administrativamente incorreta, isto é, de representar contra um funcionário 

público do MAPA sem nenhuma prova concreta, sem ter presenciado os fatos 

narrados pela proprietária do frigorífico e sem o discernimento necessário 

acerca da verdadeira ocorrência ou não da suposta exigência. Deve-se 

reconhecer que, deveras, o acusado foi prudente em relatar a situação que havia sido 

lhe contada ao setor responsável, para que então se tomassem as providências cabíveis, 

notadamente a instauração de um procedimento para apurar a suposta conduta ilícita 

do fiscal Luiz Carlos Zanon Júnior. 

 

A interceptação de nº 80476662.WAV, consistente em um 

diálogo travado entre Daniel Gonçalves Filho e Maria do Rocio Nascimento, exprime o 

entendimento de que quem teria competência para tomar atitudes diante da postura 

                                           

73  BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Habeas Corpus 9802300586. Relator: Desembargador 
Federal Ricardo Regueira. 1ª Turma. Data do Julgamento: 15/12/1998. 



 

177 

 

 

 

 

ilícita do fiscal agropecuário Luiz Carlos Zanon seria a Superintendência do MAPA em 

Curitiba/PR: 

HNI: Sipoa boa tarde. 

Daniel: Dra. Maria chegou por ai? Dr. Daniel, tudo bem? 

HNI: Ah, chegou. 

Daniel: Deixa eu falar. 

HNI: á, vou passar, só um minuto. 

Maria do Rocio: Alô 

Daniel: Oi Maria, tudo bem? 

Maria do Rocio: Tudo bem. Tava tentando ligar pro senhor aqui, não 

tava conseguindo. 

Daniel: Pode falar. 

Maria do Rocio: É, o senhor ligou pra mim? 

Daniel: Eu liguei pra você. 

Maria do Rocio: Aham. 

Daniel: Tem dois assuntos ai tá? 

Maria do Rocio: Han. 

Daniel: Primeiro assunto o Juarez Santana ligou aí e falou pro pessoal 

aí… pra a Eloisa, que o Zanon foi lá no frigorífico de Arapongas e tá 

pedindo dinheiro lá pra empresa, certo? 

Quem? O Zanon? 

Daniel: É, o Juarez ligou e disso isso. Que a mulher gravou ele e tal, e 

que tá em condições difíceis porque teve uma catástrofe ´lá de um 

vendaval, essas coisas. E… então só andamento, conversa com Eloisa 

e liga pra ele fala “ó, você já teve aqui esses dias, superintendente 

orientou pra você pra andar direito, pra você tomar cuidado com 

as coisas, você já tá respondendo três processos”, certo? E tá 

acontecendo isso”. Agora se é verídico ou não é verídico, a gente não 

pode falar nada, certo? Então, liga lá […] e tem uma conversa sério 

com ele, tá? 

Maria do Rocio: Uhum. Tá. 

Daniel: Só liga lá no gabinete e falar com a Eloisa. […] 
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Isto posto, forçoso o reconhecimento da atipicidade da conduta 

do réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, assim como sua absolvição pelo art. 386, inciso III, 

do Código do Processo Penal. 

 

C) Corrupção passiva Frigomax – Frigorífico e Comércio de Carnes LTDA. 

A denúncia narra que em 28 de abril e 10 de maio de 2016, o 

acusado Roberto Brasiliano da Silva teria praticado o crime de corrupção passiva, vez 

que teria solicitado vantagens indevidas à empresa Frigomax, por intermédio de sua 

empregada Kelli Regina Marcos e de sua proprietária Silvia Maria Muffo. 

 

Durante a fase extrajudicial, a quebra de sigilo de dados 

telefônicos averiguou que o citado acusado teria mandado mensagens para o telefone 

da testemunha Kelli, empregada do frigorífico, questionando se poderia passar na 

empresa, pois o “homem” estaria em sua cola. Nesse ínterim, Kelli teria enviado a 

seguinte mensagem: “o que eu mais queria era ter dinheiro pra pagar todo mundo que 

tá na minha cola também. Não é só você, é um monte”. 

 

A partir do teor das mensagens trocadas, o órgão ministerial 

inferiu que o réu Roberto Brasiliano queria passar no frigorífico Frigomax para obter 

vantagem indevida, consistente em dinheiro, para supostamente entregar para o 

“homem que estava na sua cola”. 

 

Sem qualquer elemento contundente de prova, o 

membro do Parquet inseriu o acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA nos fatos 

delituosos descritos anteriormente, apontando que o “homem” citado pelo corréu 

Roberto Brasiliano seria o denunciado. Isto é, a narrativa apresentada na exordial 

acusatória é a de que o corréu Roberto Brasiliano teria solicitado as vantagens indevidas 

seguindo determinações do acusado JUAREZ, o qual teria ordenado ao denunciado que 
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fizesse o pedido da vantagem indevida ao frigorífico. Em razão do cargo ocupado 

pelo acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA dentro da UTRA de Londrina/PR, 

ambos foram denunciados pelo crime de corrupção passiva. 

 

Denota-se que o órgão ministerial realizou a inclusão de JUAREZ 

nos fatos descritos anteriormente como autor mediato do crime de corrupção passiva, 

isto é, embora não tenha praticado o verbo do tipo penal, também detinha vontade na 

prática da ação delituosa do executor Roberto Brasiliano e almejava o resultado final do 

crime. 

 

Com efeito, o Ministério Público Federal utilizou como 

fundamento da denúncia do réu Juarez a “Teoria do Domínio do Fato”, a qual segundo 

o jurista Welzel “é autor quem tem o controle final do fato”74. O ilustre doutrinador Cezar 

Roberto Bitencourt explica a referida teoria: 

Embora o domínio do fato suponha um controle final, “aspecto 

subjetivo”, não requer somente a finalidade, mas também uma posição 

objetiva que determine o efetivo domínio do fato. Autor, segundo 

essa teoria, é quem tem o poder de decisão sobre a realização 

do fato. É não só o que executa a ação típica, como também aquele 

que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução da 

infração penal75. 

[...] 

É autor mediato quem realiza o tipo penal servindo-se, para execução 

da ação típica, de outra pessoa como instrumento76. A teoria do 

domínio do fato molda com perfeição a possibilidade da figura do autor 

mediato. Todo o processo de realização da figura típica, 

segundo essa teoria, deve apresentar-se como obra da 

                                           

74  WELZEL apud BITENCOURT, p. 417. 
75  MIRABETE apud BITENCOURT, p. 417. 
76  JESCHECK apud BITENCOURT, p. 418. 
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vontade reitora do “homem de trás”, o qual deve ter absoluto 

controle sobre o executor do fato77. 

Nessas circunstâncias, o decisivo para distinguir a natureza da 

responsabilidade do homem de trás reside no domínio do fato. O 

executor, na condição de instrumento, deve encontrar-se 

absolutamente subordinado em relação ao mandante78. 

Analisando-se o excerto transcrito e os destaques feitos, 

percebe-se que, para a imputação de um fato ao suposto autor imediato é imprescindível 

a demonstração da vontade deste na ação realizada pelo executor do crime, a 

constatação do domínio total do primeiro sobre as ações do segundo, de modo que este 

é subordinado ao aludido idealizador da conduta. Sendo assim, o próprio autor imediato 

teria o poder de obstar o resultado da ação delituosa praticada pelo autor mediato. 

 

Diante de tais esclarecimentos, cumpre verificar a existência de 

tais elementos nos fatos narrados na exordial acusatória, notadamente a presença das 

características de um autor mediato na pessoa de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA. 

 

Primeiramente, observa-se a denúncia não descreve quais 

seriam as circunstâncias ou a fundamentação utilizada para que se considerasse o réu 

como mandante do crime em análise. Nesse aspecto, não foi encontrado nenhuma 

interceptação entre os aludidos autores JUAREZ e Roberto Brasiliano, em que o primeiro 

desse ordens no sentido de que o segundo solicitasse vantagens indevidas ou valores a 

empresa Frigomax. 

 

Ou seja, não foi averiguado nenhum elemento de prova durante 

a fase investigativa ou na instrução processual que confirmasse que o “homem que 

estava na cola” do réu Brasiliano fosse efetivamente o denunciado JUAREZ. 

                                           

77  BITTENCOURT, p. 418. 
78  BITTENCOURT, p. 418. 
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Também não foram constatadas provas de que Juarez ao menos 

tivesse conhecimento acerca das supostas solicitações feitas ao frigorífico em nome do 

chefe da UTRA de Londrina/PR, o que exclui qualquer tipo de controle sobre o 

mencionado corréu. Neste aspecto, o acusado Juarez concedeu as seguintes declarações 

em Juízo: 

Magistrado: Pois é, o que acontece é o seguinte. Segundo a versão 

acusatória, entre 28 de abril de 2016 e 10 de maio em Londrina, o 

Roberto Brasiliano da Silva teria solicitado vantagens indevidas de 

pagamentos em dinheiro para a Frigomax. E, por intermédio da Kelli 

que é empregada e da dona, que é a Silvia. Segundo também a 

acusação, ele seguira orientações, determinações suas, que ordenou a 

solicitação das vantagens indevidas. Isso entre 28 de abril a 10 de maio. 

[...] 

Magistrado: De novo o Brasiliano. Que que o Brasiliano tem seu 

Juarez? O cara não é nada, não é funcionário. 

Juarez: Não. 

Magistrado: A impressão que... tem uma quantidade significativa de 

ligações que se tem a impressão de que ele fala no seu nome, 

parece que ele é seu assessor. 

Juarez: Não, ele não é nem funcionário do ministério e eu 

nunca autorizei ele também a fazer pedido, pleito em meu 

nome algum. De jeito nenhum. Eu até fui tomado de surpresa 

com essas gravações aí, com esses diálogos. É... o que 

aconteceu ano passado. Assim, eu deduzo. Posso estar errado. 

Ele em campanha para vereador, né? Pode ser alguma coisa 

assim. 

Desta feita, resta-se evidenciado que o acusado JUAREZ JOSÉ 

DE SANTANA não participou de qualquer forma e nem ao menos sabia que o corréu 

Roberto Brasiliano efetuo pedidos de vantagens indevidas à empresa Frigomax, de modo 
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que a ausência do conhecimento sobre as ações do referido acusado exclui a 

possibilidade de controle sobre a conduta de executor, bem como do domínio 

do fato delituoso, sendo verdadeiramente equivocada a imputação feita à 

Juarez. 

 

Segundo a teoria do fato, é autor do delito aquele que detém o 

domínio da conduta, ou seja, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato 

delituoso vai acontecer ou não. Neste sentido: 

PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO OU 

SUPRESSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. ART. 1º, I, II E III, DA LEI Nº 

8.137/90. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E 

MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO GENÉRICO. [...] . 3. Em se 

tratando de crimes contra a ordem tributária, aplica-se a teoria do 

domínio do fato. É autor do delito aquele que detém o domínio 

da conduta, ou seja, o domínio final da ação, aquele que decide 

se o fato delituoso vai acontecer ou não. Tratando-se de tributo 

devido pela pessoa jurídica, autor será aquele que efetivamente exerce 

o comando administrativo da empresa, podendo ser o administrador, o 

sócio-gerente, diretor, administrador por procuração de sócio ou 

mesmo um administrador de fato que se valha de interposta pessoa, 

esta figurando apenas formalmente como administrador. 4. O elemento 

subjetivo do tipo é o dolo genérico, bastando, para a perfectibilização 

do delito, que o agente tenha a vontade livre e consciente de suprimir 

ou reduzir o pagamento de tributos. 5. Recurso desprovido. (TRF4, ACR 

5009394-68.2013.4.04.7104, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO 

GEBRAN NETO, juntado aos autos em 15/03/2018) 

Conforme discorre Cezar Roberto Bitterncourt, a citada teoria 

possui as seguintes consequências: 
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1ª) a realização pessoal e plenamente responsável de todos os 

elementos do tipo fundamentam sempre a autoria;  

2ª) é autor quem executa o fato utilizando a outrem como instrumento 

(autoria mediata);  

3ª) é autor o coautor que realiza uma parte necessária do plano global 

(“domínio funcional do fato”), embora não seja um ato típico, desde 

que integre a resolução delitiva comum79. 

Conjectura-se que a acusação tenha apontado o acusado Juarez 

como autor mediato em razão da própria narrativa fática concernente ao aludido crime 

de organização criminosa, no qual em tese ocupava o cargo de chefe e coordenava as 

ações delituosas dos demais membros do grupo criminoso. 

 

Ocorre que, ainda que o contexto da denúncia indique uma 

posição hierárquica do réu JUAREZ na organização criminosa, tal fator não é suficiente 

para demonstrar o seu conhecimento ou a sua vontade nas demais práticas delituosas 

exercidas pelos demais réus, sendo necessária a demonstração do elemento subjetivo 

do tipo no caso específico, isto é, o dolo do agente mediato em consonância com o dolo 

da pessoa que põe em prática o crime. 

 

Em síntese, a mera “posição hierárquica não fundamenta, sob 

nenhuma circunstância, o domínio do fato”80. Nesta toada, não se deve utilizar a Teoria 

do Domínio do Fato para fundamentar a não utilização de provas concretas ou suficientes 

para amparar uma condenação, sob pena de se admitir a responsabilidade objetiva em 

fatos criminosos, o que é inadmissível no ordenamento jurídico81. 

 

                                           

79  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 1. 17. ed. rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2012. 

80  ROXIN, Claus apud GHIRALDI, Janaina. Teoria do domínio do fato e sua aplicação no julgamento 
da ação penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal. 2016. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/46502/teoria-do-dominio-do-fato-e-sua-aplicacao-no-julgamento-da-acao-
penal-470-pelo-supremo-tribunal-federal>. Acesso em: 05 dez. 2017. 

81  GHIRALDI, op. cit. 
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Tendo em vista a precariedade de elementos probatórios hábeis 

a comprovar a aplicação da teoria do domínio do fato do réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA 

sobre as ações típicas perpetradas pelo corréu Roberto Brasiliano, assim como a 

ausência do elemento subjetivo consistente no dolo na conduta daquele, necessária a 

decretação de sua absolvição, incidindo o art. 386, inciso V, do Código de Processo 

Penal. 

 

No mesmo contexto fático, a denúncia narra que o acusado 

Juarez teria pessoalmente solicitado vantagens indevidas para si ao frigorífico Frigomax, 

consistente em pagamentos em dinheiro, ainda por intermédio da pessoa de Keli. Nesse 

ínterim, foi asseverado que a proprietária da empresa, Silvia Maria Muffo, teria aceitado 

pagar a suposta vantagem indevida requerida pelo acusado. 

 

Como fundamento probatório para basear a supracitada 

imputação, o Ministério Público Federal utilizou o auto circunstanciado confeccionado 

durante a fase investigativa: 
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De acordo com o entendimento do órgão ministerial “as 

vantagens indevidas solicitadas foram discutidas em contatos telefônicos, sendo 

referidas, em linguagem cifrada, como ‘documento’, ‘negócio’, ‘aquele assunto’ e 

‘aquilo’”.  

 

Na ocasião da realização da instrução processual, restou 

demonstrado que os termos utilizados pelo acusado JUAREZ, e interpretados pelo 

Parquet como uma espécie de linguagem cifrada, eram alusivos à algumas conversas 

travadas entre o respectivo réu e a proprietária do estabelecimento a respeito do 

achaque que a empresa sofria do fiscal agropecuário lotado no SIF, Luiz Carlos Zanon 

Júnior. 

 

Não há dúvidas de que o réu JUAREZ intercedeu para a apuração 

dos fatos criminosos relatados pela proprietária Silvia, conforme já exaustivamente 

demonstrado no item “III, B” destes memoriais. Em seu interrogatório judicial, o acusado 

JUAREZ esclareceu o que segue: 

Magistrado: Pois é, o que acontece é o seguinte. Segundo a versão 

acusatória, [...]. De 13 a 20 de maio o senhor teria solicitado também 

vantagens indevidas em dinheiro para a Frigomax, através da Kely e da 

Silvia. 

[...] 

Magistrado: Eu quero perguntar antes que eu esqueça. O que a Kelli 

tinha que resolver pro senhor? 

Juarez: Essa última frase? 

Magistrado: Essa última frase. “A Kelli falou daquele assunto lá com 

você? Falou. Vê se pode resolver aquilo pra mim, me ajudar”.  

Juarez: Sim. Excelência, essa frase aí é no contexto de que havia 

algumas reclamações, conversas da proprietária do 

estabelecimento com relação ao fiscal que estava lá. 
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Reclamando de umas atitudes dele de querer extorquir a 

empresa. 

Magistrado: Quem era o fiscal? 

Juarez: Dessa empresa aí? Era o Zanon. Ela tinha me relatado 

isso, né? Colocou pra mim. É... eu transmiti esse fato à Curitiba, 

à superintendência aqui, por duas vezes. Passei uma vez, não 

tomaram providencia, aconteceu uma outra vez. Relatei o 

mesmo fato por telefone para a superintendência. Como eu 

não recebi por escrito, porque eu pedi pra ela: “ó, eu preciso 

formalizar isso aí. Se você quer que leve adiante lá você 

tem...”. Porque ela tava reclamando que estava sendo pressionada, 

não sei o que. Eu falei: ó então você formaliza. “Não, eu não vou 

formalizar”. Por boca né? Por conversa. Assim eu repassei pra frente 

aqui pra Curitiba. Ela continuou reclamando pra mim. Aí um dia eu fui 

lá e falei pra Kelli “ué, o único jeito de resolver isso aí então, se vocês 

estão se sentindo tão pressionadas assim, grava ele”. Filma ele, põe 

uma câmera escondida, faz uma gravação escondida. Então você dá 

algo palpável, provas concretas, não só de boca aí falando que ele tá... 

Magistrado: Ok. Mas, o que o senhor fala nesse sentido “para me 

ajudar”. 

Juarez: Sim, pra me ajudar nesse sentido de resolver isso aí pra 

elas. 

Magistrado: Tá. 

Juarez: Que elas vinham assim até me cobrando que eu não 

fazia nada, assim, né? “Você não toma ação nenhuma, não faz 

nada”. Então você me dá algo palpável, algo que realmente 

tenha prova, uma gravação, uma filmagem, que aí sim. Aí é 

outra conversa. 

Assim, infere-se que quando o acusado questiona tanto à 

pessoa de Kelli quanto à de Silvia sobre “resolver aquele negócio” ou pede 

para que o “ajudassem”, seria para que ambas angariassem meios de prova 

para que JUAREZ pudesse formalizar a denúncia que já havia sido oferecida à 
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chefe da Divisão de Defesa Agropecária, Eloisa Prehs Montrucchio, no 

evidente intuito de solucionar a questão trazida à chefia da UTRA de 

Londrina/PR pelas representantes do frigorífico. 

 

O réu ainda afirmou que o pedido para que elas “resolvessem o 

negócio” e para que o “ajudassem” se deu principalmente devido a cobranças e 

reclamações quanto ao fiscal Luiz Carlos, que as mencionadas representantes da 

Frigomax continuaram fazendo à pessoa de JUAREZ, o qual não podia as atender sem 

que tivesse provas das exigências indevidas e achaques realizados pelo fiscal Luiz Carlos, 

haja vista não possuir atribuições para instaurar procedimento administrativo disciplinar 

contra o citado fiscal, necessitando apresentar elementos de prova ao Superintendente, 

a quem cabia praticar o ato. 

 

As citadas reclamações da proprietária da empresa Frigomax 

foram verificadas em outras interceptações, a exemplo do áudio 80472622.WAV: 

Silvia: Ontem teu amigo veio aqui as quatro horas, anteontem. Fez 

pressão pra caramba. Ontem não teve abate. Hoje começaria as sete 

horas eles foram comunicados, falou que não começa antes de ele 

chegar. Esperei até agora não chegou, toquei a campainha. 

Juarez: Tá. 

Silvia: O Carlos tá lá, chamei ele para conversar, ele não quer 

conversar. 

Juarez: Han... 

Silvia: E... no dia que veio aqui falou de você. Falou que ele vai me 

dedar para o Daniel para fechar, para interditar. Que ele não arriscar a 

vida dele, ele não vai pagar a gasolina, ele não vai pagar combustível, 

o carro dele depreciando para vir aqui trabalhar sem ganhar. 

Juarez: Mas ele já ganha do ministério para ir aí. 

Silvia: Bom, tá... tá feito aquele negócio que você sempre pediu 

para mim fazer. E se der merda eu vou por na mídia. 

Juarez: Pode fazer, pode fazer. 
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Silvia: Porque eu não estou aguentando mais. 

Juarez: Não Silvia, é pressão desse vagabundo [...] não 

sucumbe a pressão dele, não sucumbe, ele tá te pressionando. 

Que isso. Só aquela matéria que você me mandou, daqueles 

vídeos, pelo amor de deus. 

Silvia: Que você é um filho de alguma coisa junto com o Gil que tiraram 

a Cambira dele que era o dinheiro que ele tinha. 

Juarez: Han. 

Silvia: Que vocês fizeram mal para ele, mas que agora ele vai em 

Curitiba falar com o Daniel, que ele já falou com o Paulo não sei o que 

e que eu vou ver o que vai acontecer. To cheia de “ameacinha” 

dele. Tem uma gravação que ele falou que eu e a Keli ia comer 

formiga. 

Juarez: O Silvia, grava ele, põe o celular, grava ele, grava tudo 

essas conversas que ele fica falando. Ele, ele, esse Carlão, esse 

Teixeira, grava, fica quieta. 

Silvia: Não, eu não vou ficar mais. Eu vou agora... 

Juarez: Não!! Fica quieta sim, fica quieta, deixa eles falar, da corda 

para ele na hora da conversa, entendeu? Deixa ele soltar e grava ele 

tudo. [...] Aí você fisgou o peixe. 

Silvia: Já tá fisgado. 

Juarez: Han? 

Silvia: Já tá fisgado. O problema é que eu não vou mais aceitar agora 

que eu to numa merda do cão, hoje tem 200 bois, o cara se fazendo 

de bonito e os cara querendo levar o boi embora. Tenha santa 

paciência. 

Juarez: Não... mata, mete o pau. Cê precisa trabalhar, você tem que 

pagar conta. Você avisou a inspeção, eles tem que estar aí gente. 

Silvia: Sabe a conta que ele fez? Isso com isso com isso com o que 

você vai matar esse mês dá 12 mil bois, quatro mil bois por mês, é mais 

do que suficiente para pagar a conta. Não é ele que paga 120 mil de 

luz, tem a lenha, tem funcionário, ele não tem noção do que a gente 
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paga, o que ele ta dando palpite? E ele não é melhor do que os outros 

para passar na frente. 

Juarez: Ó, e se alguém ligar ai de Curitiba, qualquer coisa, você 

fala assim ó “eu vou mandar as fita que eu tenho gravada dele 

aqui, para a impressa, o senhor que ir junto?”. 

Silvia: A cara de pau dele é demais. 

Juarez: Não... É pressão desse vagabundo, ele tá pressionando, o que 

tem a ver eu com o Gil com Cambira, com Arapongas. Não tem nada a 

ver uma coisa com a outra, você não tem nada a ver com isso. Você tá 

aí, lutando para pagar a conta, teve uma tragédia ambiental aí com 

enchente, é.... Um monte de funcionário dependendo da empresa, aí 

vem um pilantra desses ai, não... Não... 

Silvia: Ele falou assim: “ah, e tem outra. A pessoa lá em Apucarana tá 

ótimo, nunca atrasa, num sei o que, num sei o que”. Falei assim “pra 

você ir no Ministério trabalhar junto com o Gerson, ou se não o senhor 

se aposenta se o senhor não quer mais passar tortura”. Quem não tá 

aguentando mais passar tortura sou eu, não adianta mais encher meu 

saco. 

Juarez: O ministério tá com o pagamento dele em “diazinho” certinho. 

Silvia, você avisou [...] a inspeção por escrito, entrega para eles, pega 

o ciente, faz em duas vias essa guia de matança. Faz em duas vias, 

entrega um para ele e fica com a outra. Colocou recebido de... 

Silvia: O errado é que nunca fica com uma cópia do serviço de 

matança, fica? 

Juarez: Começa a ficar agora ué? Da para fazer isso agora, faz em 

duas vias. 

Silvia: Tá. 

Juarez: Entendeu? Pronto. Você avisou, eles têm que estar aí, não tem 

essa. 

Silvia: Os funcionários quer bater nele. 

Juarez: Deixa! 

Silvia: Ninguém tá aguentando olhar pra ele. 
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Juarez: Deixa bater, ué! O que ele vai fazer? Você não conseguiu 

segurar, você não é responsável pelo funcionário. Se ele provou um 

funcionário aí dentro, se ele fez qualquer coisa, que você vai fazer? [...] 

Não se dobre a pressão dele, é isso que ele quer. 

Silvia: Tá, depois eu te falo. 

Juarez: Ele é doido, mas ele não larga a nota de cem nem come bosta 

viu? Ele sabe até onde ele vai. 

Silvia: Hoje ele vai ver quem é doida. 

Juarez: Não se dobre a pressão dele. 

A testemunha de acusação Kelli Regina Marcos apresentou 

idêntica explicação acerca do conteúdo do diálogo travado no dia 12/05/2016, consoante 

o seguinte trecho transcrito: 

Procurador: Na sequência, dois dias depois, a senhora tem uma 

conversa telefônica com a pessoa de Juarez, telefone do Juarez tava 

monitorado. O nome de Juarez completo é Juarez José de Santana, 

pessoa é chefe do ministério da agricultura de Londrina. A senhora 

conversa com ele, eu vou ler aqui: [...] 

[...] 

Procurador: Alguma vez ele pediu dinheiro pra senhora? 

[...] 

Kelli Regina Marcos: Ele não pediu excelência. 

Procurador: Esse diálogo que eu li para a senhora correu no dia 12 

de maio. Uma semana depois, dia 20 Juarez conversa com Silvia, a 

acusada Silva, proprietária da Frigomax, Silvia Maria Muffo. Evidente 

que a senhora não participou desse diálogo, mas a senhora foi citada. 

Vou ler o trecho que a senhora foi citada para eu lhe perguntar depois: 

Eles conversam de um assunto e tal. No final da conversa eles falam: 

[...]. A senhora se recorda de que assunto o Juarez conversou com a 

senhora, que a senhora passou esse assunto para a Dona Silva... 

Kelli Regina Marcos: Eu acredito que seja alguma coisa 

relacionada as pressões que a gente tava sofrendo naquela 
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época, referente a persistência do Doutor Luiz Carlos em fazer 

cobrança. 

A utilização da linguagem destacada pelo Ministério Público 

Federal constitui apenas tênues indícios de uma suposta prática delituosa, que não 

necessariamente se subsome ao crime tipificado no art. 317 do Código Penal. 

Examinando-se a presente Ação Penal, não há nenhum elemento veemente que 

certifique a existência de solicitação de vantagem indevida pelo denunciado JUAREZ à 

empresa Frigomax, de modo que a suposta “linguagem cifrada” é insuficiente para 

fundamentar um édito condenatório. 

 

O acusado JUAREZ sequer possuía atribuições para exercer 

fiscalização no frigorífico, o que esvazia as alegações do Ministério Público Federal no 

sentido de que JUAREZ exigia vantagens indevidas para o manter o funcionamento da 

unidade. Outrossim, restou suficientemente demostrada quais seriam os significados e 

os motivos das conversas travadas entre JUAREZ e as duas pessoas da empresa 

Frigomax, o qual divergente sobejamente do contexto criminoso narrado pela acusação. 

 

Ante os fundamentos apresentados, conclui-se pela absolvição 

do réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de 

Processo Penal. 

 

D) Advocacia administrativa Frigomax – Frigorífico e Comércio de Carnes 

LTDA. 

A acusação também imputou o crime de advocacia administrativa 

(art. 321 do CP) ao réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA. Segundo consta na denúncia, este 

teria se encontrado com a corré Silvia Maria Muffo, proprietária do Frigorífico Frigomax, 

para discutirem e minutarem uma defesa administrativa em decorrência de uma 
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autuação feita pelo MAPA. Segundo a versão acusatória, o intuito desse encontro era 

privilegiar a empresa Frigomax em face do auto de infração do MAPA. 

 

Ato contínuo, no dia 23/05/2016 JUAREZ teria finalizado o 

conteúdo da defesa administrativa da Frigomax e determinado que o corréu Sidiomar de 

Campos encaminhasse por e-mail o documento para Silvia. 

 

As interceptações que comprovariam a materialidade e a autoria 

do crime em análise seriam aquelas de nº 82126129.WAV e nº 82218269.WAV. A 

primeira delas retrata um diálogo em que a ré Silvia liga para JUAREZ para conversar 

sobre a autuação que sua empresa havia sofrido. Analisando-se o teor da conversa, é 

possível observar que Silvia não estava conseguindo entender o que motivou a autuação 

de sua empresa, e que JUAREZ tentava explicar que provavelmente teria sido em 

decorrência da nota fiscal de seu produto. Diante dessa incerteza, JUAREZ decide 

encontrar com Silvia para averiguar do que se tratava a autuação. 

 

Ou seja, a finalidade do encontro era esclarecer eventuais 

dúvidas e questionamentos da proprietária da empresa, em evidente prestação do 

serviço público inerente às atividades exercidas pelos fiscais agropecuários do MAPA, e 

não um patrocínio de um interesse privado alheio à administração pública. Essa situação 

foi explanada por JUAREZ em seu interrogatório: 

Juarez: [...] Que eu tive uma reunião com ela, foi no seguinte, de 

explanar pra ela, explicar pra ela como que era o tramite 

processual. Porque muitas vezes o pessoal não sabe como que é o 

tramite processual dentro do MAPA. Como que você vai lá constituir o 

processo, colocar lá a procuração de seu advogado, você tem que 

colocar o contrato social da empresa, descrever bem os fatos, anexar 

o auto de infração, se você puder colocar foto você coloca, parecer de 

seu RT. Isso é compilado, você vai entregar na inspeção federal, a 

inspeção federal manda lá pra regional, pra UTRA, nós mandamos pra 
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Curitiba. Curitiba que dá o veredito, que analisa, é... absolve ou 

condena, não condena e tal. Arbitra a multa e faz o mesmo trajeto de 

volta. E, é... eu passei essas informações a ela, de como era esse 

tramite documental. 

Por outro lado, no áudio 82218269.WAV, a denunciada Silvia 

indaga a JUAREZ se já teria acertado a defesa, nada mencionando a respeito deste 

ter redigido ou efetivamente elaborado sua defesa administrativa contra o auto de 

infração do MAPA. Nesse sentido, em juízo o réu esclareceu o que segue: 

Magistrado: É, também tem uma questão que é a seguinte: em 20 

de maio o senhor teria ajudado a Frigomax encontrando a Silvia para 

discutirem e minutarem uma defesa administrativa em face de 

autuações sofridas pela empresa. E ele teria pedido pro senhor ajudar 

ela a defender os interesses da empresa perante o próprio MAPA. E aí, 

então, o senhor fez... elaborou uma defesa administrativa pra 

Frigomaxx e encaminhou pro Sidiomar enviar pra ela. O senhor recorda 

disso, desses fatos? O que aconteceu? 

Juarez: É... esse fato que o senhor citou é com relação a uma autuação 

que a empresa teve de... farinha de carne de osso, farinha de sangue, 

e é... foi uma equipe do ministério lá, fizeram a autuação e ela me ligou 

pra falar dessa autuação, né? É... em momento algum eu fiz defesa 

administrativa pra ela, a única coisa que eu fiz, certo? [...]. E, é... 

eu passei essas informações a ela, de como era esse tramite 

documental, e também é... eu passei um e-mail simplesmente 

contextualizando o começo do diálogo que eu tive com ela. É, 

fazendo um ordenamento gramatical, um ordenamento de 

palavras, correção gramatical. Tanto é que no começo do diálogo 

que eu tenho com ela é o que praticamente se reproduz no e-mail, os 

termos usados... 

[...] 

Magistrado: E esse negócio da defesa que o senhor marcou de 

encontrar ela ao meio dia no almoço? 
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Juarez: Sim, eu fui em uma cidade ali próxima de Arapongas. Fomos 

até Arapongas. É... almocei lá em Arapongas. Ela me levou essa 

documentação, essa autuação, né? Que eles foram autuados por causa 

dessa farinha. Eu não fiz defesa administrativa alguma. O que eu 

fiz foi simplesmente foi relatar, reordenar a parte de palavras, botar em 

ordem. Tanto é que a defesa que eles apresentaram, doutor, 

não condiz em nada com aquele e-mail que eu passei pra eles. 

[...] Magistrado: É, e aí o ultimo dialogo sobre esse tópico é esse 

aqui... rapidinho: 

[ÁUDIO 82218296.WAV] 

Magistrado: Ó, a frase que ela fala é assim: “acertou a minha defesa? 

”. 

Juarez: Sim. 

Magistrado: Tá, sobre esse diálogo. 

Juarez: Então, é esse mesmo texto que foi passado via e-mail pra ela, 

né? Pra Silvia né? Com relação a esse assunto dos produtos que foram 

apreendidos. É... que até eles apresentaram uma outra defesa, uma 

outra documentação. Nesse caso aí até a empresa foi autuada, foi 

multada, condenado todo o produto. Não houve interferência 

minha nesse caso, se não a empresa não teria sido autuada ou 

multada. Todos esses julgamentos são feitos aqui em Curitiba 

na Superintendência. 

Ademais, denota-se que não houve ato de patrocínio por 

parte do acusado JUAREZ, uma vez que o conteúdo do e-mail encaminhado à 

Silvia sequer foi utilizado como tese na defesa administrativa apresentada 

pelo frigorífico Frigomax: 

 

E-mail encaminhado por Sidiomar: 
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Defesa da Frigomax (doc. 08): 

 

Diante da fundamentação fática apresentada, pleiteia-se a 

absolvição do denunciado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, em razão da atipicidade de sua 
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conduta e da ausência de provas suficientes para a condenação, consoante art. 386, 

incisos III e VII do Código de Processo Penal. 

 

E) Corrupção passiva Wegmed – Caminhos Medicinais LTDA. e M. C. Artacho 

CIA. LTDA. 

Conforme narrativa apresentada na exordial acusatória, entre os 

dias 08 a 11 de abril de 2016, o denunciado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA teria solicitado 

vantagens indevidas, compreendidas pelo pagamento de “dois contos”, vocabulário 

vulgar para dois mil reais, às empresas Wegmed e M. C. Artacho CIA. LTDA. O 

requerimento teria sido feito à pessoa de Vicente Cláudio Damião Lara, sócio apenas da 

empresa Wegmed. 

 

Vicente teria então prometido pagar a citada vantagem à 

JUAREZ, recebendo para tanto a devida anuência do sócio da M. C. Artacho, Marcos 

César Artacho. Assim, ambos teriam em tese incorrido no crime de corrupção ativa, 

tipificado no art. 333 do Código Penal. O elemento essencial do tipo penal do “ato de 

ofício” seria a assinatura de certificados sanitários pelo fiscal agropecuário JUAREZ JOSÉ 

DE SANTANA em benefícios das duas empresas citadas. 

 

Ainda, haveria violação do dever funcional do acusado, pois os 

certificados não eram assinados nas empresas e, por conseguinte, não eram precedidos 

da fiscalização prévia legalmente imposta, incidindo violação do Decreto 5.741/06 e da 

Instrução Normativa do MAPA 34/09 e 10/14, as quais exigem que seja feita a verificação 

dos produtos antes da assinatura de documentos e certificados. 

 

Durante a fase inquisitorial, os empresários foram indagados 

pela autoridade policial sobre o diálogo interceptado em que o réu JUAREZ solicitava a 
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vantagem indevida descrita na denúncia. O réu Vicente asseverou que os valores 

solicitados não se tratavam de propina, esclarecendo que: 

[...] o MAPA pretendia colocar um stand na Feira Agropecuária de 

Londrina/PR, ensejo em que JUAREZ SANTANA solicitou-lhe uma 

ajuda financeira de R$ 2.000,00 para custear a montagem e o 

aluguel do local referente ao mencionado stand; 

A destinação do valor solicitado por JUAREZ foi confirmada 

durante o interrogatório dos réus perante esse Juízo, conforme trechos transcritos 

abaixo: 

Magistrado: E um diálogo que é o que importa mais pra esse 

processo, que a certa altura ele menciona pedindo dois contos. O 

senhor lembra dessa conversa? 

Vicente: Lembro, inclusive tá no meu depoimento. 

Magistrado: Se o senhor puder repetir para todos ouvirem o que 

aconteceu naquela ocasião. 

Vicente: É ele solicitou, pediu, não sei qual é a palavra certa aí 

“dois conto” pra um stand que ele tava montando na feira. E 

foi... 

Magistrado: Mas stand de quem que era? 

Vicente: Do Ministério. 

Magistrado: Do próprio MAPA ou de alguma empresa? 

Vicente: Do próprio MAPA, ele pediu pro próprio MAPA. 

 

*          *          * 

 

Magistrado: E o senhor sabe, tem conhecimento, participou de 

alguma solicitação ou exigência, por parte do senhor Juarez de 

vantagem, de dinheiro, em razão de ter assinado esse documento, lá 

da Wegmed? 
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Marcos Artacho: Não, de ele ter solicitado o Vicente veio 

conversar comigo a esse respeito que o Juarez tava solicitando 

a ele dois mil reais, alguma coisa assim, para um stand que ia 

ter uma feira que o Ministério ia estar lá, exatamente isso. 

[...] 

 

*          *          * 

 

Juarez: Eu fui me recordar desse diálogo agora que foi levantada essa 

questão. Esse fato especificamente desses dois contos aí, desses dois 

mil reais, o que eu posso dizer pro senhor? É... tem a feira 

agropecuária de Londrina, todo começo de ano, geralmente 

março, abril. O ministério da agricultura em anos anteriores da feira 

sempre montava um stand do ministério lá, durante todo o período da 

feira. E era um dos maiores e melhores stands, mais bonito, muito 

atrativo, atraente. De uns anos para cá, o ministério deixou disso, não 

monta mais, até pelo custo, depois que eu fui saber... muito alto. Em 

relação a esse fato específico, o Vicente tinha me perguntado se o 

Ministério ia ter stand na feira novamente. Se o ministério ia 

montar stand durante o período da feira. Eu falei: “Não. Eu vou 

verificar ainda com Brasília, mas eu acredito que não vai 

montar por causa dos custos, certo? Vou ver da viabilidade”. 

Mas infelizmente essa é uma situação que nós somos muito cobrados 

pela sociedade rural do paraná, pelas outras instituições, entidades, 

Embrapa, IAPAR, porque o ministério, um evento no setor do 

agronegócio, um dos mais expressivos do Brasil. “Por que o ministério 

não vem mais, Juarez? Porque não montam um stand aqui como vocês 

faziam antes? Pô, que negócio é esse?”. A gente tinha uma pressão, 

uma cobrança em cima disso. O Vicente me perguntou disso, eu falei 

“não, talvez nós não vamos montar de novo esse ano. Eu vou ver a 

possibilidade de Brasília, se é possível patrocínio, se é possível alguma 

coisa nesse sentido. Ou se Brasília realmente ‘escanteou’ essa ideia”. 

Fiz o contato com Brasília e realmente, questão fechada, não se monta 
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mais stand em Londrina. Esse rapaz aí, o Vicente que veio com 

essa história depois de que a empresa dele, ele, ia dar dois mil 

reais. Eu nem... isso não se viabilizou, isso não aconteceu, é... 

não foi montado stand, foi isso que aconteceu. Não houve... e 

nem esse stand foi montado. Ele talvez entendeu eu falando disso 

que eu estava é... insinuando alguma coisa pra ele. Se ele 

entendeu, ele entendeu errado, porque não houve essa 

intenção e nem se viabilizou a montagem desse espaço, desse 

stand, que é um absurdo você montar um stand na feira de Londrina. 

Examinando-se as declarações dos acusados, denota-se que, 

embora tenha havido solicitação, a “vantagem” não é aquela comumente constatada 

nos crimes de corrupção passiva, que normalmente favorecem o agente ou terceiro. In 

casu, os valores supostamente solicitados seriam destinados para a realização 

de um stand do MAPA na feira agropecuária de Londrina/PR, beneficiando a 

entidade administrativa em si, e não o réu ou outrem. 

 

Assim, importante analisar no caso concreto se de fato houve 

uma vantagem que pode ser caracterizada como indevida, contrária ao ordenamento 

jurídico vigente e seus princípios. 

 

O termo vantagem tem como significado a “condição de 

superioridade”, “fator ou circunstância que beneficia ou privilegia seu possuidor”, que 

no caso concreto incide exatamente nos dois mil reais para a realização do stand do 

MAPA. Contudo, ela não se manifesta necessariamente de maneira indevida, não 

autorizada pelo direito, sendo que ela está totalmente dissociada da função pública 

exercida pelo réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA. 

 

A suposta vantagem recebida pelo acusado não tinha o objetivo 

de alcançar o benefício de determinada pessoa em razão de sua função pública, isto é, 
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não houve uma “troca entre a vantagem indevida visada pelo agente público 

e a ação ou omissão funcional que beneficiará terceiro”82.  

 

Por outro lado, o acusado JUAREZ afirmou em seu interrogatório 

que não solicitou os valores à pessoa de Vicente, e sim que este teria indagado a JUAREZ 

acerca da realização do stand na feira de exposição de Londrina/PR e oferecido a 

aduzida quantia para viabilizar financeiramente sua execução, em razão do 

alto custo da montagem do stand. 

 

Segundo a acusação, o áudio 80708983.WAV e uma mensagem 

de texto do Auto Circunstanciado 05-A, em conjunto com os depoimentos extrajudiciais 

dos acusados Vicente Cláudio Damião Lara, Marcos Cesar Artacho e Nelson Guerra da 

Silva, comprovariam os fatos narrados anteriormente. 

 

Contudo, as interceptações captadas durante a investigação não 

comprovam que o crime de corrupção passiva em tese praticado por JUAREZ pois, se 

referem a assinaturas de Certificados Sanitários Internacionais (CSI) que deviam ser 

feitas pelo MAPA para a empresa Wegmed. Não retratam qualquer tipo de solicitação de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) feitas pelo acusado, a qual teria sido aventada apenas nos 

depoimentos dos réus Vicente, Marcos e Nelson. 

 

Considerando o exposto, exprime-se o áudio 81339650.WAV do 

dia 12/04/2016: 

                                           

82  GOLÇALVES apud. 
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O referido diálogo é único que menciona expressamente os 

aludidos “dois contos” supostamente requeridos pelo denunciado. Ocorre que, não há 

uma ação de solicitação por parte de JUAREZ. Na realidade, quem introduz o assunto 

sobre os valores é próprio Vicente, afirmando que a pessoa de “Marquinhos”, Marcos 

Artacho, poderia arrumar uns “dois contos”. Também não se vislumbra qualquer 

tipo de “aceitação” da promessa de tal vantagem por parte do réu, como 

também não recebeu de fato tais valores, de acordo com seu interrogatório. 

 

Portanto, coexistem duas versões conflitantes acerca dos fatos 

ora analisados. A primeira delas é aquela narrada pelo Ministério Público Federal e 

confirmada pelos denunciados Vicente, Marcos e Nelson, no sentido de que JUAREZ 

JOSÉ DE SANTANA teria solicitado à empresa WEGMED, por meio de seu sócio Vicente, 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a montagem de um stand na feira agropecuária de 
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Londrina/PR. Os únicos elementos probatórios que comportam interpretação são os 

depoimentos dos citados acusados. 

 

A outra versão dos fatos é relatada por JUAREZ em seu 

interrogatório, na qual não houve qualquer tipo de solicitação, recebimento ou aceite de 

promessa de pagamento de quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mas sim uma 

verdadeira oferta de tal valor por parte de Vicente para que se perfizesse o stand do 

MAPA. Corroborando os fatos manifestados pelo réu, não foi averiguado no diálogo 

interceptado o efetivo aceite da promessa do pagamento por parte de JUAREZ 

JOSÉ DE SANTANA, tendo este apenas respondido com a expressão “ah, é?”, 

revelando um tom de surpresa com a informação dada. 

 

Confrontando os elementos de prova angariados durante as 

fases extrajudicial e judicial, conclui-se que o relato trazido pelo réu JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA comporta elementos probatórios mais contundentes e isentos de qualquer 

parcialidade, vez que encontra sustentáculo em meio de prova produzido pela própria 

polícia judiciária, enquanto a contraprova se limita ao depoimento isolados de outros 

réus, que acusam JUAREZ de ter feito a solicitação. 

 

Desta forma, deve-se concluir que, pelas provas angariadas até 

a instrução, não houve ato de solicitação de vantagem indevida praticado pelo acusado 

JUAREZ, ou aceite de promessa de recebimento de valores oferecida pelo também 

denunciado Vicente, de modo que os fatos ora examinados não estão integrados de 

tipicidade penal. 

 

Desse modo, não havendo provas da referida solicitação ou 

aceite da vantagem indevida pelo denunciado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, sua 

absolvição é a medida que se impõe, em consonância com a regra contida no art. 386, 

incisos II e VII, do Código de Processo Penal. 
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Por outro lado, importa esclarecer questões acerca do suposto 

ato de ofício praticado por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA em favor dos empresários 

denunciados. Conforme já narrado anteriormente, a acusação delimitou na denúncia que 

JUAREZ assinava certificados das empresas citadas em troca do recebimento do valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Além disso, a alegada prática de tais atos de ofícios 

violaria normas do MAPA, qual seja, a necessária verificação dos produtos antes de 

proceder a assinatura, uma vez que os certificados supostamente eram assinados fora 

da pessoa jurídica fiscalizada. 

 

Contudo, durante a instrução processual, foi elucidado que o 

documento citado na interceptação telefônica não se trata de Certificado Sanitário 

Internacional, que advém do ato de fiscalização do produto nas empresas que possuem 

Serviço de Inspeção Federal efetuado pelo MAPA. 

 

Consoante explicação fornecida pelos denunciados Vicente, 

Marcos Artacho e JUAREZ, a empresa Wegmed foi constituída para a produção de 

heparina sódica, produto que tem sua origem na mucosa bovina, matéria prima para a 

formação de um anticoagulante muito utilizado em cirurgias. Portanto, não se trata de 

uma atividade fiscalizada pelo MAPA, mas sim pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. 

 

Caberia ao MAPA apenas emitir uma “Declaração Sanitária – 

Status Sanitário do Brasil para Encefalopatia Espongiforme Bovina” (doc. 09), a qual se 

limita a certificar que o Brasil é livre de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), 

vulgarmente conhecida como “doença da vaca louca” - BSE (do acrônimo inglês bovine 

spongiform encephalopathy), não sendo necessária qualquer fiscalização in loco para 

atestar este fato. 

 

Além disso, qualquer fiscal agropecuário do MAPA tem aptidão 

para proceder tal certificação: 
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Vicente: É o MAPA que dá essa declaração. 

Magistrado: Ok, entendi. 

[...] 

Magistrado: Essa declaração precisa em que circunstâncias? 

Vicente: Quando há venda. 

Magistrado: Em todas as vendas, quando vai exportar... 

Vicente: Todas as vendas. Toda exportação vai exigir que seja... essa 

declaração. 

[...] 

Magistrado: E com que regularidade é feita essa exportação? É uma 

vez por mês? 

Vicente: É uma, no máximo duas. É um produto bem específico, né? 

Magistrado: Daí tem que atrás de alguém do MAPA pra assinar isso 

ou tem alguém específico, designado? 

Vicente: É, foi designado o pessoal de Londrina pra assinar. 

Magistrado: Ah, não tinha uma pessoa específica? 

Vicente: Não. 

Magistrado: Aí tem que atrás lá. 

Vicente: A gente ligava, marcava e levava o documento pra assinar. 

Magistrado: Entendi. Mas não é um documento que exige a inspeção 

de sua linha de produção? 

Vicente: Não, tá atestando a nossa matéria prima, que ela não tem... 

Magistrado: Uhum. É que a matéria prima é nacional? 

Vicente: Isso, é uma declaração nacional, ele assina pra 

qualquer empresa isso aí. 

Magistrado: O Brasil é livre dessa doença. É igual essas declarações 

de livre de aftosa. 

 

*          *          * 

 

Magistrado: Que que é os certificados que o Juarez precisava assinar, 

que é mencionado isso, que ele tinha que assinar certificados 

sanitários? 
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Marcos Artacho: Tá, mas isso aí já é da empresa Wegmed. 

Magistrado: A sua não precisava? 

Marcos Artacho: Não, nunca assinou nada pra nós. 

Magistrado: Nada da Artacho, não? 

Marcos Artacho: Não, nunca assinou nenhum certificado o 

Juarez. 

[...] 

Magistrado: O senhor mencionou da Wegmed, e esse aqui é o áudio 

relacionado a Wegmed, pelo menos é o que está constando na 

denúncia, e que menciona um certificado. 

Marcos Artacho: Tá. Mas, isso aí não é certificado, é uma 

declaração dizendo que o Brasil é livre de BSE. Exatamente 

isso. Ele não certificava o produto. Porque lá não tinha nem 

SIF, lá não tem SIF. 

 

*          *          * 

 

Magistrado: É... consta também nos diálogos que senhor também 

assinou alguns certificados para essas empresas, Wegmed, por esses 

dias, nessa época aqui. O senhor se recorda disso? 

Juarez: Então aí doutor, é uma coisa que tem que ser bem definida, 

esclarecida, porque a Wegmed ela é fiscalizada pela ANVISA. Eles 

fabricam “heparina”, que é um anticoagulante usado em laboratórios, 

hospitais, farmácias. Quando você vai fazer a coleta de sangue lá no 

laboratório, pro sangue não coagula é a heparina. E isso é um derivado, 

a heparina é um derivado do boi, das vísceras do boi. Passa por vários 

processos químicos, obtém essa heparina. Aí, que que é esse 

documento, não é certificado, é uma declaração sanitária de 

que o Brasil não tem a doença da vaca louca, que é... como é 

que é... Encefalopatia Espongiforme Bovina, EEB. É a 

declaração sanitária de que o Brasil é isento dessa patologia. 
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Corroborando esse posicionamento, cita-se o processo 

21034.004074/2017-54, no qual a empresa WEGMED CAMINHOS MEDICIAIS consultou 

o MAPA a respeito da possibilidade de obter essa declaração oficial, ocasião em que se 

decidiu que qualquer auditor fiscal federal do MAPA poderia expedir essa 

certificação, uma vez que se trata de condição sanitária referente ao Brasil, 

estando esta informação depositada, reconhecida e divulgada ao público 

externo pela Organização Mundial de Saúde Animal (doc. 10). 

 

Com relação ao diálogo travado entre JUAREZ e a pessoa de 

Daniela (áudio 80708983.WAV – AC/3ª e mensagem de texto (SMS) do Auto 

Circunstanciado 05-A, p.07), na qual esta última solicitava a assinatura de Certificado 

Sanitário Internacional ao acusado, restou demonstrado que esta não se trata de 

funcionária da empresa Wegmed nem da M. C. Artacho Cia. LTDA. 

 

Desta forma, não haveria ato de ofício a ser praticado para 

obtenção de qualquer vantagem, uma vez que foi determinada à UTRA de Londrina/PR 

apenas fornecer uma declaração em que se atesta a inexistência de EEB no Brasil para 

a empresa Wegmed, ato este que independe de qualquer fiscalização e que não depende 

de um funcionário específico na UTRA de Londrina/PR. 

 

Deste modo, impõe-se a absolvição do acusado JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA quanto a este fato que lhe é imputado pelo Ministério Público Federal, nos 

termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, haja vista a emissão da 

declaração não ser ato decorrente do ofício do acusado JUAREZ. 
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F) Corrupção passiva Rainha da Paz LTDA. 

No contexto delituoso envolvendo a empresa Rainha da Paz, o 

Parquet concluiu que os denunciados JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e Roberto Brasiliano 

da Silva teriam incorrido na prática do crime de corrupção passiva. 

 

Segundo consta na exordial acusatória, no dia 08/08/16, Roberto 

Brasiliano teria entrado em contato telefônico com a pessoa de Valdecir Belançon, sócio 

da referida empresa, solicitando vantagem indevida consistente em pagamento de 

quantia em dinheiro. O entendimento do órgão ministerial é que a solicitação foi 

executada a mando do réu JUAREZ, o qual também teria recebido a vantagem solicitada. 

 

Primeiramente, antes de se abordar o mérito dos fatos narrados, 

deve-se atentar à inépcia da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal. Isso 

pois, no diálogo interceptado em 08/08/2016, o acusado Roberto Brasiliano conversa 

com uma pessoa chamada Valdecir, com telefone de numeral (43) 99740466, 

combinando de se encontrarem no dia seguinte por volta das dez horas da manhã. Ainda 

com seu terminal telefônico interceptado, o acusado liga para o número do frigorífico 

Rainha da Paz, indagando se Valdecir estaria presente, momento em que a interlocutora 

afirma que este teria autorizado o réu a buscar o dinheiro: 
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Contudo, embora as circunstâncias verificadas na fase 

investigativa indicassem que a pessoa de Valdecir a quem o réu Roberto Brasiliano 

solicitou vantagens indevidas se tratasse de Valdecir Belançon, proprietário do Frigorífico 

Rainha da Paz, a instrução processual revelou que, em verdade, o Valdecir identificado 

no primeiro diálogo não se trata da mesma pessoa. Em seu interrogatório perante esse 

Juízo, o acusado Valdecir Belançon esclareceu os fatos: 
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Magistrado: Especificamente sobre esses fatos. O senhor recorda de 

ter conversado com o Roberto, dele ter solicitado ao senhor alguma 

coisa, dinheiro, e de o senhor ter dito que ele poderia buscar o dinheiro 

na empresa no dia seguinte? 

Valdecir Belançon: Excelência, eu fiquei sabendo do nome do 

Brasiliano quando eu cheguei em Maringá na Operação. Eu não tenho 

conhecimento do Brasiliano, não o conheço, nunca fiz negócio com ele 

e a ligação não sou eu. É um outro Valdecir da região. Esse 

telefone não é meu. O meu telefone é 91170033. Esse telefone não 

é meu, não é da minha pessoa Excelência. Eu não conheço o 

Brasiliano. Se o senhor falar que ele tá aqui no auditório posso olhar 

que eu não sei quem que é. Nunca vi. E... eu não tenho negócio com 

ele em nenhuma espécie, que ele não é do ramo de frigorífico. Depois 

do acontecido eu fiquei sabendo que ele é vereador de Londrina, eu 

não voto em Londrina, voto em Ibiporã. Eu não conhecia o 

Brasiliano e não o conheço ainda. 

Magistrado: Vou colocar o áudio. 

[ÁUDIO] 

Magistrado: Eu gostaria de indagar então. Esse Brasiliano então não 

é o senhor. A pessoa ligou pro frigorífico Rainha da Paz, atende uma 

pessoa diz que falou com o Brasiliano pra pegar o dinheiro. É o senhor 

esse? 

Valdecir Belançon: Excelência, deixa uns comentário a respeito. Essa 

menina é daquele sistema de menor aprendiz lá, certo? Ela fazia quatro 

meses que tava lá. Ela é toda atrapalhada. Ela tem... a central 

telefônica nossa tem cinquenta ramais na indústria. A secretária que eu 

uso é da matriz, é Londrina. A secretária chama Neia, entendeu? É... 

ela tem na tela dela todos os ramais. O que ela atende lá? Ela atende 

os colaboradores, o pessoal do RH ali que é da indústria. O pessoal da 

trabalhando, a família que liga de fora e ela que atende. Ela deve ter 

se atrapalhado. Agora, eu sou bem claro Excelência, eu não 

falei pra ela porque eu não conheço o Brasiliano. Nunca o vi. 

Magistrado: O diálogo anterior não é o senhor então? 
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Valdecir Belançon: Aquele não sou eu Excelência. Isso aí, se quiser 

ligar pro telefone. 

Ademais, conforme bem assentado na exordial acusatória, a 

interceptação telefônica do referido áudio atesta que a prática delituosa em si, 

consubstanciada pela solicitação de valores em dinheiro, foi feita única e 

exclusivamente pelo réu Roberto Brasiliano. No mais, a investigação empreendida 

pela polícia Federal não logrou êxito em comprovar qualquer a ligação de JUAREZ com 

a ação de Roberto Brasiliano. 

 

No oferecimento da denúncia, caberia ao Ministério Público 

apresentar os indícios de autoria do acusado JUAREZ nos fatos em análise, indicando 

necessariamente os elementos que comprovassem a atuação deste, ainda que de forma 

mediata, isto é, sua vontade expressada por intermédio da execução de terceiro. 

 

Ainda que se cogite a incidência de uma autoria mediata por 

parte do denunciado JUAREZ, exige-se um mínimo de substrato probatório que 

comprove a presença do elemento subjetivo do tipo penal do art. 317 do Código Penal 

no intelecto de réu, isto é, de que ele também tenha agido com o dolo e em harmonia 

com a vontade do corréu Roberto Brasiliano. 

 

Nesse contexto, repisa-se todos os argumentos jurídicos já 

destacados na análise do crime de corrupção passiva na empresa Frigomax, no qual o 

órgão ministerial também imputou a autoria do crime à Juarez quando na realidade o 

verbo nuclear do tipo foi praticado pelo corréu Roberto Brasiliano. 

 

Assim como se verificou nos fatos relacionados à empresa 

Frigomax, não há indícios de subordinação na ação delituosa perpetrada pelo acusado 

Roberto Brasiliano, de modo que o nome do denunciado JUAREZ sequer é 

mencionado na conversa telefônica na qual é feita a solicitação indevida. Tal 

característica é imprescindível para que a imputação feita à JUAREZ seja procedente 
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pois, é único meio de comprovar sua autoria, vez que não participou ativamente na 

pratica do crime. 

 

Por outro lado, conforme já explanado anteriormente, não se 

pode considerar a aludida posição de chefe de uma organização criminosa ocupada por 

JUAREZ para legitimar a aplicação da teoria do domínio do fato. 

 

Segundo o entendimento firmado pela acusação, o áudio de nº 

83728512.WAV comprovaria os fatos narrados na exordial acusatória. Assim, examinado 

o diálogo citado, observa-se que para o Parquet o simples fato do acusado Roberto 

Brasiliano ligar para JUAREZ logo após o diálogo com a atendente do Frigorífico Rainha 

da Paz e combinarem de se encontrar para almoçar, indicaria a atuação e a conferência 

de vontades dos acusados. Entretanto, na mencionada conversa não há menção 

expressa no dinheiro solicitado por Roberto Brasiliano ou, como a acusação 

já assentou em outras oportunidades, a utilização de códigos de linguagem 

que pudessem de alguma maneira ligar a suposta vantagem indevida 

solicitada e recebida por Roberto Brasiliano à pessoa de JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA: 
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Ainda em relação à atuação, omissão ou comando de JUAREZ 

JOSÉ DE SANTANA sobre as condutas ilícitas perpetradas pelo corréu Roberto Brasiliano, 

importa elucidar alguns diálogos que foram interceptados. Uma conversa interceptada 

no dia 03/09/2016 entre JUAREZ e Roberto Brasiliano, na qual estariam combinando a 

semana e os dias em que o segundo poderia realizar “visitas”, sendo que o réu JUAREZ 

aconselha a este que fizesse após o feriado do dia 07/09/2016. 

 

Denota-se que inexiste menção acerca do local onde Roberto 

Brasiliano supostamente iria passar, bem como o que iria fazer. Também não há alusão 

à códigos ou palavras que indicassem que tais visitas seriam para solicitar dinheiro ou 

qualquer outro tipo de vantagem. Três dias depois o acusado Roberto Brasiliano telefona 

para o Frigorífico Rainha da Paz a procura de Valdecir, mas não obtém êxito em o 

encontrar: 
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Infere-se que a primeira situação fática envolvendo a empresa 

ocorreu no mês de agosto e, diferentemente do que se verificou na interceptação 

colacionada anteriormente, não houve nenhuma prova do envolvimento do acusado 

JUAREZ no anseio do outro réu em realizar visitas e procurar falar com proprietários de 

empresas. Ou seja, não existe provas de que teria sido JUAREZ que tivesse 

programado a suposta “visita” do acusado Roberto Brasiliano ao frigorífico 

Rainha da Paz, vez que não há nenhuma interceptação anterior ao dia 08/08/2016, 

data em que aquele recebeu autorização para buscar o dinheiro, que demonstrasse 

alguma ordem de comando de JUAREZ no sentido de que Roberto Brasiliano realizasse 

“visitas”, solicitasse vantagens e as recebesse de empresários. 

 

O citado diálogo ocorre quase um mês após Roberto Brasiliano 

ter ido efetivamente até o Frigorífico Rainha da Paz, comprovando que a ligação feita 

pelo réu à empresa não tem relação com a conversa anterior travada com a pessoa de 

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA. 

 

Importa elucidar que, a respeito do contexto das mencionadas 

“visitas”, o próprio início da conversa interceptada (áudio 84078709.WAV), embora não 

tenha sido degravado pela autoridade policial, releva que elas estavam relacionadas à 

vida política do denunciado Roberto Brasiliano, porque sua referência se deu no 

momento em que os denunciados discutiam esse assunto: 

Brasiliano: Fala Dr., você que me ligou hoje de manhã? 

Juarez: Eu liguei, passei aí...pelo amor de Deus. O homem tá em 

campanha e 09h00 todo mundo dormindo, que campanha é essa? 

Brasiliano: eu não tava dormindo não. 

Juarez: Tudo fechadinho [...] falei ah, não vou nem buzinar aqui que 

vão jogar uma pedra no meu carro. 

Brasiliano: Não, mas eu não tava dormindo não. Eu tava fazendo os 

contato aqui no telefone e depois eu vi tua ligação. Na hora que você 

ligou eu tava no banheiro. 
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[...] 

Juarez: Eu queria falar aqui pra você pra você...semana que vem vai 

ser uma semana meio parada né? Tem um feriadão ai no meio da 

semana...aí acho que pra você fazer as visitas né. 

Brasiliano: Ah, eu já to programando já. 

Juarez: Semana que vem é meio parado, eu acho que não vai render 

frutos. Acho que é bom programar pra outra semana. 

Brasiliano: Tá bom eu já vi. Já deixo marcado. O que eu conseguir 

falar eu já falo e deixo marcado. 

Juarez: É, é isso que eu queria falar com você. 

Brasiliano: Eu sempre começo assim, segunda. Mas aí eu já começo 

a ligar pra me garantir. 

Além disso, o acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA negou perante 

esse Juízo qualquer envolvimento na aludida solicitação feita pelo corréu Roberto 

Brasiliano ao Frigorífico Rainha da Paz, acrescentando que desconhecia tais fatos: 

Magistrado: Sim. O Brasiliano aparece em uma ligação do Frigorífico 

Rainha da Paz, falando primeiro com o Valdecir e depois com uma 

secretária. Ele diz assim... 

[ÁUDIO] 

Magistrado: O senhor sabe desse diálogo? Conhece? 

Juarez: Não. Eu tive conhecimento desse dialogo depois, agora. 

Desconheço isso aí. 

Magistrado: Conhece esse pessoal aí do Frigorífico Rainha da Paz, o 

Valdecir? 

Juarez: É, eu tinha um conhecimento profissional né? Eu estive 

nesse estabelecimento poucas vezes, é... mas conhecia assim, 

sabia quem que era a pessoa, mas amizade e tal, íntima, de conversa, 

não. Até me lembro que a última vez que estive lá foi no final do ano 

passado, em dezembro, que o doutor Cleverson estava assumindo aqui 

o SIPOA, a chefia do SIPOA aqui no Paraná. Ele teve lá em Londrina 

para conhecer u frigorífico de abate de suínos, que ele não conhecia 
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esse tipo de estabelecimento ainda. E aí, eu fui lá com ele, nesse 

estabelecimento, que essa planta aí só abate suíno. Grande 

exportadora. E eu levei o Cleverson lá para conhecer. Nós até fizemos 

uma reunião, tava presente o Rafael, que é o fiscal, e o doutor Saulo, 

que é o gerente lá, o controle de qualidade. Conhecemos a planta e 

fomos embora. Isso foi final do ano passado. 

Magistrado: O senhor não pediu para o Brasiliano solicitar dinheiro 

em seu nome, para o senhor?  

Juarez: Não, de jeito nenhum. 

Magistrado: O senhor não é obrigado a saber. Mas eu só estou 

tentando entender. Se o Brasiliano não é funcionário do MAPA, parece-

me pela descrição da inicial acusatória, que a relação dele com o MAPA 

era por seu intermédio. Pelo menos é o que consta, que ele teria... que 

ele ia ao MAPA, mas meio porque era conhecido do senhor. 

Juarez: Sim. 

Magistrado: Aí do nada ele aparece ligando para um frigorifico, não 

sei do que ele trabalha, e dizendo que vai lá para buscar dinheiro. O 

senhor sabe, conhece alguma coisa dessa circunstância? 

Juarez: Eu acredito doutor, que ano passado ele foi candidato a 

vereador em Londrina, certo? Ele se candidatou lá, não se elegeu. O 

que eu posso debita é que talvez seja... ele indo atrás de recurso 

para a campanha dele. 

Assim, percebe-se que o acusado JUAREZ também 

esclareceu do que se trataria as referidas visitas, narrando que o corréu 

Roberto Brasiliano à época dos fatos se encontrava em campanha política 

para lançamento de sua candidatura de vereador na cidade de Londrina/PR 

e, para tanto, necessitava angariar fundos. O denunciado JUAREZ teria então 

indicado algumas empresas fiscalizadas pelo MAPA de Londrina/PR que talvez pudessem 

contribuir, mas a solicitação de verbas seria feita única e exclusivamente em 

nome de Roberto Brasiliano e com a finalidade especifica de financiamento 

de sua campanha política. 
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O réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA teria apenas auxiliado e 

orientado Brasiliano a como proceder em suas visitas às empresas de modo a não 

interferir no trabalho, mas não comandava ou exigia que atuasse de determinada forma. 

 

Desse modo, considerando que não há nenhum elemento de 

prova de que o acusado JUAREZ tenha solicitado, recebido ou aceitado promessa de 

vantagem indevida do frigorífico Rainha da Paz, há incidência do art. 386, incisos II e 

VII, do Código de Processo Penal. 

 

Do mesmo modo, a absolvição do réu JUAREZ se estabelece em 

razão da inexistência probatória de que este tenha agido em conjunto com o acusado 

Roberto Brasiliano da Silva na solicitação indevida efetuada à citada empresa, aplicando-

se o art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. 

 

G) Corrupção passiva Frango a gosto 

A denúncia imputou ao acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA a 

prática do crime de corrupção passiva com a empresa FRANGO A GOSTO COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA., narrando que no dia 08/04/2016 o primeiro teria solicitado ao 

proprietário desta última, Domingos Martins, por meio de contato telefônico, vantagem 

indevida, consistente em duas caixas de coxas e sobrecoxas de frango. Foi relatado que 

os produtos foram devidamente entregues e seriam utilizados em um churrasco de 

servidores públicos do MAPA. 

 

Em seu interrogatório judicial, o denunciado JUAREZ confirmou 

a solicitação alegada pela acusação, esclarecendo que o pedido foi feito durante à época 

da exposição agropecuária de Londrina/PR, quando seriam realizadas uma série de 

atividades e eventos envolvendo membros do MAPA de Maringá/PR, Curitiba/PR e 
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Brasília/DF. Desse modo, o réu explicou a esse Juízo que teria solicitado uma doação 

das caixas de frango para a promoção dos eventos, conforme se observa na 

transcrição abaixo: 

Magistrado: Doação de quem, desculpa? Doação deles pro senhor? 

Juarez: Isso, uma doação para promover esse evento. 

O interrogatório do também denunciado Domingos Martins 

seguiu a mesma linha fática narrada por Juarez: 

Domingos: [...] Ele realmente solicitou uma caixa de coxa e sobrecoxa 

e a outra de filet. São caixas de 15 kg para uma confraternização que 

eles estavam fazendo na Sociedade Rural de Londrina por época da 

exposição, um almoço pro pessoal do Ministério da Agricultura e seus 

convidados. 

[...] 

Magistrado: O valor de mercado de uma caixa de frango é R$ 45,00 

(quarenta e cinco e reais), isso no atacado. Aqui no Varejo o senhor 

falou que acha que é uns R$ 60,00 (sessenta reais). 

Domingos: Exatamente, hoje até um pouco mais barato que isso. Mas 

em torno de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por caixa. 

Magistrado: E teve alguma vantagem que ele ofereceu para o 

senhor? Alguma contrapartida que o senhor obteve? 

Domingos: Em absoluto não. Não havia ligação funcional 

nenhuma do abatedouro ou da minha pessoa com o doutor 

Juarez. Ele era chefe da UTRA em Londrina, Unidade 

Administrativa do Ministério da Agricultura, nunca foi fiscal na 

nossa empresa. 

Diante do que se verificou após o encerramento da instrução 

processual, embora haja prova inequívoca da solicitação de vantagem por parte do réu 

JUAREZ à empresa FRANGO A GOSTO, deve ser verificado se, no contexto fático 
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averiguado na fase judicial, tal vantagem se apresentou como lícita ou ilícita, para 

subsunção ou não ao tipo penal do art. 317 do Código Penal. 

 

Neste aspecto, conveniente deslindar a respeito de quais 

condutas e comportamentos dos funcionários públicos federais, mais especificamente 

dos membros do MAPA, são autorizados e vedados pelo ordenamento jurídico pátrio e 

pelas regras específicas do órgão da administração pública. A investigação de tais 

regramentos é o que possibilitará aferir se a vantagem solicitada pelo réu JUAREZ foi ou 

não ilícita.  

 

Assim, consoante disposição do art. 2º do Anexo do Regimento 

Interno da Comissão de Ética do MAPA, as condutas éticas dos funcionários do citado 

órgão público devem estar pautadas nos ditames contidos nos Decretos 1.171/1994 e 

6.029/2007. 

 

O primeiro Decreto discorre sobre o Código de Ética Profissional 

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. O item XV do documento prescreve 

uma série de condutas que são vedadas ao servidor público: 

XV - É vedado ao servidor público; 

[...] 

g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de 

ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem 

de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o 

cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor 

para o mesmo fim; 

Denota-se que tal ato normativo, embora proíba o servidor 

público de solicitar doação, restringe tal ação apenas nas situações em que ela ocorre 

como condição para o cumprimento de sua atividade ou para que o servidor influencie 

outro para obter o mesmo fim. 
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De acordo com a regra esculpida, a doação de produto solicitada 

por JUAREZ não seria uma conduta defesa à sua função pública, uma vez que o pedido 

não foi feito para que cumprisse alguma atividade de fiscal agropecuário em relação a 

empresa FRANGO A GOSTO. Pelo contrário, a demanda foi efetuada para atender 

interesses do próprio ente da Administração Pública Direta, não tendo relação específica 

com o cargo que exercia ou com suas funções de fiscal. 

 

Por sua vez, o Decreto 6.029/2007 veda o recebimento de 

presentes ou qualquer favor pelo agente público nas relações com a parte interessada 

ou objeto de fiscalização do órgão que representa: 

Art. 10. É vedado ao agente público, na relação com parte 

interessada não pertencente à Administração Pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, ou de organismo internacional de que o Brasil participe: 

I - prestar serviços ou aceitar proposta de trabalho, de natureza 

eventual ou permanente, ainda que fora de seu horário de expediente; 

II - receber presente, transporte, hospedagem, compensação ou 

quaisquer favores, assim como aceitar convites para almoços, 

jantares, festas e outros eventos sociais; [...] 

Entretanto, o artigo mencionado excepciona hipóteses em que o 

recebimento de presentes e favores pelo funcionário público não serão proibidos, 

conforme leciona o parágrafo primeiro do citado diploma legal: 

§ 1º Não se consideram presentes, para os fins deste artigo, os 

brindes que: 

I - não tenham valor comercial; ou 

II - sejam distribuídos de forma generalizada por entidades de 

qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação 

habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas 
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comemorativas, desde que não ultrapassem o valor de R$ 

100,00 (cem reais). 

De acordo com a situação averiguada, a empresa FRANGO A 

GOSTO, representada por seu proprietário Domingos Martins, doou duas caixas de 

carne de frango à pessoa de JUAREZ, na ocasião da realização de um evento, qual 

seja a feira agropecuária anual da cidade de Londrina/PR, situação que se amolda 

perfeitamente à ressalva transcrita. 

 

Além disso, considerando o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco 

reais) atribuído a cada caixa de frango, infere-se que a doação de duas caixas de 

cortes de frango não ultrapassou o limite de R$ 100,00 (cem reais) estipulado 

pelo citado Decreto. 

 

Portanto, ante o exposto, depreende-se que a conduta de ambos 

os denunciados nos fatos narrados na exordial acusatória não pode sequer ser 

considerada antiética pelas normas que regem o comportamento e as ações 

dos agentes públicos, não podendo, portanto, ser considerada um ilícito 

penal, em razão do princípio da proporcionalidade e da ultima ratio do Direito 

Penal. 

 

Desse modo, sopesando os dispositivos legais transcritos, a 

suposta vantagem obtida pelo réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA não é considerada ilícita 

para mundo o jurídico, pois não é contrária ao direito. Assim, diante da ausência de 

materialização de um dos elementos essenciais do tipo penal no caso concreta, afasta-

se a tipicidade objetiva do delito e justiça a absolvição do denunciado com fundamento 

no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. 
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H) Corrupção passiva Frigorífico 3D 

A versão acusatória também aborda que, no mesmo dia 

08/04/2016, o denunciado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA também teria solicitado vantagem 

indevidas à empresa FRIGORÍFICO 3D, por intermédio de seu dirigente Norton Dequech 

Filho. A aludida vantagem constituía em 30 (trinta) quilos de picanha, que seria 

consumida em um evento de recepção aos fiscais do MAPA de diversas regiões que 

estariam na cidade de Londrina/PR para a exposição agropecuária. 

 

Ainda, a exordial relata que o réu JUAREZ teria determinado que 

o também acusado Sidiomar de Campos passasse no local combinado e recebesse os 

produtos alimentícios. 

 

Contudo, em primeiro momento, cabe pontuar que o relato 

apresentado pela acusação não foi fiel aos fatos que verdadeiramente ocorreram, pois, 

durante a instrução processual, restou demonstrado que o acusado JUAREZ teria 

efetivamente comprado os produtos da empresa FRIGORÍFICO 3D, e não apenas os 

recebido sem o devido cumprimento das obrigações de sua parte. Isto é, o réu comprou 

os 30 (trinta) quilos de carne como se fosse qualquer outro negócio jurídico realizado 

no âmbito dos contratos bilaterais, entregando uma contraprestação em dinheiro pelo 

produto adquirido. 

 

Conforme explicado por JUAREZ em seu interrogatório, embora 

o termo empregado seja “arrumar”, trata-se, em verdade, de uma relação de venda e 

compra: 

Juarez: O Norton foi pago. Foi pago até porque era um valor maior, 

uma quantidade maior de carne. 

Magistrado: 30 kg de carne. 

Juarez: É, foi pago. 
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Magistrado: E lembra quanto custa isso aí? Quanto custa essa carne 

aí? 

Juarez: Ó doutor, isso aí, é... eu tenho que direcionar assim que 

sempre você comprava no preço do atacado, pagava o preço do 

atacado. Porque eles estão acostumados a vender carreta fechada, 

caminhão truck fechado. Então você comprando direto na fonte, na 

indústria logico que você consegue um preço melhor, né? Como se 

fosse em grande quantidade. Eu acredito que deve ter, acho que... 

500 reais, 600 reais, acho que em torno disso que custou isso 

aí. 

Por conseguinte, inexiste vantagem ilícita, contrária ao 

ordenamento jurídico vigente. De maneira oposta, a relação jurídica retratada nos 

fatos é plenamente admitida no direito pátrio e respaldada na licitude e na 

legalidade. Nesse sentido, observa-se também a declaração do acusado Sidiomar em 

Juízo: 

Magistrado: O Juarez encarregava o senhor de pegar coisa, de buscar 

coisas, alimentos ou algo assim, nos frigoríficos? 

Sidiomar: Ah, esporadicamente, só uma vez ele pediu pra 

passar e pegar alguma coisa assim. Mas sempre trazia e 

entregava pra ele, com valezinho lá. 

Magistrado: Como assim? 

Sidiomar: Com peso, valor da mercadoria. 

Magistrado: Como assim? 

Sidiomar: A gente pega o produto, a gente pega traz... não é a 

nota fiscal, mas é um documento. 

Outrossim, denota-se que o interrogatório do corréu Norton 

Dequech Filho seguiu a mesma linha fática narrada por JUAREZ, afirmando que de fato 

houve a conversa telefônica e a solicitação dos produtos alimentícios. No entanto, não 

foi indagado por esse r. Juízo ou pelo órgão acusatório se a entrega das carnes 
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efetivamente seriam “vantagens indevidas” recebidas pelo réu. Resumidamente, não 

lhe foi questionado se JUAREZ teria pago ou não pelas carnes, circunstância 

imprescindível para a confirmação ou não dos fatos descritos na denúncia. 

 

Frise-se que foi interceptada ligação telefônica entre o acusado 

JUAREZ e Sebastião Machado Ferreira na qual conversam sobre produtos que JUAREZ 

pediu a Sebastião que comprasse, corroborando que não se tratava de vantagem ilícita: 
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Ainda, vale mencionar a seguinte conversa telefônica em que 

JUAREZ pergunta a interlocutor não identificado um local bom para comprar carne: 

 

 

 

Ainda, cumpre destacar que a carne foi comprada por JUAREZ 

não no frigorífico, mas sim na empresa “Carne Fênix”, localizada na Avenida Inglaterra, 

na cidade de Londrina, a qual também é de propriedade de Norton. Essa ressalva é 

necessária pois o Frigorífico 3D, em verdade, atuava no ramo de desossa de carnes e 

estava em processo de arrendamento, que se concretizou no final do ano de 2016. 

Assim, o encerramento das atividades daquele estabelecimento em março de 2017 não 

ocorreu em razão da deflagração da operação "Carne Fraca", como supôs a acusação. 

 

Sabe-se que a “vantagem indevida” constitui elemento essencial 

do tipo penal, de modo que sua ausência conduz ao reconhecimento da atipicidade da 

conduta do agente, o que se verificou no presente caso. 

 

Portanto, em razão da atipicidade da conduta narrada pelo órgão 

ministerial, que não fez prova da materialidade do delito, apresenta-se necessária a 

absolvição do acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, na forma do art. 386, incisos III e 

VII, do Código de Processo Penal. 

 

De outro lado, necessário frisar que, além da relação de venda e 

compra, soma-se o fato de que o Frigorífico 3D, por ser um estabelecimento que lida 

com desossa de carnes, é registrado no Serviço de Inspeção Federal e, portanto, 

vinculado ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA e 

sujeito a inspeção periódica pelo Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – 
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SIPOA. Ademais, quanto ao açougue Carne Fênix, cabe frisar que açougues não são 

objeto de fiscalização pelo MAPA, e sim pela vigilância sanitária municipal, de modo que 

a UTRA de Londrina não possuía qualquer atribuição naquela unidade. 

 

Portanto, verifica-se que a conduta imputada ao acusado JUAREZ 

é atípica, uma vez que se trata de uma relação de consumo legalmente prevista no 

ordenamento jurídico brasileiro, não havendo se falar em vantagem ilícita no caso em 

apreço, até mesmo porque os funcionários públicos lotados na UTRA de Londrina não 

possuíam qualquer influência sobre o empresário Norton Dequech Filho, uma vez que a 

fiscalização de seus estabelecimentos não estava na esfera de suas atribuições. 

 

Assim, imperiosa a absolvição do acusado JUAREZ quanto ao 

delito de corrupção passiva que lhe é imputado pelo Ministério Público Federal, eis que 

a conduta por ele praticada não pode ser considerada criminosa, aplicando-se, portanto, 

a previsão contida no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 

 

I) Corrupção passiva Araovos Alimentos LTDA 

A exordial acusatória afirma que, no dia 29/04/2016, o 

denunciado Juarez teria praticado o crime de corrupção passiva, constatado por 

intermédio de uma interceptação telefônica na qual teria solicitado uma caixa com trinta 

dúzias de ovos à empresa Araovos Alimentos LTDA., pela pessoa de Oscar. 

 

O acusado Sidiomar de Campos também foi denunciado como 

coautor do referido crime de corrupção passiva, pois teria o encargo de buscar os 

produtos junto à empresa, auxiliando o réu Juarez na sua prática delituosa. 
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No diálogo interceptado, o réu JUAREZ solicita um favor à pessoa 

de Oscar, o qual compreendia na entrega de uma caixa de ovos à um dos funcionários 

do MAPA (Sidiomar de Campos) que estava próximo à indústria avícola: 

 

 

 

Examinando-se o diálogo travado entre JUAREZ e a pessoa de 

Oscar, denota-se que de fato houve uma solicitação por parte do réu, notadamente pelas 

afirmações utilizadas de “estou precisando de um favor seu” e “dá para você me arrumar 

uma caixa de ovos”. 

 

Contudo, para a materialização do crime tipificado no art. 317 do 

Código Penal, faz-se necessário que a solicitação, o recebimento ou a aceitação de 

promessa versem sobre uma vantagem indevida, a qual constitui elemento essencial do 

tipo penal. No entanto, o contexto fático-probatório verificado na degravação da 

interceptação telefônica não esclarece se a solicitação dos ovos feita pelo acusado 

JUAREZ seria indevida ou não. 
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Tendo em vista a existência de dúvidas na prova indiciária 

quanto à caracterização ou não de elementares do tipo penal, a análise da instrução 

probatória se revela de extrema importância para a elucidação dos fatos narrados na 

denúncia. Neste aspecto, insta destacar que o denunciado JUAREZ foi questionado sobre 

tais fatos em seu interrogatório judicial, oportunidade na qual confirmou que realizou a 

solicitação constante na degravação policial, mas que teria efetuado o pagamento em 

dinheiro pelo recebimento de tais produtos, de modo que solicitação feita à 

pessoa de Oscar não se apresenta como indevida: 

Magistrado: Tem um fato também imputado que é um episódio que 

se passa envolvendo a Araovos. O senhor lembra de ter encomendado 

o Sidiomar buscar uma caixa de ovos lá pro senhor. 

Juarez: Sim. 

Magistrado: Lembra? O senhor falando com o Oscar da Araovos, 

pedindo uma caixa de ovos, que que é isso aí que o Sidiomar tava na 

região. O senhor lembra em que contexto? 

Juarez: Às vezes... essa empresa aí Araovos, é uma empresa que tem 

em Arapongas que se eu não me engano acho é a maior empresa do 

Paraná que do setor de ovos, que localiza-se ali. Volta e meia eu 

comprava deles caixa de ovo, fechada, que logicamente você compra 

a um preço. 

[...] 

Magistrado: É que no áudio captado o senhor fala assim... Eu quero 

que senhor fale sobre isso para deixar claro. [...] “Oscar, eu estou 

precisando de um favor seu, estou com um funcionário aí na região. Da 

pra você...” E aí isso que eu ia perguntar: “me arrumar”. Essa é a 

palavra. “Uma caixa de ovos”. Oscar: “sim, sem problemas, pode 

deixar., eu vou ligar lá, pode passar lá. Que horas que ele vai passar 

mais ou menos. Ah acho que ele deve estar passando por lá. Ah, então 

tá. Eu ligo e pessoal já dá uma ajeitada. Antes do almoço né? Isso, 
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antes do almoço. Então tá bom, muito obrigado”. É só pra deixar 

marcado que o senhor usa a palavra arrumar. 

Juarez: É. Então, é uma maneira de expressão. Como quando você 

chega em um açougue para comprar “vê pra mim 1 kg de carne”. Você 

vai na feira: “separa pra mim 01 kg de feijão”. É uma forma e expressão 

ué. 

Magistrado: Mas não é no sentido de arrumar de entregar de graça? 

Juarez: Não, de forma alguma. Eu tinha que pagar isso aí. 

Magistrado: E como o senhor pagava? O Sidiomar pagava? Foi 

depois? Como que era feito? 

Juarez: Normalmente eu pagava em dinheiro, né? E passava lá 

depois, ou as vezes se a pessoa tava com o dinheiro pagava e 

eu reembolsava ele. Não tinha assim uma forma fixa, sabe? 

Dessa forma, considerando que o acusado JUAREZ declarou 

que pagou pelos produtos solicitados, não se vislumbra qualquer situação ilícita 

que enseje a tutela do Direito Penal. Na verdade, a situação esclarecida durante a 

instrução processual é plenamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro, 

figurando-se como um negócio jurídico de compra e venda lícito. 

 

A existência de contraprestação pecuniária oferecida 

pelo réu em razão da solicitação feita remove os supostos indícios de ilicitude 

da vantagem obtida, demonstrando a licitude e legalidade do ato praticado 

por JUAREZ. 

 

As declarações prestadas pelo acusado também esclarecem a 

utilização da palavra “favor” quando do momento da solicitação da caixa de ovos, uma 

vez que não seria prática comum da indústria Araovos vender caixa de ovos para pessoas 

físicas, pois a empresa normalmente só vendia no atacado, em grande quantidade, de 

modo que o valor do produto obtido diretamente da granja era consideravelmente 

inferior ao daquele praticado em mercados. Assim, o réu, sabendo do valor abaixo do 

mercado, questionava se a empresa poderia abrir uma exceção e lhe vender o produto. 
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Quanto ao emprego do termo “dá pra você me arrumar”, 

também foi objeto de questionamento pelo respeitável Magistrado, tendo o réu 

explanado que é uma expressão que popularmente se utiliza em estabelecimentos 

comerciais, mas não no sentido de afastar uma contraprestação pecuniária por parte de 

JUAREZ: 

Magistrado: É que no áudio captado o senhor fala assim... Eu quero 

que senhor fale sobre isso para deixar claro. [...] “Oscar, eu estou 

precisando de um favor seu, estou com um funcionário aí na região. Da 

pra você...” E aí isso que eu ia perguntar: “me arrumar”. Essa é a 

palavra. “Uma caixa de ovos”. Oscar: “sim, sem problemas, pode 

deixar., eu vou ligar lá, pode passar lá. Que horas que ele vai passar 

mais ou menos. Ah acho que ele deve estar passando por lá. Ah, então 

tá. Eu ligo e pessoal já dá uma ajeitada. Antes do almoço né? Isso, 

antes do almoço. Então tá bom, muito obrigado”. É só pra deixar 

marcada que o senhor usa a palavra arrumar. 

Juarez: É. Então, é uma maneira de expressão. Como quando você 

chega em um açougue para comprar “vê pra mim 1 kg de carne”. Você 

vai na feira: “separa pra mim 01 kg de feijão”. É uma forma e expressão 

ué. 

Magistrado: Mas não é no sentido de arrumar de entregar de graça? 

Juarez: Não, de forma alguma. Eu tinha que pagar isso aí. 

Magistrado: E como o senhor pagava? O Sidiomar pagava? Foi 

depois? Como que era feito? 

Juarez: Normalmente eu pagava em dinheiro, né? E passava lá depois, 

ou as vezes se a pessoa tava com o dinheiro pagava e eu reembolsava 

ele. Não tinha assim uma forma fixa, sabe? 

Ainda, conforme explicou o corréu Sidiomar, o procedimento 

normalmente adotado era entregar os produtos adquiridos do fornecedor e um 

comprovante com o valor a ser pago por JUAREZ: 
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Magistrado: O Juarez encarregava o senhor de pegar coisa, de buscar 

coisas, alimentos ou algo assim, nos frigoríficos? 

Sidiomar: Ah, esporadicamente, só uma vez ele pediu pra passar e 

pegar alguma coisa assim. Mas sempre trazia e entregava pra ele, com 

valezinho lá. 

Magistrado: Como assim? 

Sidiomar: Com peso, valor da mercadoria. 

Magistrado: Como assim? 

Sidiomar: A gente pega o produto, a gente pega traz... não é a nota 

fiscal, mas é um documento. 

Durante o interrogatório do acusado ainda persistiram dúvidas 

quanto a quantidade de produtos que teriam sido adquiridos por Juarez, já que a caixa 

solicitada conteria trinta dúzias de ovos. Nesse aspecto, o acusado esclareceu que 

aproveitava a oportunidade para adquirir uma grande quantidade por um preço menor 

e que parte dos ovos eram doados a pessoas de sua proximidade, como funcionários da 

própria UTRA do MAPA de Londrina, para pessoas com quem se relacionava fora do 

ambiente de trabalho, como a sua namorada e outros funcionários que trabalhavam em 

sua residência, assim como para algumas entidades filantrópicas: 

Magistrado: E era pro senhor esse tanto de ovo aí? 

Juarez: Não, eu usava na minha casa, eu tinha minha funcionária em 

casa né? Que ajudava ela né? A minha namorada. Era uma quantidade 

grande, até lá no ministério, a moça da faxina, é... eu doava pra ela. E 

também tem o seguinte Excelência, às vezes, pela posição que eu 

ocupava ali no Ministério da Agricultura, você recebe muitos pedidos 

de doação, de entidades religiosas, filantrópicas, né? É... a casa do 

caminho, que cuida de menor abandonado lá Londrina, “movimento 

revide”, drogado, “movimento dos adoradores da eucaristia”, é, enfim. 

Igreja, entidade que pede para fazer promoção. Esse excesso as vezes 

que tinha eu doava para essas entidades. 
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Assim, considerando que a interceptação telefônica não abarca 

indícios veementes da materialidade do crime de corrupção passiva supostamente 

perpetrado pelo acusado, em especial a vantagem ilícita contida na solicitação de ovos 

feito pelo acusado JUAREZ à empresa Araovos, e, havendo confirmação perante esse 

Juízo de que as tratativas interceptadas correspondem à uma negociação de compra e 

venda dos produtos, exclui-se a materialidade do delito imputado ao réu. 

 

A inexistência de um elemento normativo do tipo penal, no caso 

a solicitação indevida, exclui a tipicidade objetiva do crime de corrupção passiva e 

consequentemente torna ambas as condutas dos réus JUAREZ e Sidiomar atípicas. Isto 

é, o fato narrado na denúncia não é penalmente típico, o que determina a absolvição do 

acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA de acordo com o art. 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal. 

 

Ademais, ainda que não se considere devidamente comprovada 

a contraprestação pecuniária afirmada no interrogatório de JUAREZ, para que se 

possibilite a formação de um juízo condenatório, se mostra necessário ao menos a 

presença de elementos probatórios que possam comprovar a materialidade e a autoria 

delituosa. In casu, conforme já explanado anteriormente, não há nos autos qualquer 

prova de que os ovos solicitados por Juarez constituíam algum tipo de 

vantagem indevida, contrária ao direito. Pelo contrário, a instrução processual 

revelou que se trata de um negócio jurídico de compra e venda, o que é plenamente 

admitido no ordenamento jurídico brasileiro, de modo que cabia ao órgão ministerial 

demonstrar cabalmente a presença de circunstâncias ilícitas ou indevidas que 

supostamente permearam a ação de solicitar. 

 

Isto posto, demonstrada a atipicidade objetiva do crime de 

corrupção em relação à empresa Araovos, pela falta do elemento do tipo penal 

consistente na “vantagem indevida”, impõe-se a absolvição do réu JUAREZ JOSÉ DE 
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SANTANA quanto a este fato que lhe é imputado pelo Ministério Público Federal, com 

base nos incisos III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal. 

 

J) Corrupção passiva Frios Fratelli – E. H. Constantino & Constantino LTDA – 

EPP 

No fato em análise, o acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA teria, 

em tese, solicitado vantagens indevidas à empresa Frios Fratelli (E. H. Constantino & 

Constantino LTDA – EPP), na pessoa de Marco Aurélio Comunello. Segundo a versão 

acusatória, o requerimento teria sido feito no dia 23/05/16, por telefone, e consistia na 

entrega de dois pares de botas de borracha, as quais seriam utilizadas por funcionários 

das lanchonetes Subway de propriedade do réu JUAREZ. 

 

De início, nota-se que considerar a solicitação de botas 

usadas como uma suposta vantagem indevida já é algo desmedido, que foge 

ao bom senso e às tutelas abrangidas pelo Direito Penal. Corroborando com tal 

afirmação, o interrogatório do réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA foi preciso em demonstrar 

que as botas não significavam uma vantagem indevida: 

Magistrado: A pergunta que eu faço é a seguinte. Porque que eu 

introduzi o tema do Subway. Tem uma imputação que mostra, não só 

afirma como demonstra em um diálogo o senhor falando com o Marco 

Aurélio Comunelo da Frios Frateli, o senhor solicita a ele dois pares de 

botas e ele depois retorna dizendo que conseguiu uma, pergunta se é 

cano alto ou cano baixo depois pergunta se o senhor quer, que ele tem 

uma 38, pé 38, e tamanho 40. Na sequência tem uma ligação sua a 

uma pessoa do Subway dizendo assim, pra Maria do Subway. O senhor 

diz assim: ‘olha consegui umas botas, tem umas botas para entregar’, 

aí ela: ‘ai que bom que a gente tá precisando mesmo aqui, Juarez’. O 

senhor se recorda desse diálogo. 

Juarez: Me recordo sim Excelência. 
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Magistrado: Como assim pedindo bota para uma empresa fiscalizada 

pelo MAPA? 

Juarez: Não, é assim... esse fato, porque a… eu tenho conhecimento 

que nesse caso aí, a empresa. A bota é o uniforme de trabalho que os 

funcionários usam no seu dia a dia, né? No final do dia, a empresa, 

a indústria lá, eles fazem a higienização da aérea de trabalho, 

com ácido, substâncias fortes, que isso daí muitas vezes a 

bota, como ela é vulcanizada, ela fica manchada. Da até um 

aspecto ruim, sujo de sujeira, de queimado, certo? Isso aí a 

própria inspeção recomenda que não se use. Porque dá um 

aspecto que o funcionário tá entrando de bota suja lá dentro, 

né? Outras vezes a... [...] Outro fato também que muitas vezes a 

inspeção pede pra não se usar aquele material, que ela queima quando 

os funcionários que trabalham na área de manipulação, trabalham com 

estufa, tirano, colocando carrinho quente. Que nem, por exemplo, 

mortadela, linguiça, certos produtos que precisam ir pra estufa. O 

pessoal manipulando, encosta aquela bota no carrinho da estufa, 

estraga. Daí estraga, a inspeção pede pra descarta, não usar 

mais. E aquilo lá fica lá, descartado, é um negócio sem uso. O 

que eu tava pedindo pra ele me arrumar era esse tipo de 

material. 

Magistrado: Para usar no Subway. 

Juarez: Pra usar na limpeza do Subway. Que as meninas lá lavavam 

no dia a dia. 

[...] 

Magistrado: Sobre essas botas. O senhor tem duas franquias do 

Subway, e o senhor vai pedir bota pro sujeito? Quando custa uma bota 

dessa? 100 reais? 

Juarez: Não, nem isso é Dr., é até menos. Eu até entendo a sua 

colocação, mas eu tinha conhecimento dessa situação que existia 

lá nessa empresa, que eles ficavam com essas botas lá quando 

acontecia problemas que a inspeção pedia pra não manter mais no uso. 

Isso tava lá jogado, tava lá no almoxarifado, sem serventia, 
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sem uso, né? Ah, eu pedi pra ele, né? Mas sem nenhuma 

intenção de... 

Examinando-se a transcrição acima, e a partir do que já foi 

exaustivamente explanado acerca da elementar “vantagem indevida” no crime de 

corrupção passiva, denota-se que não se pode considerar o requerimento de botas 

já usadas, manchadas e sem qualquer valor de revenda possa se amoldar 

neste específico elemento do tipo penal. Isso pois, a aludida vantagem não é 

contrária ao ordenamento jurídico e demais normas vigentes, principalmente quando 

consideradas as previsões contidas no Sistema de Gestão de Ética dos Servidores do 

Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto 6.029/07: 

Art. 10. É vedado ao agente público, na relação com parte 

interessada não pertencente à Administração Pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, ou de organismo internacional de que o Brasil participe: 

I - prestar serviços ou aceitar proposta de trabalho, de natureza 

eventual ou permanente, ainda que fora de seu horário de expediente; 

II - receber presente, transporte, hospedagem, compensação ou 

quaisquer favores, assim como aceitar convites para almoços, 

jantares, festas e outros eventos sociais; 

[...] 

§ 1º Não se consideram presentes, para os fins deste artigo, os 

brindes que: 

I - não tenham valor comercial; ou 

[...] 

Aplicando-se o dispositivo acima ao presente caso, observa-se 

que, embora a doação ou favor solicitada por JUAREZ seja expressamente proibida e 

considerada antiética, tais características se desvanecem pelo fato de que as botas 

eram usadas e desgastadas, circunstâncias que retiram qualquer valor 

comercial do objeto, tanto que eram mantidas no depósito apenas para 
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eventualidades. Assim, a doação das botas feita pela empresa Frios Frateli se subsome 

à exceção prevista no art. 10, § 1º, inciso I do Decreto 6.029/07, afastando a suposta 

ilegalidade na ação praticada pelo denunciado JUAREZ e lhe conferindo integridade, nos 

ditames estipulados pela legislação. 

 

A ausência da elementar “vantagem indevida” no crime 

do art. 317 do Código Penal retira dos fatos sua tipicidade objetiva, revelando 

apenas uma conduta atípica e que não pode ser punida pelo Direito Penal 

(nullum crimen nulla poena sine lege). Portanto, a imputação feita pelo Parquet não 

deve ser provida, uma vez que as circunstâncias do fato exigem um decreto absolutório 

respaldado no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. 

 

K) Corrupção passiva Brupet Indústria de Mastigáveis LTDA. 

Consta na exordial acusatória que, no dia 11/08/16, o acusado 

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, no exercício de sua função pública, solicitou vantagens 

indevidas à empresa Brupet Indústria de Mastigáveis para Cães – EREILI - EPP, 

consistente na entrega de “ossinhos” para cães. 

 

A acusação feita pelo Ministério Público Federal ocorreu em razão 

de um diálogo entre o acusado JUAREZ a pessoa de Elena Gimenes Rolim, interceptado 

na fase investigativa, com a seguinte degravação: 
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Da análise da conversa interceptada, em uma primeira análise, é 

possível inferir que de fato o acusado JUAREZ solicitou produtos à referida empresa. No 

entanto, com o contexto obtido pela instrução processual, demonstrou-se que 
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a solicitação feita por JUAREZ não se configura em uma vantagem indevida, 

elemento normativo do tipo penal indispensável à materialização do crime de corrupção 

passiva. 

 

Neste aspecto, verifica-se que a proprietária da indústria Brupet, 

Elena Gimenes Rolim, foi arrolada como testemunha pela defesa do réu e proferiu as 

seguintes declarações perante esse Juízo: 

Advogado: Bom, tem um fato da denúncia, consta que o Juarez 

solicitou ossinho de cachorro ou algo do tipo para a senhora. Solicitou 

uma vantagem indevida pra senhora. A senhora confirma isso? 

Elena: Qual é vantagem de pegar um pacote de palito pra 

cachorro? Só se fosse muito... não. Vez ou outra ela mandava 

pegar e me pagava. 

Advogado: Quanto custa um quilo de osso? 

Elena: Custa 5,50. 

Advogado: E pacote? Ele pegava pacote? 

Elena: Pagava 20 reais, na quantidade que ele pegava. 

Advogado: Tá. A senhora já foi autuada pelo Ministério da Agricultura? 

Elena: Já, duas vezes. 

Advogado: Alguma vez a senhora foi beneficiada? 

Elena: Nunca. 

Advogado: Nunca foi beneficiada? 

Elena: Não. 

Advogado: Como que o Juarez pagava isso pra senhora? 

Elena: Ele mandava dinheiro. 

Advogado: Pagava em dinheiro? 

Elena: Isso. 

Advogado: E quem... ele mesmo pegava lá? 

Elena: Não, as vezes alguém tava passando por lá ele mandava pegar. 

Advogado: Então tá bom, sem mais perguntas. 
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Observa-se que a testemunha confirmou que houve solicitação 

de produtos para cachorros por parte do acusado JUAREZ por mais de uma vez, mas 

que tais pedidos sempre eram acompanhados do pagamento de uma 

prestação pecuniária pelo réu, que adimplia a obrigação quando da entrega dos 

produtos. Assim, conclui-se que a espécie de solicitação compreendida na 

conversa interceptada traduz uma relação comercial como qualquer outra, onde 

há necessariamente obrigações mútuas e lícitas, portanto, admitidas pelo direito, não 

configurando qualquer crime. 

 

Ademais, a respeito de tais fatos, o acusado JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA prestou os seguintes esclarecimentos em seu interrogatório: 

Magistrado: Viu senhor Juarez. Tem outra questão que é bastante 

simples, vou aproveitar o ensejo. É um caso aqui que apareceu de um 

diálogo seu com uma senhora de um negócio, alimentos para cães da 

empresa BRUPET MASTIGÁVEIS, a Elena. O que que aconteceu? 

Juarez: Essa empresa aí é uma empresa que fabrica ossinhos em 

Londrina. Não é ração, aqueles sacos de ração grande. É ossinho pra 

cachorro, por isso que a gente chama de PET. Ela tem uma fábrica 

lá desses ossinhos, volta e meia eu comprava dela, né? Porque 

eu tenho dois cães. Então de vez em quando eu comprei dela, 

nesse caso em particular é isso... 

Magistrado: O senhor pagou? 

Juarez: Paguei. 

Magistrado: O senhor disse que vai buscar ou que alguém ia buscar? 

Juarez: É. Mas é o ossinho que eu comprova pro cachorro. 

Magistrado: Você tem cachorro? 

Juarez: Sim, eu tenho dois. 

Magistrado: Que raças são os bichos? 

Juarez: Pastor Belga. 

Magistrado: O senhor mora em casa ou apartamento? 

Juarez: Casa. 
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Assim, novamente se demonstra que o contexto fático retratado 

pelo diálogo interceptado coincide com o de um contrato de compra e venda, o que é 

perfeitamente admitido no ordenamento jurídico brasileiro, e não uma conduta 

assemelhada ao crime de corrupção passiva. 

 

Nesse aspecto, imperioso destacar que o delito de corrupção 

passiva tem como objeto material a vantagem indevida, conceituada como “todo 

benefício ou proveito contrário ao Direito, direcionado, no caso, ao agente ou a terceira 

pessoa, portanto, elemento normativo jurídico do tipo do injusto”83. Desse modo, é 

imprescindível avaliar se no caso concreto houve a caracterização de uma vantagem 

indevida ou não84. 

 

In casu, o ato de compra e venda de produtos, atividade legítima 

e prevista na legislação brasileira, não pode ser considerada como “vantagem”, pois 

não há benefício ao se adquirir um produto algo quando exigida uma 

contraprestação financeira para a entrega. 

 

Desse modo, constatada a ausência do elemento normativo do 

tipo penal consistente na vantagem indevida supostamente recebida pelo acusado 

JUAREZ, uma vez que uma relação estritamente de consumo não configura uma 

vantagem, deve ser reconhecida a atipicidade material do crime de corrupção passiva 

imputado ao acusado, o que impõe a absolvição do réu quanto a estes fatos delituosos, 

aplicando-se as regras contidas no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo 

Penal. 

 

                                           

83  PRADO, p. 139-140. 
84  MASSON, p. 643. 
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L) Corrupção passiva Granjeiro Alimentos 

Outro fato delituoso imputado ao denunciado JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA se refere a um suposto crime de corrupção passiva que teria sido praticado 

em concurso com o também fiscal do MAPA e acusado Luiz Alberto Patzer. Segundo 

consta na denúncia, entre os anos de 2004 e 2010, o acusado Luiz Alberto Patzer, que 

era lotado na empresa Granjeiros Alimentos LTDA., solicitou pagamentos mensais em 

dinheiro ao sócio administrador João Roberto Welter. Os supostos pagamentos mensais 

seriam realizados no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), dos quais R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais) permaneceriam com o Luiz Alberto, que havia solicitado, e 

o restante seria entregue ao denunciado JUAREZ. Desse modo, consoante narrativa 

fática apresentada pelo órgão ministerial, ambos os réus receberam vantagens indevidas 

da mencionada empresa no exercício de suas funções públicas. 

 

Ainda, de acordo com os fatos expostos na denúncia, o contexto 

fático delituoso retratado anteriormente teria, em tese, continuado nos anos de 2010 a 

março de 2017, sendo a solicitação feita diretamente por Luiz Alberto e, de maneira 

indireta, por JUAREZ. No entanto, nesse período específico, a denúncia narra que a 

suposta vantagem indevida consistente em pagamento de valores tinha como objeto 

precípuo a prática de atos de ofício de fiscalização agropecuária no frigorífico da 

Granjeiros Alimentos LTDA.  

 

Para fundamentar a denúncia, o Ministério Público Federal levou 

em consideração o depoimento prestado pelo acusado Luiz Alberto Patzer em seu 

interrogatório pela autoridade policial, oportunidade na qual Luiz Alberto teria dito que: 

Desde o ano de 2004 até o ano de 2010, recebeu mensalmente da 

empresa GRANJEIRO ALIMENTOS valores que eram repassados a 

JUAREZ JOSE SANTANA; QUE certa época chegou a receber R$ 

8.000,00, dos quais ficava com R$ 2.500,00; QUE entregava o dinheiro 

diretamente nas mãos de JUAREZ JOSE SANTANA; QUE sempre 
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entregou diretamente a JUAREZ JOSE SANTANA, sem intermediações 

de terceiros [...] 

Portanto, a primeira parte dos fatos imputados aos réus decorre 

única e exclusivamente do trecho transcrito das declarações de Luiz Alberto na fase 

extrajudicial. Salienta-se que o citado acusado Luiz Alberto nada falou a respeito de 

continuidade da ação delitiva no período compreendido entre 2010 e março de 2017 ou 

de repasse de valores à Juarez neste período, o que será tratado posteriormente. 

 

Especificamente quanto à conduta praticada nos anos de 2004 a 

2010, o réu Luiz Alberto afirmou em seu interrogatório judicial: 

Magistrado: Tem uma questão que é a seguinte. Tem uma imputação 

pro senhor, que o senhor em Rolândia teria solicitado da Granjeiros 

dinheiro, vantagens indevidas, por mês. O senhor fez isso, lembra 

disso? E que parte desse dinheiro segundo a versão acusatória 

o senhor entregava pro Juarez. O senhor lembra de solicitar, 

exigir, pedir, algum dinheiro pra essa empresa? 

Luiz Alberto Patzer: Não. 

Magistrado: Tem um termo de declaração seu na polícia federal que 

o senhor afirma que recebia mensalmente da Granjeiro Alimentos 

valores que eram repassados ao Juarez. “Que em certa época chegou 

a receber 08 mil, dos quais ficava com 2 e quinhentos; Que entregava 

o dinheiro diretamente na mão de Juarez”. Eram intermediações que... 

sem intermediações de terceiro. “Que o atual fiscal designado do SIF, 

Geraldo, recebe 5 mil; Que o declarante”, o senhor, “recebe atualmente 

01 mil por mês da empresa; Que possui uma residência...” Isso não 

tem a ver. Essa declaração teria sido prestada pelo senhor em 21 de 

março passado na polícia federal. O que o senhor gostaria de falar 

sobre isso? 

Luiz Alberto Patzer: É... acredito que... eu fui preso pela polícia 

federal em Maringá lá, eu tava sem... mandaram um advogado e aí 
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acabou não dando certo. Aí vim pra Curitiba, aqui, eu tava praticamente 

sem advogado. E... a minha família, em Londrina lá. Desespero por 

causa de advogado. A gente não conhece né, nunca passou por isso. E 

aí, o advogado foi lá na segunda-feira, muito rapidamente conversou 

comigo. Aí ele foi embora. Aí ele falou até que ia pensar se ia pegar 

meu caso, que ia conversar com a família. E... e aí eu fui... Ai quando 

eu fui no depoimento lá, eu falei. O delegado me ameaçou. 

Magistrado: Como assim ameaçou? 

Luiz Alberto Patzer: Ameaçou assim que falasse tudo... se eu 

não falasse que ia ficar na preventiva. 

Magistrado: Quem ia ficar na preventiva. 

Luiz Alberto Patzer: Eu. Aí eu tava, sei lá, desesperado. 

[...] 

Magistrado: Mas eu quero entender assim, exatamente porque o 

senhor falou 08 mil. Porque assim, uma coisa é o senhor dizer “ah se 

não falar”, mas como que o senhor... da onde que saíram esses dados 

aqui que o senhor disse. 

Luiz Alberto Patzer: Ah, ele me pressionou, falou que ia me 

deixar na preventiva. Dai eu falei, falei coisa que nem é 

verdade. 

 

Advogado Juarez: O senhor foi pressionado a falar 

especificamente do Juarez, seu chefe? 

Luiz Alberto Patzer: Se eu fui pressionado? 

Advogado Juarez: É, pelo Delegado, se ele falou que tinha que 

entregar o chefe? 

Luiz Alberto Patzer: Teve, e aí ele falou que se não falasse que 

ia colocar eu na preventiva, aí eu fiquei apavorado. 

Assim, infere-se que, embora o acusado Luiz Alberto tenha 

“confessado” durante o curso da investigação criminal a prática do crime de 

corrupção passiva em conjunto com o autor JUAREZ na empresa Granjeiros 
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Alimentos LTDA. no período de 2004 a 2010, tais alegações não foram confirmadas 

perante esse Juízo. 

 

Nota-se que o denunciado afirmou em seu interrogatório 

judicial que teria sido coagido pela autoridade policial a relatar conduta 

criminosa de corrupção passiva supostamente perpetrada por ele e por 

Juarez. Disse, ainda, que a autoridade policial se aproveitou do fato de o acusado não 

estar acompanhado de advogado naquele ato, ameaçando-o com a possibilidade de 

requerer sua prisão preventiva caso não lhe desse as informações que desejava, e que 

essa coação foi o único fator que induziu o acusado a mentir e, com isso, possibilitar à 

autoridade policial e ao Ministério Público Federal a atribuição de uma conduta criminosa 

ao acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA.  

 

Por outro lado, ao ser interrogado em Juízo, na presença 

de seu advogado, o acusado desmentiu as declarações prestadas 

anteriormente, dizendo que que os fatos criminosos previamente relatados não 

aconteceram, se tratando de uma narrativa inverídica que utilizou para 

satisfazer os desejos da autoridade policial e, com isso, evitar que esta 

requeresse sua prisão preventiva. 

 

Neste ponto, cabe citar a crítica ao desvio de finalidade da prisão 

preventiva lançada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes no 

julgamento do HC 156.600/SP: 

O desvio de finalidade é uma espécie dos ilícitos atípicos, os quais são 

definidos como “ações que, prima facie, estão permitidas por uma 

regra, mas que, uma vez consideradas todas as circunstâncias, devem 

considerar-se proibidas” (ATIENZA, Manuel; MANERO, Juan Rui. Ilícitos 

Atípicos. 2ª ed. Madrid: Editoral Trotta, 2006. p. 12). Assim devem ser 

consideradas porque, a despeito da aparência de legalidade – 

porquanto em conformidade com uma regra –, destoam da razão que 
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as justifica, escapam ao princípio e ao interesse que lhes é subjacente. 

Trata-se simplesmente de garantir coerência valorativa ou justificativa 

ao sistema jurídico e de apartar, com clareza, discricionariedade de 

arbitrariedade.  

O desvio de finalidade ocorre quando se adota uma conduta que 

aparenta estar em conformidade com certa regra que confere poder à 

autoridade (regra de competência), mas que, ao fim, conduz a 

resultados absolutamente incompatíveis com o escopo constitucional 

desse mandamento e, por isso, é tida como ilícita. 

A prisão preventiva é campo propício para o desvio de finalidade. A 

margem de avaliação do cabimento da medida cautelar pessoal é 

ampla. A multiplicidade de situações em que a prisão pode ser 

necessária exige que o legislador seja deferente ao juiz, traçando 

apenas as linhas gerais e relegando a este último o peso da decisão. 

Isso fica claro quando se levam em conta os pressupostos e os 

requisitos da medida. Há considerável grau de indeterminação nos 

conceitos empregados na lei – prova do crime, indícios suficientes de 

autoria, garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, 

conveniência da instrução. Há um juízo de ponderação a ser realizado, 

considerando-se não apenas os aspectos reveladores dos conceitos 

indeterminados mencionados, mas todas as circunstâncias do caso, 

inclusive aquelas favoráveis ao imputado. Há um rol de medidas 

cautelares pessoais a ser potencialmente aplicado. Essa abertura 

favorece as discordâncias de aplicação, sendo comum a divergência 

entre juízes sobre o mesmo caso. 

De tudo resulta que um decreto de prisão que aparente uma 

fundamentação adequada pode esconder propósitos não revelados. É 

impossível identificar todos os potenciais motivos ou finalidades 

ocultos. Alguns parecem recorrentes, como antecipar a punição 

daquele que se acredita culpado; induzir a confissão ou a colaboração; 

denegrir a imagem do imputado perante a comunidade ou aplacar o 

clamor social.  
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Nesse sentido, é particularmente preocupante a utilização da 

prisão preventiva como forma de forçar a confissão ou a 

colaboração do imputado [...]. 

A prisão preventiva não pode, em hipótese alguma, ser 

adotada como forma de obter confissão. [...]  

Comumente, os órgãos da persecução penal são 

“incentivados” a usar a prisão como forma de induzir à 

confissão – reitere-se, meio absolutamente ilícito. Obter a 

confissão ou a colaboração pode ser o fundamento oculto ou 

apócrifo da prisão processual (“apokryphe Haftgründe”) [...]85. 

Além da retratação do acusado Luiz Alberto perante esse Juízo, 

outros elementos probatórios coligidos aos autos confirmam que a suposta solicitação e 

recebimento de vantagens indevidas pelos acusados Luiz Alberto e JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA junto ao referido frigorífico jamais existiu. 

 

Primeiramente, destaca-se o interrogatório do também réu, o 

empresário João Roberto Welter, que negou a entrega de valores tanto à pessoa de Luiz 

Alberto Patzer quanto à JUAREZ JOSÉ DE SANTANA: 

Magistrado: Especificamente sobre esses fatos. O senhor recorda, 

conhece o Luiz Alberto Patzer, lembra de ele ter solicitado ao senhor 

algum pagamento em dinheiro, eventual ou mensal, de 08 mil ou de 

mil reais, nos últimos 13 anos? Que a síntese da acusação. Lembra de 

alguma coisa, qual era a relação da sua empresa ou o senhor 

pessoalmente tinha com ele ou com o Juarez, que possa esclarecer um 

pouquinho sobre esses fatos que eu citei pro senhor. 

João Roberto Welter: Bom, conheço sim o Luiz Alberto Patzer. É, 

nossa empresa instaurou o serviço de inspeção federal em 2004 e até 

onde eu me lembre ele sempre foi o agente de inspeção. 

                                           

85  Supremo Tribunal Federal - HC 156600 – SEGUNDA TURMA – Rel: Min. GILMAR MENDES. Julgado em 
14/05/2018. DJe 14/05/2018. 
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Magistrado: Lotado nessa sua empresa? 

João Roberto Welter: Lotado na nossa empresa. Eu não tinha 

contato frequente com isso. Obvio que trabalhando na mesma empresa 

nos víamos de vista, né? Mas os fatos citados não são 

verdadeiros. 

Magistrado: O senhor nunca pagou nada pra ele? 

João Roberto Welter: Não. 

Magistrado: Ele quando falava é... quando ouvido na esfera policial 

em 20 de março de 2017, Luiz Alberto Patzer a certa altura de suas 

declarações, no depoimento, ele diz o seguinte: Que melhor 

esclarecendo confessa que desde o ano de 2004 até 2010 recebeu 

mensalmente da empresa Granjeiro Alimentos valores que eram 

repassados a Juarez; Que certa época chegou a receber 08 mil, dos 

quais ficava com mil e quinhentos, Que entregava o dinheiro 

diretamente a Juarez; Que sempre entregou diretamente a Juarez, sem 

intermediação de terceiro; Que o atual fiscal designado para o SIF, 

Geraldo Gomes Parra, recebe 05 mil; Que o declarante recebe 

atualmente da empresa mil por mês [...]. Isso aqui não aconteceu? 

João Roberto Welter: Não. 

Magistrado: O Juarez o senhor conhece também? 

João Roberto Welter: Conheço. 

Magistrado: O senhor conhece da onde? 

João Roberto Welter: Ele era o chefe do... do Ministério, né? Da 

UTRA em Londrina. 

Magistrado: O senhor nunca depositou ou deu dinheiro na mão 

do Luiz Patzer, em razão do trabalho dele ou de qualquer outro 

motivo? 

João Roberto Welter: Não. 

[...] 

Advogado João Roberto: O senhor Juarez tinha alguma atribuição 

no seu estabelecimento? 
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João Roberto Welter: Não. O doutor Juarez tem uma função de 

chefia de UTRA em Londrina, e o meu contato com ele era muito 

esporádico. 

Deste modo, restou comprovado pelo depoimento prestado em 

Juízo pelo empresário João Roberto Welter que nunca houve solicitação ou 

pagamento de propina aos acusados JUAREZ ou Luiz Alberto, impossibilitando a 

formação de um juízo condenatório sobre este fato. 

 

Ademais, verifica-se que não há plausibilidade entre a 

versão apresentada pelo acusado Luiz Alberto Patzer na fase inquisitorial e os 

fatos narrados na exordial acusatória. Isso porque, na esfera policial, o acusado 

teria confessado apenas a prática delitiva entre os anos de 20004 a 2010, omitindo-se, 

portanto, quanto a eventual ocorrência de crimes de corrupção passiva nos anos de 

2010 até março de 2017. Portanto, a denúncia formulada pelo Ministério Público 

Federal quanto ao período compreendido entre os anos de 2010 e 2017 não 

está amparada em qualquer indício ou prova, tratando-se, portanto, de mera 

conjectura. 

 

Assim, a situação apresentada pelo Ministério Público Federal se 

revela incongruente, pois caso a ação delituosa dos réus fosse verdadeira, tendo o 

acusado Luiz Alberto confirmado sua prática durante os anos de 2004 a 2010, não 

subsistiriam razões para este nada mencionar em relação ao período de 2010 

a 2017 objeto da denúncia pelo Ministério Público Federal, situação esta que 

corrobora o que foi declarado pelo acusado Luiz Alberto em seu interrogatório judicial. 

 

Ainda que seja conferido ao julgador a formação de um livre 

convencimento fundamentado, conforme previsto no art. 155 do Código de Processo 

Penal, um juízo condenatório não pode ser fundamentado apenas em indícios 

colhidos na investigação extraprocessual e que não foram confirmados por 

qualquer prova. Este regramento se deve pelo fato da característica inquisitiva do 
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Inquérito Policial, a qual não permite ao suspeito ou indiciado o exercício da ampla 

defesa e do contraditório. 

 

O relato do acusado Luiz Alberto em Juízo demonstra essa 

característica do procedimento administrativo, uma vez que este não teve a devida 

assistência e instrução profissional de um advogado no momento de seu interrogatório 

extrajudicial, o que, segundo o acusado, foi um fator determinante para a obtenção 

de declarações suas atribuindo a prática de crimes ao acusado JUAREZ JOSÉ 

DE SANTANA. 

 

Desta forma, considerando-se que é vedado ao juiz decidir 

exclusivamente com base nos elementos do inquérito policial e que não há outra prova 

que possa confirmar a materialidade do suposto crime de corrupção passiva perpetrado 

por JUAREZ e Luiz Alberto nos anos de 2004 a 2010, e em especial nos anos de 2010 

a 2017, a absolvição de ambos os réus se apresenta imperiosa. 

 

Para a existência de um decreto condenatório era imprescindível 

que os indícios colhidos na fase investigativa fossem ratificados por provas angariadas 

ou produzidas durante a instrução processual, o que não ocorreu no caso concreto. Pelo 

contrário, a instrução criminal revelou que os alegados indícios de 

materialidade do citado delito são nulos e falsos, portanto, inaptos para 

embasar uma condenação criminal. 

 

A partir da suposta confissão do acusado Luiz Alberto Pazter, o 

Ministério Público Federal concluiu que transferências/depósitos bancários deste à conta 

do réu JUAREZ DE JOSÉ DE SANTANA, descobertas pela quebra de sigilo de dados 

bancários (evento 07 dos autos nº 5038388-25.2016.4.04.7000 e evento 329 dos autos 

nº 5002816-42.2015.4.04.7000) seriam referentes à suposta ação delituosa de 

corrupção passiva com a indústria Granjeiros Alimentos LTDA. Desse modo, o 

entendimento do órgão ministerial seria de que a quantia depositada na conta de Juarez 
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consistiria nos citados “repasses” dos valores que eram solicitados à empresa e recebidos 

por Luiz Alberto. 

 

Quanto a esse episódio, repisa-se que o denunciado Luiz Alberto 

Patzer nada mencionou em seu interrogatório extrajudicial acerca de eventual 

continuidade do crime de corrupção passiva nos anos de 2010 a março de 2017. Ao 

contrário, o acusado foi bem específico em delimitar o período em que a prática do crime 

de corrupção passiva em tese teria ocorrido e se reiterado, isto é, durante os anos de 

2004 a 2010. Logo, depreende-se que a acusação construiu um nexo de causalidade 

entre a suposta confissão delitiva de Luiz Alberto Patzer com os valores depositados a 

JUAREZ no período de janeiro a dezembro de 2013. 

 

Especificamente em relação aos depósitos verificados em sua 

conta bancária, JUAREZ esclareceu em Juízo que se tratavam de pagamentos de um 

empréstimo que realizado ao acusado Luiz Alberto Patzer para que este financiasse sua 

casa: 

Magistrado: Segundo a acusação, o Patzer recebia um valor lá por 

mês e ele afirmou na esfera policial que parte desse valor ele 

depositava e passava pro senhor. Era 8 mil por mês e afirmou que 

retinha 2 mil e 500 e o restante ele repassava pro senhor e que depois 

de um período ele também recebia só mil e passava pro Sr. o Sr. lembra 

disso, qual a relação com esse Luiz Patzer? 

Juarez: Relacionamento profissional, ele como agente de inspeção e 

eu como chefe da regional, essa acusação que ele colocou eu 

desconheço totalmente, não sei da onde ele tirou esses números, esses 

valores, não sei da onde ele colocou isso. 

Magistrado: Tem umas contas suas que tem uns depósitos 

bancários do Patzer, o Sr. sabe a que se refere depósitos de mil 

e dois mil reais. 

Juarez: Sim. Foi um empréstimo que eu fiz pra ele já. 

Magistrado: Quando que foi esse empréstimo? 
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Juarez: Ah Dr. Falar especificamente, mas eu fiz empréstimo pra ele. 

Porque assim, o Luiz Alberto, eu conheço ele porque ele tinha assim 

um descontrole financeiro, certo. Meio desregulado nas contas, sempre 

tava devendo, no cheque especial […] ele me deu cheque e até eu 

impus a condição, posso até emprestar, mas você vai ter que 

dar o cheque pré-datado na mão e foi isso, eu depositava esse 

cheque na minha conta, realmente esse fato existiu. E foi isso. 

Foi um empréstimo que eu fiz pra ele e eu depositava esses 

cheques na minha conta. Realmente esse fato existiu. 

Magistrado: Esse empréstimo que o senhor fez pra ele foi de quanto 

e pra qual finalidade? 

Juarez: Olha... é que faz um certo tempo. Mas acho que foi em 

torno de 10 ou 15 mil, acredito eu. Acho que 10 mil, 12 mil, 

alguma coisa assim. A finalidade, bom... Ele me falou que ele 

estava apertado, né? Especificamente que... O Luiz ele vivia 

apertado. Há muito tempo atrás, quando eu vim pra Londrina. Eu entrei 

no Ministério em Maringá. Quando eu vim pra Londrina, eu trabalhei no 

mesmo SIF com ele, na “COMAVES”, um frigorífico de aves que tinha 

lá em Londrina. Então eu já sabia que ele era uma pessoa 

desregulada financeiramente. Esse cara ele vivia apertado, 

vivia apertado. 

[...] 

Juarez: A única condição que eu coloquei, né? Foi de que, como eu já 

conhecia ele antigamente, né? Dessa desregulação financeira que ele 

tinha, ele deu os cheques pré-datados. 

Magistrado: Cheque de quanto? 

Juarez: Ah, era valor de mil, mil e quinhentos, alguma coisa 

assim. Era cheque de valor fechado, que aí tava na data eu 

depositava. 

Magistrado: O senhor cobrou juros? 

Juarez: Não. 

Magistrado: Era por mês, como que era? 

Juarez: Era um cheque por mês. 
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A explicação fornecida pelo réu Juarez a respeito dos motivos 

depósitos efetuados em sua conta bancária também foi confirmada pelo denunciado Luiz 

Alberto Patzer em seu interrogatório judicial: 

Magistrado: Eu tenho aqui só... examinando aqui. A conta do Juarez 

uma transferência, um deposito originário do senhor no dia 02/12/2013 

de 2 mil reais. Ai no dia 26/11/2013 de 2 mil reais. Eu to fazendo o 

caminho de trás pra frente. Aí no dia 05/08/2013 de mil. No dia 28/03 

de mil, no dia 05/03 de mil. No dia 04/02 de mil, no dia 03/01 de mil. 

Tá, agora me explica direito sobre essa casa. Que casa é essa 

exatamente que o senhor comprou, que deu essa entrada aí? 

Gostaria de esclarecer pra eu entender. O senhor disse que foi 

numa casa né? Que tomou emprestado dele uns 10 mil. 

Luiz Alberto Patzer: É uma casa de 72 m², é uma casa pequena. 

E onde que eu transferi junto com a Caixa Econômica, e eu 

tinha que dar entrada pra Caixa Econômica desse valor né? 

Magistrado: A entrada era de quanto? 

Luiz Alberto Patzer: Acho que uns 10, 12 mil. Eu não lembro... 

mas foi por esse valor aí. Aí eu emprestei o dinheiro dele e essa 

transferência aí foi pra mim paga. 

Magistrado: Essa transferência, a origem desse dinheiro era qual que 

o senhor transferia? Saia da onde esses mil, dois mil que o senhor 

transferia pra ele? Da onde, o senhor tirava da onde? 

Luiz Alberto Patzer: Do meu salário. 

Magistrado: Então saia da sua conta pessoal? O senhor tem conta em 

qual banco? 

Luiz Alberto Patzer: Eu tive conta no Banco do Brasil e depois passei 

pra Caixa, Caixa Econômica. 

Ainda, a totalidade dos valores depositados na conta do acusado 

JUAREZ coincidem com o valor da entrada que foi paga pelo acusado Luiz Alberto Patzer 

no apartamento este que financiou (evento 154, COMP2): 
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Além disso, as próprias interceptações telefônicas demonstram o 

descontrole financeiro do acusado Luiz Alberto Patzer, que se socorreu ao acusado 

Sidiomar de Campos por mais de uma vez para obter valores emprestados e saldar suas 

dívidas, o que foi inclusive interpretado pela Polícia Federal suposta prática de 

agiotagem: 
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Assim, analisando-se os depoimentos e os documentos 

presentes nos autos, é possível observar que a instrução processual demonstrou de 

maneira inequívoca que os depósitos mensais feitos pelo acusado Luiz Alberto 

na conta do acusado JUAREZ eram oriundos de valores licitamente recebidos 

a título de salário pelo acusado Luiz Alberto, e não de vantagens ilícitas 

supostamente recebidas, solicitadas ou exigidas da empresa Granjeiro Alimentos. Ainda, 

esclareceu-se que os valores depositados eram referentes ao pagamento de um 

empréstimo realizado por JUAREZ a Luiz Alberto, situação totalmente lícita e 

admitida pelo Direito. 

 

Destaque-se novamente que a única circunstância que indicava 

que os citados depósitos se tratariam de vantagens indevidas ou ilícitas solicitadas e 
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recebidas por ambos os réus era a “confissão” extrajudicial do acusado Luiz Alberto 

Patzer, confissão esta que foi retratada pelo acusado em Juízo, ocasião na qual o 

acusado Luiz Alberto asseverou que teria sido coagido pela autoridade policial a 

confessar e imputar a prática do crime também ao denunciado JUAREZ. 

 

Frise-se, ademais, que a tese defensiva exposta possui diversos 

outros elementos de prova que corroboram a atipicidade da conduta, notadamente 

porque os valores depositados seriam decorrentes de um empréstimo e pagos com 

cheques emitidos por Luiz Alberto que eram depositados na conta de JUAREZ, enquanto 

a versão acusatória permaneceu isolada, não ganhando força probatória com a instrução 

processual.   

 

Conforme restou comprovado nos autos, era comum que o 

acusado Luiz Alberto Patzer realizasse empréstimos com outros servidores públicos, 

consoante se compreende dos áudios de interceptação nº 8374552.WAV e nº 

83752827.WAV, no qual este trata de um empréstimo feito com o funcionário público 

do MAPA de Londrina Sidiomar de Campos. 

 

Portanto, não existem elementos de prova constantes nos autos 

hábeis a comprovar de maneira contundente a materialidade do crime de corrupção 

passiva imputado ao denunciado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, situação que obsta 

qualquer juízo de valor condenatório sobre uma conduta cuja existência sequer foi 

demonstrada. Ao contrário, a explicação feita no presente tópico conduz ao julgamento 

de absolvição do acusado JUAREZ, com fulcro no art. 386, incisos II e VII, do Código de 

Processo Penal. 

 

Subsidiariamente, em observância ao princípio da eventualidade, 

caso refutadas as demais teses defensivas, requer seja aplicada a causa de diminuição 

de pena elencada no art. 29, § 1º, do Código Penal, em seu grau máximo, haja vista a 

participação do acusado JUAREZ ter ocorrido em menor importância. 
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M) Advocacia administrativa Indústria de Laticínios S.S.P.M.A. LTDA 

O Ministério Público Federal também imputou aos acusados 

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e Sidiomar de Campos o crime de advocacia administrativa 

(art. 321 do CP), o qual teria sido praticado em concurso de pessoas pelos agentes 

públicos citados em benefício da empresa Indústria de Laticínios S.S.P.M.A. LTDA. A 

denúncia relata que, nos dias 27/10/2016 e 28/10/2016, os citados acusados se 

encontraram fora do expediente para discutir e minutar uma defesa administrativa em 

favor do laticínio a respeito de uma autuação que a empresa havia sofrido pela fiscal 

agropecuária do MAPA Juliana Pachemshy. 

 

A execução da referida defesa teria sido instigada pelo assessor 

parlamentar Heuler Iuri Martins, que telefonou ao servidor Sidiomar e solicitou 

providências para a defesa da empresa para este. Após a elaboração da peça 

administrativa, o documento teria sido encaminhado via correia eletrônico à pessoa de 

Heuler. 

 

Contudo, as ligações interceptadas indicam a ocorrência de uma 

situação mais complexa do que a descrita na exordial acusatória e que não se limita a 

mera autuação da empresa fiscalizada, mas sim de uma divergência na execução do 

trabalho da fiscal mencionada. Os áudios 85210503.WAV, 85210612.WAV e 

85216789.WAV da interceptação telefônica se referem as conversas travadas entre os 

acusados JUAREZ e Sidiomar. Avaliando o conteúdo das degravações, é possível 

observar que Sidiomar é quem liga para o acusado JUAREZ para relatar acerca 

da fiscalização efetuada pela fiscal Juliana Pachemshy, informando que ela 

teria desviado a rota do veículo que ele mesmo havia programado. Ambos 

demonstram estar indignados com a ação de Juliana, pois as fiscalizações surpresas, 
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não programadas e sem a devida autorização do responsável, mostravam-se frequentes 

por parte da referida fiscal. 

 

Constata-se que a situação preocupou mais Sidiomar, que era o 

responsável pela frota de veículos utilizados pelos servidores públicos do MAPA lotados 

em Londrina/PR, e que planejava a rota dos carros e autorizava a sua utilização. No 

caso da fiscalização na empresa Indústria de Laticínios S.S.P.M.A. LTDA, ela 

não estava programada e não constava na rota do veículo lançada no sistema 

por Sidiomar a pedido de Juliana, de modo que este teve receio de que 

pudesse ser responsabilizado indiretamente pela atitude arbitrária e 

irresponsável da fiscal agropecuária. Sobre esses fatos, o acusado Sidiomar 

apresentou a seguinte explanação: 

Magistrado: O senhor conhece a fiscal Juliana Pachemshy? 

Sidiomar: Sim senhor. 

Magistrado: O senhor tem algum... que que o senhor conhece dela? 

O que o senhor sabe dela? 

Sidiomar: Ah, ela é servidora do Ministério lá da UTRA Londrina, 

prestava serviço lá num laticínio e fiscalizava os outros laticínios. 

Magistrado: Foram interceptados alguns áudios seus, inclusive 

falando com Juarez. 

Sidiomar: Uhum. 

Magistrado: E com Heuler, a respeito de uma ida dela a trabalho, que 

ela ia passar nesse laticínio. E, tecendo alguns comentários sobre a 

atuação dela, que ela estaria perseguindo o laticínio. O senhor lembra 

disso, dessa conversa? 

Sidiomar: Eu lembro de um episódio que ela saiu com o veículo 

para fazer um trajeto e mudou esse trajeto. Então, o que eu 

fiquei preocupado é o seguinte, quando você joga no sistema 

uma ordem de serviço pra ir em um determinado lugar você 

não pode sair do trajeto, porque se não... Eu fico preocupado 

tipo assim, a pessoa mudar, eu também respondo por isso. 
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Magistrado: 85209088 o número do áudio. 

[ÁUDIO] 

[...] 

Magistrado: Não, enfim... a conversa vai por aí. O que eu queria 

perguntar pro senhor, que que esse texto que o senhor mandou por 

whatsapp. 

Sidiomar: Pro senhor vê que a preocupação minha é a seguinte, que 

eu que fiz o pedido da saída do carro pra ela, que ela não conseguiu 

entrar na internet, que ela precisava atender uma demanda. Eu fiz o 

pedido, fiz a rota, tudo certinho pra ela. E ela desviou. A minha 

preocupação era ser arrolado nesse meio aí também por estar 

com desvio de rota e tudo mais. E o texto eu não me recordo, 

se passei ou não pro Heuler, não me recordo Dr. 

Magistrado: Entendi. É na verdade, eu compreendo que você tava... 

eu to tentando alcançar a questão da... dessa motivação, desse diálogo 

que o senhor tem com ele. A preocupação do veículo ok. [...] 

O trecho transcrito se coaduna com o teor dos áudios 

interceptados, destacando que os diálogos e a apreensão do réu, que consultou seu 

chefe Juarez, era quanto à possibilidade de ser responsabilizado pelo desvio de rota e 

atuação insurgente da fiscal agropecuária Juliana Pachemshy, uma vez que teria feito a 

solicitação de veículo e liberado o automóvel para outro destino a pedido dela. 

 

Isso porque Sidiomar era um dos agentes responsáveis pelo 

setor de transportes da UTRA de Londrina, de modo que, dentre outras atribuições, 

lhe era incumbido cadastrar os dados dos veículos requeridos pelos fiscais 

agropecuários no Sistema de Controle de Veículos Automotores (SCVA) do 

MAPA, como quilometragem, combustível e a rota que seria feita pelo fiscal. 

Nesse caso específico, o agente responsável pela solicitação da fiscal Juliana 

Pachmshy foi o próprio Sidiomar, como pode ser confirmado no SCVA (evento 

1337 – RELT 35): 
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Assim, a responsabilidade por todos os dados cadastrados 

no sistema recaia sobre ele, de modo que a alteração da rota pela fiscal 

poderia lhe afetar diretamente. Nesse sentido, vale mencionar o depoimento da 

testemunha Luis Camilo Godoi em Juízo: 

Advogado: O senhor estava presente em uma viagem a Ibaiti com a 

fiscal Juliana? 

Luis Camilo Godoi: Estava presente. 

Advogado: Quem fez a solicitação do veículo para a viagem? 

Luis Camilo Godoi: A solicitação do veículo, eu acho que foi feita pelo 

Sidiomar, né? Se eu não me engano. 

Advogado: Você sabe se ele cobrou algo a mais que o necessário para 

liberar o veículo para ir até Ibaiti? 

Luis Camilo Godoi: Não, ele sempre... assim, toda vez que foi 

solicitado por mim, eu sempre fui atendido. 

Advogado: Aham... Sapopema estava no trajeto solicitado? 

Luis Camilo Godoi: Não, não tava no trajeto. Nós, nós pegamos 

um... vamos dizer assim, um caminho errado, e acabamos 

saindo em Sapopema. 

Advogado: É permitida a alteração de rota ou trajeto sem o 

conhecimento da chefia? 

Luis Camilo Godoi: Não é permitido, né. 

Advogado: O Sidiomar ligou pra alguém, pra você ou pra Juliana 

durante o trajeto? 
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Luis Camilo Godoi: Não, aí eu desconheço. 

Advogado: E, ao tomar conhecimento da alteração, o Sidiomar 

solicitou que justificassem no relatório porque foi pra outro 

caminho? 

Luis Camilo Godoi: Não, a... a Juliana justificou. A doutora 

Juliana. 

Advogado: O senhor já mencionou... quando o senhor precisou de 

algum auxílio, o Sidiomar alguma vez se furtou de prestar um auxílio 

ao senhor? 

Luis Camilo Godoi: Não, com relação ao carro, toda vez que eu 

solicitei eu fui atendido. 

Advogado: Então ele tinha cuidado ao liberar veículo? 

Luis Camilo Godoi: Tinha. Pelo menos para mim. 

Advogado: Teve alguma situação de problema de licenciamento de 

veículo no Ministério da Agricultura? 

Luis Camilo Godoi: Ele já argumentou que sim. 

Ainda com relação aos telefonemas interceptados, Sidiomar 

afirma que estava pensando em fazer um “rascunho”, “escrever certinho”, solicitando 

auxílio ao acusado JUAREZ e combinando com este de se encontrarem fora da UTRA de 

Londrina para discutir sobre o assunto. A necessidade de o encontro não ser realizado 

dentro do órgão federal em que trabalhavam seria decorrente de um feriado próximo, 

de modo que o MAPA não teria expediente nesse dia específico. Porém, não é 

explícito no teor do diálogo do que versaria o referido rascunho. Para o 

Ministério Público Federal, se trataria da elaboração de uma defesa administrativa do 

laticínio fiscalizado. 

 

No entanto, durante a instrução processual, o réu Sidiomar foi 

questionado sobre o qual seria o objetivo da referida reunião a ser feita com o corréu 

JUAREZ, bem como do que se trataria o mencionado rascunho que pretendia elaborar: 
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Procurador Federal: Senhor Sidiomar, qual era o objetivo dessa 

reunião que ia ser feita? O senhor tava tratando de uma reunião com 

Juarez, com Heuler, com RT, que eu presumo que seja responsável 

técnico, e permite interpretar esse diálogo no contexto, com esses 

nomes, que se fala desse laticínio em Sapopema. Qual era o objetivo 

dessa reunião? 

Sidiomar: A reunião, o objetivo era tipo assim, eu tava preocupado 

com a relação do desvio do trajeto do carro mesmo. A minha parte 

seria essa, porque eu queria da melhor maneira resolver essa questão. 

Procurador Federal: Mas qual é a relação da empresa com esse 

assunto administrativo? Não é uma relação interna do Ministério da 

Agricultura? 

Sidiomar: Sim. 

Procurador Federal: Por que que a empresa teria interesse nisso? 

Sidiomar: Ah, se ela fizesse alguma representação, alguma coisa 

assim. Que, sei lá, eu estava preocupado só com isso. 

Procurador Federal: A segunda pergunta. Fala aqui de rascunhar, 

fazer um texto, seria essa representação, alguma assim? 

Sidiomar: Seria alguma coisa pra não me prejudicar, não prejudicar 

nós. 

Procurador Federal: E não cabia ao senhor... essa é uma pergunta 

que eu faço ao senhor na condição de servidor público, o senhor 

formalizar uma representação contra essa servidora? O senhor é chefe 

do setor. 

Sidiomar: Mas, quem tinha feito o pedido do carro... eu tinha receio 

de que se tivesse alguma coisa, eu também seria responsabilizado. 

Procurador Federal: Mas o senhor não autorizou ela a ir nesse 

laticínio? 

Sidiomar: Não, não. Eu só fiz o pedido que ela me pediu, que ela me 

mandou. Especificamente, acho que foi pra Ibaiti, se não me falha a 

melhora. 

Procurador Federal: O senhor sabe se a empresa formalizou uma 

reclamação depois que o senhor ligou? 
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Sidiomar: Não sei. 

Procurador Federal: Essa reclamação ia ser apresentada em Curitiba 

ou em Londrina? 

Sidiomar: Poderia ser Londrina, poderia ser Curitiba. Não sei se pode 

através... 

Procurador Federal: O senhor falou o nome de Gil. 

Sidiomar: Sim, é o superintendente. 

Procurador Federal: O Gil que teria que decidir essa questão? 

Sidiomar: Sim senhor. 

Procurador Federal: E foi feito esse texto? O senhor fala de um 

texto que ia ser mandado por whatsapp pro Heuler? 

Sidiomar: Não, não. Que eu me recorde não. 

Procurador Federal: É o mesmo texto ou seria outra coisa? 

Sidiomar: Não, seria o mesmo texto. Não me recordo se foi 

feito. 

De acordo com o relato do denunciado Sidiomar de Campos, o 

rascunho que pretendia elaborar em auxílio do acusado Juarez seria uma espécie de 

documento que explicava a situação da liberação e da rota do veículo feita 

por Sidiomar, e a ausência de relação dessa autorização com a fiscalização 

efetuada no laticínio, eximindo-o de qualquer responsabilidade quanto ao 

desvio da rota planejada pela fiscal agropecuária Juliana. Conforme elucidado 

pelo réu Sidiomar, o que o motivou a procurar o acusado JUAREZ e pensar em redigir o 

mencionado “rascunho” foi porque teve receio de que a empresa fiscalizada 

apresentasse algum tipo de representação à Superintendência do MAPA que 

pudesse lhe prejudicar ou lhe colocar em uma situação de conluio com a fiscal 

Juliana. 

 

Assim, a apresentação do documento para a empresa tinha o 

propósito de evitar a materialização de uma representação contra sua pessoa ou de 

qualquer outra atitude que pudesse lhe prejudicar de alguma forma. 
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As informações prestadas no interrogatório de JUAREZ também 

auxiliaram a contextualizar a preocupação dos denunciados e o anseio na confecção de 

um rascunho a ser encaminhado à empresa fiscalizada. Nesse sentido, o réu JUAREZ 

teria apenas recebido a ligação de Sidiomar, que estava preocupado com a sua 

responsabilização pelo ato arbitrário adotado pela fiscal Juliana Pachemshy, tendo então 

o primeiro concordado com a possibilidade de confecção de um documento que 

explicasse as atribuições e o papel de Sidiomar no ato fiscalizatório, buscando ressalvá-

lo de uma eventual representação por parte da empresa: 

 

Juarez: Eu me lembro que o Sidiomar ligou pra mim. Essa fiscal ela 

tinha pedido um veículo para ir pra um determinado local, empresa, 

fiscalização, não sei se na ida ou na volta houve um desvio que não 

tava na ordem de serviço especificada. […] e aí ela foi lá nesse 

estabelecimento que não tava na previsão, na ordem de serviço, não 

tava especificado no trajeto do veículo. E aí o Sidiomar ficou 

apavorado, lembro até que ele me ligou nessa época, que foi a 

época que eu fiquei muito doente, acamado, e ele me ligou 

porque ele tava preocupado com esse negócio dessa empresa, 

desse fato que ocorreu. 

Magistrado: Você lembra se conversou com ele um diálogo que ele 

teria enviado por WhatsApp pro Heuler, com orientações do que fazer 

a respeito dessa fiscal? O que fazer contra ela? 

Juarez: O que eu posso afirmar pra você, repito, estava meio 

afastado do serviço nesses dias que eu tava muito doente, que 

a preocupação dele era com a esse desvio de rota, com relação 

à ordem de serviço que não constava isso e ele liberou o 

veículo, a preocupação dele era essa. […] porque a gente sabia 

até que tinha uma reclamação dessa empresa contra essa pessoa aqui 

em Curitiba por perseguição, abuso de autoridade, fiquei sabendo no 

Ministério. 
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Verifica-se que a instrução processual esclareceu de várias 

formas os diálogos imprecisos interceptados durante a investigação policial e 

erroneamente interpretados pelo órgão ministerial. Nesse aspecto, primeiramente foi 

elucidado que o aduzido “rascunho” mencionado pelo denunciado Sidiomar de Campos 

não consistia na elaboração de uma defesa administrativa para a Indústria de Laticínios 

S.S.P.M.A. LTDA., mas sim na de um documento formal a ser enviado a esta última com 

o objetivo de esclarecer o seu papel dentro da fiscalização da servidora Juliana. 

 

Ademais, necessário ressaltar que a espécie de “defesa” 

sobre a conduta do acusado Sidiomar jamais foi enviada à pessoa de Heuler 

ou ao próprio laticínio fiscalizado, conforme se extrai das declarações prestadas por 

ambos os denunciados perante esse r. Juízo.  

 

O depoimento do assessor parlamentar Heuler durante a fase 

investigativa também corrobora a tese de que nenhum documento foi enviado, embora 

tenha sido considerado pelos servidores Sidiomar e JUAREZ: 

QUE não se recorda de ter tido acesso a um “rascunho” da defesa 

elaborada pelo servidor SIDIOMAR para a referida empresa; QUE não 

se recorda se JUAREZ JOSÉ DE SANTANA orientou SIDIOMAR a 

encaminhar referido rascunho para o declarante; [...] QUE não se 

recorda de ter tido um encontro no dia 09/04/2016 (sábado) com 

JUAREZ, [...] 

Outro fator que demonstra que não houve qualquer conduta 

criminosa é o fato de que o suposto e-mail com a defesa seria enviado através do e-mail 

“fernandoetiquetas@hotmail.com”, de propriedade de Paulo Fernando Oliveira, vizinho 

de Juarez Santana, conforme informações constantes no relatório da Polícia Federal 

sobre o Celular de Heuller. 
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Estudando-se os autos circunstanciados do Inquérito Policial, 

pode-se concluir que a denominada “defesa” do réu Sidiomar não foi 

encaminhada pelo simples fato de a fiscal Juliana Pachemshy ter admitido e 

assumido responsabilidade exclusiva pelo desvio da rota no dia da 

fiscalização procedida no laticínio: 

 

 

 

Diante disso, o acusado JUAREZ decidiu por apurar internamente 

a conduta exclusiva da fiscal, que sequer mencionou o pedido e a autorização feita pelo 

acusado Sidiomar: 
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A partir da análise de todas as provas angariadas, percebe-se 

que os fatos narrados na exordial acusatória não foram comprovados. Ou seja, a 
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acusação não conseguiu comprovar o efetivo patrocínio feito pelos acusados JUAREZ e 

Sidiomar em favor da citada empresa fiscalizada e, ante a ausência de substrato 

probatório sobre a materialidade do crime, obriga-se a absolvição do acusado JUAREZ 

JOSÉ DE SANTANA pelos fatos analisados no presente tópico, com fundamento no art. 

386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. 

 

Ademais, caso se entenda pela existência de prova robusta da 

materialidade do crime de advocacia administrativa, o que somente se considera em 

razão do princípio da eventualidade, importa registrar, também, que não foi 

evidenciada nos autos a efetiva participação do réu JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA no delito, sendo ausente qualquer prova de ação positiva por parte 

deste em relação à empresa e à fiscalização retratada na denúncia. Subsiste 

apenas a conversa em que Sidiomar questiona JUAREZ sobre a viabilidade da confecção 

de um “rascunho”, sem que tenha se obtido qualquer prova de que este tenha 

efetivamente elaborado ou participado da elaboração de algum documento. 

 

Deste modo, sob esta perspectiva, a decretação da absolvição 

do acusado JUAREZ se faz necessária pela subsunção à situação prevista no art. 386, 

inciso V, do Código de Processo Penal. 

 

Subsidiariamente, em observância ao princípio da eventualidade, 

caso refutadas as demais teses defensivas, requer seja aplicada a causa de diminuição 

de pena elencada no art. 29, § 1º, do Código Penal, em seu grau máximo, haja vista a 

participação do acusado JUAREZ ter ocorrido em menor importância. 

  

N) Advocacia administrativa Indústria e Comércio de Couros Britali LTDA. 

A denúncia narra que, no mês de agosto de 2015, o réu JUAREZ 

teria patrocinado diretamente interesse da empresa Indústria e Comércio de Couros 
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Britali LTDA., valendo-se para tanto de sua função pública de servidor do MAPA. Segundo 

a exordial acusatória, o denunciado teria contatado as pessoas de Charlen Henrique 

Saconato e Gil Bueno Magalhães, ambos também servidores públicos do MAPA, para 

tratar da retenção administrativa de uma carga de couros da referida empresa, na qual 

foi constatada a presença de larvas. 

 

O órgão ministerial também aduz que o acusado JUAREZ teria 

orientado por telefone o dirigente da empresa em tese patrocinada, Clébio Henrique 

Polvani Marques, sugerindo a aplicação de um tratamento para a carga de couros retida 

no porto. A conversa foi interceptada durantes as investigações e possuí o seguinte teor: 
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O dirigente Clebio Henrique Polvani Marques, ouvido perante a 

autoridade policial, narrou que a desconformidade da carga dos produtos da empresa 

foi detectada pela fiscalização do MAPA ainda no porto, oportunidade na qual os fiscais 

responsáveis esclareceram que poderiam ser tomadas as seguintes providências: a 

devolução da carga à origem, que seriam os Estados Unidos, a destruição do produto 

ou a proposição ao órgão competente de um tratamento alternativo dos couros. Diante 

da situação, Clebio recorreu à UTRA do MAPA de Londrina/PR, unidade responsável pela 

fiscalização dos produtos da empresa localizada na cidade de Rolândia/PR, na pessoa do 

acusado JUAREZ: 

[...] QUE afim de resolver a situação decidiu falar com o fiscal 

JUAREZ SANTANA, tendo comentado com o mesmo a 

possibilidade de utilizar o brometo de metila, todavia ele 

ponderou que o uso seria restrito a madeira; QUE esclarece que a 

estrutura chamada de palet é feita de madeira e sobre ela são 

acondicionadas as mercadorias; QUE perguntando do porquê 

contatou especificamente JUAREZ, afirma que o mesmo era o 

fiscal responsável pela região de Londrina, cidade que fica ao 

lado de Rolândia. 

Não se pode olvidar que o acusado JUAREZ é funcionário 

público do MAPA e, por essa razão, possui o dever de prestar os 

esclarecimentos necessários para sanar as dúvidas do setor administrado e 

fiscalizado pelo respectivo órgão federal. Nesse cenário, também se deve 

considerar que, em muitos casos, o empresário não possui todo o conhecimento técnico 

necessário para o desenvolvimento da atividade comercial exercida, bem como de todos 

os tipos de procedimento autorizados pelo MAPA no Brasil, haja vista a amplitude do 

ordenamento jurídico brasileiro, que conta com diversas regulamentações, portarias e 

resoluções para os mais variados fins. 
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Consoante se observa da Portaria nº 428 de 09 de junho de 

2010, o serviço do MAPA engloba também a prestação de assistência e informação às 

empresas e às pessoas que são fiscalizadas pela instituição: 

Art. 1º Às Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, unidades descentralizadas do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, diretamente subordinadas ao Ministro de 

Estado, consoante orientação técnica dos órgãos específicos singulares 

e setoriais do Ministério, compete executar atividades e ações de: 

[...] 

III - assistência técnica e extensão rural; 

Essa incumbência de prestar a citada assistência técnica também 

se estende para as Unidades Técnicas Regionais do MAPA, onde o acusado JUAREZ 

exercia suas atividades: 

Art. 34 À Unidade Técnica Regional de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento compete: 

I - executar as atividades de defesa agropecuária, no âmbito da 

respectiva jurisdição, em cumprimento às instruções técnico-

normativas oriundas da Secretaria de Defesa Agropecuária, sob 

coordenação, orientação e programação específicas da Divisão de 

Defesa Agropecuária; 

II - executar as atividades de desenvolvimento agropecuário, no âmbito 

da respectiva jurisdição, em cumprimento às instruções técnico-

normativas oriundas da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e 

Cooperativismo, sob coordenação, orientação e programação 

específicas da Divisão de Política e Desenvolvimento Agropecuário; 

III - executar as atividades de administração geral no âmbito 

da respectiva jurisdição, em cumprimento às instruções oriundas da 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, da 

Secretaria; 
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O que se observa no comportamento do denunciado JUAREZ no 

do diálogo travado com o dirigente Clébio é exatamente o desempenho dessa função de 

assessoramento atribuída ao MAPA. Extrai-se da conversa interceptada que o acusado 

simplesmente explanou ao empresário um tipo de tratamento que conhecia para 

infestação de larvas localizadas no pallet, um suporte de madeira utilizado para o 

transporte de couro, que seria o produto químico brometo de metila, e que poderia ser 

proposto como forma de tratamento do material, evitando seu descarte ou remessa à 

origem. Ainda, como se nota da conversa, o acusado inclusive esclareceu que esse tipo 

de tratamento sugerido é exclusivo para casos em que as larvas eram originadas do 

pallet, não sendo autorizado a sua aplicação quando constatado que a desconformidade 

do produto seria do couro em si.  

 

Conforme se observa da transcrição da conversa, o empresário 

não tinha certeza da origem da larva, isto é, não sabia se ela estava localizada no pallet 

ou na próprio couro. Assim, diante da dúvida, o acusado JUAREZ somente INFORMOU 

que havia a possibilidade de tratar o produto e ACONSELHOU que a empresa fiscalizada 

sugerisse realizar esse tratamento de fumigação de brometo de metila por ser um 

tratamento já autorizado e previsto pelo MAPA. 

 

Corroborando a tese de que não houve qualquer conduta típica 

por parte do denunciado no sentido de patrocinar o interesse particular da empresa 

Indústria e Comércio de Couros Britali LTDA. perante a Administração Pública, denota-

se que, na própria ligação,  JUAREZ explicou ao dirigente Clébio como é feito 

o tratamento com brometo de metila e que esse procedimento é sempre 

acompanhado por um fiscal do MAPA, o que evidencia o caráter informativo e 

assistencial de suas declarações. Diferentemente do que asseverou o Ministério 

Público Federal, não se verificou pelo teor da conversa que o réu JUAREZ estaria 

planejando uma estratégia defensiva para viabilizar a liberação da referida carga 

importada, pois a informação fornecida à empresa cumpre uma das funções 
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administrativas do MAPA e, além disso, não se vislumbrou qualquer recomendação 

inidônea à empresa quanto ao momento de aplicação do tratamento sugerido. 

 

Infere-se também que, ao contrário do que narra a exordial 

acusatória, não houve por parte do acusado JUAREZ qualquer 

comprometimento em acatar o tratamento da mercadoria com brometo de 

metila quando tal solicitação chegasse à unidade administrativa de 

Londrina/PR, até porque a análise do pedido não estava inserida em sua 

esfera de atribuições. 

 

Em seu interrogatório judicial, o acusado JUAREZ prestou 

esclarecimentos acerca da competência e do trâmite administrativo da solicitação de 

tratamento desse tipo de produto: 

Juarez: [...] Devido a esse problema que tava tendo lá em Paranaguá, 

essa pessoa me procurou na pessoa do Clébio, pra colocar o problema 

ver o que a gente podia fazer. Porque isso aí pertence ao Vigiagro (em 

Paranaguá é o Vigiagro), Vigiagro é em Curitiba. Eu falei assim, 

Clébio, eu não posso resolver nada disso em Londrina e nem 

tenho conhecimento técnico pra tanto. Isso aí você tem que ir 

lá em Curitiba, sentar lá com o Charlen, que é o chefe do 

Vigiagro, o Dr. Gil, acertar com eles e ver o que que faz com 

isso aí. A minha relação com isso aí foi no sentido de marcar essa 

reunião, marcar o dia e o horário. Eles me procuraram porque a 

indústria é lá em Rolândia, pertence à regional de Londrina, 

então até eles fizeram o trâmite correto, passaram por 

Londrina aí eu encaminhei eles pra cá porque aqui que poderia 

resolver o problema e aqui também não resolveu, o negócio foi 

pra Brasília, foi lá que resolveu e inclusive foi constituído um 

processo de tudo isso aí que será mostrado depois que tipo de 

tratamento fazer. Então a palavra, orientação final foi dado por 

Brasília, que é a instância máxima. 
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Magistrado: O Sr. conhecia o Clébio de algum lugar? 

Juarez: Conheci, porque ele era da empresa, então volta e meia ele 

tava lá no Ministério, tinha documento pra assinar. E aí conheci ele, 

profissional. 

De modo equivalente foram as declarações da testemunha de 

defesa Charlen Saconato: 

Advogado do Juarez: O senhor acompanhou algum processo no 

Ministério da Agricultura relacionado a um container da empresa 

Vancouros que tinha larva, alguma coisa do tipo? 

Charlen: Sim. O que acontece quando é uma importação de couro de 

pele bovina, se não me engano era pele salgada. Normalmente o 

processo de importação é formalizado antes do embarque, formaliza o 

processo na superintendência, autoriza-se o embarque da mercadoria, 

a mercadoria embarca no exterior e vem no porto. Chegando no 

porto constatou-se um problema com a mercadoria. O nosso 

fiscal no porto constatou o problema com a mercadoria com 

larvas e moscas. Então ela deu um despacho: ou retorna a 

origem ou um tratamento reconhecido pelo departamento 

sanitário animal do ministério. A empresa protocolou um 

tratamento né? E isso gerou um processo e foi a Brasília para 

dar um despacho. Aí voltou, Brasília recusou. A empresa 

protocolou de novo outro tratamento. Foi a Brasília, aí Brasília 

autorizou. Aí foi feito o tratamento nos couros. Sempre [...] 

formaliza o processo, desde o início, no porto, na 

superintendência. 

[...] 

Procurador Federal: Muito bem. O senhor Juarez se envolveu nesse 

assunto? 

Charlen: Não. 

Procurador Federal: O senhor tem conhecimento que ele não se 

envolveu ou não sabe? 
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Charlen: Não, a mim ele não, nunca me questionou ou ligou. 

Procurador Federal: Pro senhor não? 

Charlen: Pra mim não. 

Procurador Federal: Há um áudio nos autos sobre esse assunto do 

senhor Juarez, certo? A pergunta que eu faço a questão burocrática 

certo, do Mapa? Qual a relação da UTRA de Londrina com esse assunto? 

Charlen: A empresa está localizada naquela regional. 

Procurador Federal: Certo. 

Charlen: Mas relação a importação eles não dão parecer, não 

atuam lá no corpo nada. Não tem relação com a importação. 

Procurador Federal: Algum ato administrativo da UTRA de 

Londrina ia ser emitido nesse caso aqui? 

Charlen: Não. 

Portanto, nota-se que o acusado JUAREZ sequer tinha 

competência ou poderes para acatar qualquer tipo de solicitação concernente 

aos produtos fiscalizados no porto de Paranaguá, de modo que seu papel no 

referido procedimento se limitou à prestação de informações e conhecimentos 

técnicos que tinha sobre tratamento de larvas no pallet e no encaminhamento da 

questão ao setor competente, que seria o responsável para verificar a proveniência 

da larva e, consequentemente, listar os tipos de tratamento e opções admitas pelo 

MAPA. 

 

Também não houve qualquer atuação do acusado JUAREZ de 

forma a patrocinar a defesa da empresa diante dos funcionários públicos Charlen e Gil. 

De acordo com o que se depreende das transcrições acima, o acusado sabia que as 

pessoas responsáveis para tratar do respectivo assunto aventado pelo dirigente da 

empresa eram Charlen e Gil, em razão de suas competências administrativas. Desse 

modo, JUAREZ apenas repassou tais informações à empresa, sendo que quem tomou 

a iniciativa de solicitação de tratamento perante os responsáveis foi a 

empresa fiscalizada. Tal conclusão também é extraída na interceptação telefônica, 

quando Juarez diz que: “[...] eu falei com Curitiba sobre aquela situação lá [...] É, o 
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doutor Charlen, ele vai estar lá amanhã, é... você pode ir lá conversar com ele, certo?”. 

Assim, infere-se que a empresa tratou diretamente com o setor responsável para 

resolver o problema e tomar as providências cabíveis. 

 

Conforme se extrai do documento anexo, a empresa Indústria e 

Comércio de Couros Britali LTDA. apresentou proposta de tratamento ao termo de 

ocorrência nº 00049255.01/2016/TO-SVAPPGN-PR, com a utilização do procedimento 

de fumigação fitossanitário com o produto de brometo de metila, conforme esclarecido 

e indicado pelo denunciado JUAREZ. Importa esclarecer que não se trata de uma 

defesa contra uma autuação, mas sim de uma proposta de tratamento para 

os produtos fiscalizados, que estavam em desconformidade com as normas 

do MAPA em razão da presença de larvas. 

 

O encaminhamento da consulta ao departamento competente do 

MAPA deu origem ao processo nº 21034.008247/2016-22 (doc. 11). O setor de 

coordenação de Trânsito e Quarentena Animal, após a análise da espécie da 

larva encontrada na carga, emitiu parecer desfavorável ao uso do tratamento 

com brometo de metila, em razão das larvas encontradas serem provenientes 

do couro bovino. No mesmo documento, o setor responsável ainda ORIENTOU, como 

uma medida alternativa de tratamento, a utilização de “fosfina”86. 

 

Infere-se que a medida alternativa foi orientada pelo próprio 

MAPA, a qual não difere da orientação dada pelo denunciado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA 

em relação à utilização de fumigação com brometo de metila, cabível caso as larvas 

fossem do pallet. Logo, não se pode reputar típica uma conduta que também é realizada 

nos âmbitos superiores do órgão da Administração Pública Direta. 

 

                                           

86  Documento p. 18. 
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Após todo o trâmite processual da consulta sobre o 

tratamento das mercadorias, foi adotado procedimento diverso daquele 

orientado pelo réu JUAREZ e pela Coordenação de Trânsito e Quarentena 

Animal do MAPA, aceitando-se o uso de atmosfera modificada, mediante utilização de 

Dióxido de Carbono (CO2), associado à aplicação de piretróide no momento da desova 

do contêiner. Salienta-se que esse procedimento foi proposto pela própria empresa 

fiscalizada. 

 

Diante do que foi apresentado, conclui-se que, efetivamente, 

não houve a prática de qualquer conduta ilícita pelo réu JUAREZ. O contexto 

fático-probatório angariado na investigação policial e produzido durante a instrução 

processual demonstra que não houve qualquer ação no sentido de “patrocinar” 

interesse privado de empresa perante a Administração Pública, ocorrendo 

apenas a prestação de esclarecimentos e de informações, funções previstas 

como típicas do cargo ocupado pelo acusado como funcionário público do MAPA e chefe 

da UTRA de Londrina. 

 

Como se sabe, a ausência de qualquer elemento do tipo objetivo 

na ação do agente ou em relação ao contexto em que esta ocorreu acarreta na 

atipicidade da conduta. In casu, averiguou-se a ausência do verbo núcleo do tipo penal 

previsto no art. 321 do Código Penal, qual seja, o efetivo patrocínio do interesse privado. 

 

Também não se extrai da conduta do acusado JUAREZ um 

confronto entre os interesses público e particular no contexto da orientação dada à 

empresa fiscalizada. Percebe-se que, ao contrário do que ocorre no crime de advocacia 

administrativa, a possibilidade de tratamento do produto era legitimamente 

amparada pela Administração Pública, tanto que o órgão competente para 

analisar o processo de regularização da mercadoria sugeriu a mesma opção 

informada por JUAREZ, o tratamento do produto com a finalidade de o 



 

281 

 

 

 

 

adequar à legislação vigente, ou outras duas, quais sejam, a devolução à 

origem ou o descarte da mercadoria. 

 

Se a mera circunstância de indicar um tratamento para a 

regularização da carga fiscalizada infringisse o interesse da Administração 

Pública, essa opção sequer teria sido aventa pelos fiscais do MAPA, ou ainda 

discutida nas demais instâncias competentes dentro deste órgão. 

 

A doutrina jurídica brasileira faz as seguintes considerações a 

respeito da conduta incriminada no art. 321 do Código Penal: 

A ação incriminada consiste em patrocinar (advogar, proteger, 

defender), direta ou indiretamente, interesse privado (de particular) 

perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de 

funcionário, isto é, aproveitando-se da facilidade de acesso a seus 

colegas e da camaradagem, consideração ou influencia que goza entre 

estes87. Com o prestígio que tem no interior das repartições públicas e 

a facilidade de acesso às informações ou troca de favores, a 

interferência de um funcionário público, patrocinando interesse privado 

de alguém, retira a imparcialidade e a isenção que Administração 

Pública deve manter na administração de interesse público. 

 

*          *          * 

 

É obrigatório, contudo, que, ao patrocinar interesses privados alheios, 

o agente público se valha das facilidades proporcionadas pela sua 

condição funcional. Caso contrário, o fato será atípico88. 

                                           

87   BITENCOURT, p. 155. 
88  MASSON, p. 694. 
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Assim, de acordo com as considerações feitas pela doutrina, 

aplicando-as em comparação ao contexto fático apresentado, conclui-se que JUAREZ 

não se valeu de sua função pública ou fez uso de prerrogativas inerentes a 

esta para beneficiar indevidamente a empresa quando deu assistência a 

Clébio, bem como não influenciou outros funcionários para atender os 

interesses desta última. 

 

Corroborando para tal tese, a não autorização do tratamento 

com o brometo de metila pelo setor competente demonstra cabalmente que não houve 

por parte do réu o uso indevido de sua função pública ao fornecer informações sobre o 

procedimento de regularização à empresa. Ao contrário, estava cumprindo seu dever de 

assistência técnica incumbido no MAPA. Neste sentido, citam-se os seguintes 

precedentes jurisprudenciais em casos similares ao dos autos: 

Advocacia administrativa. Art. 117, XI, da Lei n. 8.112/90. Atipicidade. 

Demissão. Princípio da proporcionalidade. 1. Ao servidor é proibido 

‘atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, 

salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de 

parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro’. 2. Para 

se configurar a infração administrativa mencionada no art. 117, XI, da 

Lei n. 8.112/90, a conduta deve ser análoga àquela prevista no âmbito 

penal (Cód. Penal, art. 321). Isto é, não basta ao agente ser funcionário 

público, é indispensável tenha ele praticado a ação aproveitando-se das 

facilidades que essa condição lhe proporciona. 3. Na espécie, o 

recebimento de benefício em nome de terceiros, tal como praticado 

pela impetrante, não configura a advocacia administrativa. Pelo que 

se tem dos autos, não exerceu ela influência sobre servidor 

para que atendido fosse qualquer pleito dos beneficiários. 

Quando do procedimento administrativo, não se chegou à 

conclusão de que tivesse ela usado do próprio cargo com o 

intuito de intermediar, na repartição pública, vantagens para 

outrem. 4. Ainda que se considerasse típica a conduta da impetrante 
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para os fins do disposto no art. 117, XI, da Lei n. 8.112/90, a pena que 

lhe foi aplicada fere o princípio da proporcionalidade. Na hipótese, a 

prova dos autos revela, de um lado, que a servidora jamais foi punida 

anteriormente; de outro, que o ato praticado não importou em lesão 

aos cofres públicos. 5. Segurança concedida a fim de se determinar a 

reintegração da impetrante” (STJ – MS 7.261/DF, Rel. Ministro NILSON 

NAVES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009). 

 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. 

ARTIGO 321 DO CP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DE 

INQUÉRITO POLICIAL. -O delito de advocacia administrativa configura-

se quando o agente patrocina, valendo-se da qualidade de funcionário 

público, interesse privado alheio perante a administração pública. 

Desse modo, se a conduta investigada consiste tão-somente 

em sugerir ao segurado que se submete a perícia o 

agendamento de uma consulta particular, não há falar em fato 

típico. Afastada a tipicidade da conduta, caracteriza constrangimento 

ilegal, sanável por intermédio da angusta via do habeas corpus, o 

prosseguimento do inquérito policial. (TRF4, HC 2006.04.00.022477-9, 

OITAVA TURMA, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, DJ 16/08/2006) 

Portanto, por não haver comprovação veemente de que a ação 

praticada por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA tenha se subsumido ao delito tipificado no art. 

321 do Código Penal, sua absolvição nos termos do art. 386, incisos III e VII do Código 

de Processo Penal é a medida correta a ser adotada. 

 

IV – PEDIDOS 

Ante todo o exposto, a defesa do acusado JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA requer: 

I) Preliminarmente: 
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a) O reconhecimento da flagrante ilegalidade das interceptações 

telefônicas, com a declaração de nulidade do ato e a consequente anulação ab initio do 

presente processo e de todos os demais atos realizados a partir das interceptações 

telefônicas, nos termos do art. 5º, incisos X e XII da Constituição Federal; do art. 2º da 

Lei nº. 9.296/1996 e dos arts. 564, inciso IV, e 573, ambos do Código de Processo Penal; 

 

b) O reconhecimento da nulidade das investigações em razão da 

quebra de seu sigilo e da consequente manipulação dos indícios e provas, determinando-

se a anulação do processo ab initio e desfazimento de todos os atos praticados, nos 

termos do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, e dos arts. 157, 564, inciso IV, e 

573, todos do Código de Processo Penal; 

 

c) O reconhecimento da nulidade do processo em razão da 

usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a devida anulação do 

processo a partir do momento em que se evidenciaram indícios de participação de 

pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função nos crimes objeto de apuração 

nos presentes autos, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal 

e dos arts. 564, inciso I, e 573, ambos do Código de Processo Penal; 

 

d) O reconhecimento da nulidade das provas decorrentes do 

acordo de colaboração premiada do acusado Daniel Gonçalves Filho, em razão da 

violação de seu sigilo, impondo-se sua rescisão, nos termos estipulados no próprio 

acordo de colaboração premiada, com o desentranhamento das provas produzidas, nos 

termos do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, e dos arts. 157, 564, incisos I e 

IV, e 573, do Código de Processo Penal; 

 

e) O reconhecimento da nulidade do acordo de colaboração 

premiada da acusada Maria do Rocio Nascimento e das provas dela originadas, uma vez 

que o referido acordo foi homologado por Juízo incompetente, conforme dispõe o art. 
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102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, e dos arts. 564, inciso I, e 573, ambos 

do Código de Processo Penal; 

 

f) O reconhecimento do cerceamento de defesa ocasionado pela 

ausência de gravação dos depoimentos prestados pela testemunha Francisco Barbosa 

Lima e pela informante Andrea Monica Moretti Alves de Freitas Barbosa, com a 

consequente anulação de todos os atos praticados a partir da audiência de instrução 

realizada no dia 25/08/2017 e o refazimento do ato, nos termos do art. 5º, inciso LV, da 

Constituição Federal, e dos arts. 564, inciso IV, e 573, ambos do Código de Processo 

Penal; 

 

g) O reconhecimento do cerceamento de defesa ocasionado pelo 

indeferimento das perguntas formuladas pela defesa à acusada Maria do Rocio 

Nascimento em seu novo interrogatório, com a consequente anulação de todos os atos 

praticados a partir da audiência de instrução realizada no dia 16/03/2018 e o refazimento 

do ato, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e dos 564, inciso IV, e 

573, ambos do Código de Processo Penal; 

 

h) O reconhecimento do cerceamento de defesa ocasionado pela 

realização do reinterrogatório do acusado Daniel Gonçalves Filho sem que houvesse a 

efetiva e devida intimação da defesa e, ainda, sem a concessão de oportunidade e prazo 

para a análise dos termos e anexos da colaboração premiada, nos termos do art. 5º, 

inciso LV, da Constituição Federal, e dos arts. 564, incisos IV e III, alínea “o”, e 573, 

ambos do Código de Processo Penal; 

 

i) O reconhecimento do cerceamento de defesa ocasionado pela 

homologação do acordo de colaboração premiada da acusada Maria do Rocio 

Nascimento após o término da instrução processual, possibilitando a manipulação dos 

depoimentos da acusada e de provas, impondo-se a anulação dos atos praticados após 

a sua homologação, com seu desentranhamento dos autos, nos termos do art. 5º, inciso 
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LV, da Constituição Federal, e dos arts. 157, 564, inciso IV, e 573, do Código de Processo 

Penal; 

 

j) O reconhecimento do cerceamento de defesa ocasionado pelo 

indeferimento das diligências requeridas pela defesa após o encerramento da instrução 

processual, com a consequente anulação de todos os atos praticados a partir do 

despacho de evento 1559, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e 

dos 564, inciso IV, e 573, ambos do Código de Processo Penal. 

 

II) Na hipótese de as teses de nulidade arguidas não serem 

acatadas por esse r. Magistrado, no mérito da presente Ação Penal, requer-se a 

ABSOLVIÇÃO do acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, nos termos que seguem: 

 

a) Organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), com 

fundamento no art. 386, incisos I, II ou VII, do Código de Processo Penal; 

 

b) Prevaricação (art. 319 do Código Penal) em relação ao 

Frigorífico Frigomax, com fundamento no art. 386, incisos II ou V, do Código de Processo 

Penal; 

 

c) Advocacia administrativa (art. 321 do Código Penal) em 

relação ao Frigorífico Frigomax, com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do 

Código de Processo Penal; 

 

d) Corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) em relação ao 

Frigorífico Frigomax, com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do Código de 

Processo Penal; 
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e) Corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) em relação às 

empresas Wegmed e Artacho, com fundamento no art. 386, incisos II, VII ou III, do 

Código de Processo Penal; 

 

f) Corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) em relação ao 

frigorífico Rainha da Paz, com fundamento no art. 386, incisos II, V ou VI, do Código de 

Processo Penal; 

 

g) Corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) em relação ao 

frigorífico Frango a Gosto, com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do Código de 

Processo Penal; 

 

h) Corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) em relação ao 

Frigorífico 3D, com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo 

Penal; 

 

i) Corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) em relação à 

empresa Araovos Alimentos, com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do Código 

de Processo Penal; 

 

j) Corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) em relação ao 

frigorífico Frios Fratelli, com fundamento no art. 386, incisos III ou VII, do Código de 

Processo Penal; 

 

k) Corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) em relação à 

empresa Brupet Indústria de Mastigáveis, com fundamento no art. 386, incisos III ou 

VII, do Código de Processo Penal; 
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l) Corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) em relação à 

empresa Granjeiro Alimentos, com fundamento no art. 386, incisos II ou VII, do Código 

de Processo Penal; 

 

m) Advocacia administrativa (art. 321 do Código Penal) em 

relação à Indústria de Laticínios S.S.P.M.A., com fundamento no art. 386, incisos II, V 

ou VII, do Código de Processo Penal; 

 

n) Advocacia administrativa (art. 321 do Código Penal) em 

relação à Indústria e Comércio de Couros Britali, com fundamento no art. 386, incisos 

III ou VII, do Código de Processo Penal. 

 

Ainda, com relação ao crime de organização criminosa imputado 

ao réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, caso o Juízo entenda pela existência de provas 

suficientes para amparar um édito condenatório (autoria e materialidade dos crimes 

imputados ao acusado), em primeiro plano, requer-se o reconhecimento da regra do 

concurso de agentes do art. 29 do Código Penal, em substituição a cominação do crime 

de organização criminosa (art. 2º, § 4º , inciso II, da Lei 12.850/2013), uma vez que 

não estão preenchidos os requisitos legais para a aplicação desse último tipo penal, 

conforme explanação feita nos presentes memoriais. 

 

Subsidiariamente, na eventualidade de o requerimento 

precedente não ser atendido, requer-se a desclassificação do crime de organização 

criminosa para o crime de associação criminosa previsto no art. 288 do Código Penal, 

uma vez que o suposto grupo criminoso não era composto por mais de 03 (três) pessoas. 

 

Ademais, na conjuntura de uma eventual condenação pelos 

delitos imputados ao acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, cumpre analisar e ponderar 

todas as circunstâncias que interferem na quantidade e qualidade da pena a ser 

cominada, ainda que se refute o édito condenatório. 
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Neste aspecto, denota-se que as circunstâncias judiciais do 

denunciado são favoráveis, isto é, a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, 

os motivos, as circunstâncias e consequências dos tipos penais supostamente 

perpetrados pelo réu não foram desfavoráveis e se mostraram inerentes aos delitos 

incluídos na exordial acusatória. Portanto, não há necessidade de exasperação da pena 

base pois, diante da análise do caso concreto, a pena mínima dos delitos é suficiente 

para a reprovação e prevenção destes. Assim, pugna-se pela fixação da pena base 

no mínimo legal nos crimes pelos quais JUAREZ possa ser condenado. 

 

Na terceira fase da dosimetria da pena, requer seja aplicada a 

causa de diminuição de pena elencada no art. 29, § 1º, do Código Penal, em 

seu grau máximo, haja vista a eventual participação do acusado JUAREZ nos crimes 

de corrupção passiva em relação à empresa Granjeiro Alimentos e advocacia 

administrativa em relação à Indústria de Laticínios S.S.P.M.A. pelos quais foi denunciado 

ter ocorrido em menor importância: 

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas 

penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode 

ser diminuída de um sexto a um terço. 

Dessa forma, considerando que; 

 

a) eventual pena privativa de liberdade a ser imposta ao acusado 

não deverá ultrapassar a 08 anos de reclusão; 

 

b) as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao acusado; 
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c) o acusado permaneceu preso preventivamente durante todo 

o curso processual, impondo-se a detração da pena, nos termos do art. 387, § 2º, do 

Código de Processo Penal; 

 

d) o acusado possui formação acadêmica que o permite 

trabalhar para promover seu sustento; 

 

e) o acusado possui residência fixa; 

 

f) que os crimes que lhe são imputados não ocorreram mediante 

violência ou grave ameaça; 

 

g) que os crimes não causaram danos à sociedade, ou, se 

causaram, os danos foram mínimos; 

 

Requer-se que o regime inicial para cumprimento da 

eventual pena a ser ao acusado seja imposto em meio aberto, nos termos do 

art. 33, § 3º e do art. 59, ambos do Código Penal. 

 

Subsidiariamente, requer-se seja o regime inicial para 

cumprimento da eventual pena a ser ao acusado seja imposto em meio semiaberto, nos 

termos do art. 33, § 3º e do art. 59, ambos do Código Penal. 

 

Quanto à pena de multa, de se observar as disposições dos 

arts. 49 e 60 do Código Penal, fixando-a em valor compatível à situação econômica 

do acusado, o qual recebe o valor de R$ 14.017,14 (catorze mil e dezessete reais e 

catorze centavos) a título de remuneração do cargo que ocupa: 
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No que se refere ao confisco de bens requerido pelo Ministério 

Público Federal, cumpre destacar que as supostas vantagens ilícitas apontadas pela 

acusação foram as seguintes: 

 

a) Corrupção passiva em relação ao frigorífico Frigomax – 

nenhum valor indicado; 

 

b) Corrupção passiva em relação às empresas Wegmed e 

Artacho – R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

 

c) Corrupção passiva em relação ao frigorífico Rainha da Paz – 

R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

 

d) Corrupção passiva em relação ao frigorífico Frango a gosto – 

uma caixa de coxas e sobrecoxas de frango e uma caixa de filé de peito de frango; 

 

e) Corrupção passiva em relação ao Frigorífico 3D – 30 

quilogramas de picanha; 
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f) Corrupção passiva em relação à empresa Araovos – trinta 

dúzias de ovos; 

 

g) Corrupção passiva em relação ao frigorífico Frios Fratelli – dois 

pares de botas de borracha; 

 

h) Corrupção passiva em relação à empresa Brupet – vinte e 

cinco quilos de ossos para cachorro; 

 

i) Corrupção passiva em relação à empresa Granjeiro Alimentos 

– depósitos na conta do acusado JUAREZ que totalizam o valor de R$ 13.000,00 (treze 

mil reais). 

 

Portanto, em caso de condenação do acusado JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA, o confisco de bens deve observar os valores das respectivas vantagens ilícitas 

de cada crime, nos termos do art. 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal. 

 

Quanto ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

apreendido na residência do acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, cumpre informar que 

esta quantia é oriunda de recursos licitamente obtidos pelo acusado, consistente em 

“sinal” recebido pelo acusado em procedimento de venda e compra do terreno objeto 

da matrícula 23.544 do 3º Ofício de Registro de Imóveis da cidade de Londrina. Ocorre 

que o imóvel supracitado foi objeto de arresto nos autos de medida assecuratória de nº 

5019096-20.2017.4.04.7000, o que inviabilizou a finalização do negócio, de modo que o 

valor acima citado deve ser restituído ao acusado JUAREZ. 

 

Por fim, com a prolação de sentença, deve ocorrer a 

devida revogação da prisão preventiva do acusado JUAREZ JOSÉ DE 

SANTANA. 
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Conforme se verifica dos autos, dentre os 59 denunciados, o 

acusado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA foi o único que permaneceu preso 

cautelarmente durante todo o trâmite processual. Segundo este Juízo, a prisão 

preventiva do acusado se mostrava necessária para garantir a ordem pública e 

econômica e por conveniência da instrução processual. 

 

Neste sentido, nas diversas ocasiões em que foi requerida a 

revogação da prisão preventiva do acusado, este magistrado fundamentou que a 

manutenção da medida extrema era necessária para evitar a reorganização do grupo e 

a atuação de modo a prejudicar o andamento das investigações. 

 

Contudo, no presente momento, não mais subsistem os 

fundamentos que amparavam a segregação cautelar do acusado. 

 

 Isso porque, com o despacho de evento 1559, encerrou-se a 

instrução processual, de modo que a conveniência da instrução processual cessou 

naquela data. 

 

Com relação à alegada necessidade de garantia da ordem pública 

e econômica, verifica-se que as conjecturas sobre reestruturação da suposta organização 

criminosa não se revelaram verdadeiras, tanto que o acusado – que foi denunciado por 

hipoteticamente chefiar um dos núcleos da dita organização – é o único que ainda se 

encontra preso, de modo que a organização criminosa já teria se reestruturado caso tal 

suposição fosse real. 

 

Ademais, a acusação não levantou quaisquer indícios de 

reiteração criminosa até o momento, de sorte que não se pode presumir que a 

segregação preventiva do acusado JUAREZ é o fator determinante dessa situação. 
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Por outro lado, ainda que se cogite uma possibilidade de 

reestruturação da alegada organização criminosa e reiteração delitiva, entende-se que 

o simples afastamento do acusado JUAREZ de seu cargo público seria suficiente para as 

evitar, haja vista que as acusações são no sentido de que o acusado se valia dos poderes 

proporcionados por seu cargo para praticar os ilícitos. 

 

Assim, imperiosa a revogação da prisão preventiva do acusado 

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, eis que a medida extrema não encontra amparo em 

qualquer dos requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo 

Penal. 

 

Igualmente, a supracitada medida é necessária em razão do 

entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, no sentido de que somente pode ocorrer o início da 

execução provisória da pena após a publicação de acórdão condenatório em 

segundo grau de jurisdição. 

 

Portanto, ante todos os argumentos acima expostos, requer-se 

a imediata expedição de alvará de soltura em favor do acusado JUAREZ JOSÉ 

DE SANTANA, por ser esta a medida correta a ser adotada à luz do ordenamento 

jurídico brasileiro. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Londrina, 16 de maio de 2018. 

 

 

ANDERSON MARIANO 

OAB/PR 65.667 


