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SENTENÇA

I. RELATÓRIO

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

a) do crime previsto no art. 319 do Código Penal em face de
DANIEL GONÇALVES FILHO;



b) do crime previsto no art.319 c/c art. 29, ambos do Código
Penal em face de DOMINGOS MARTINS;

c) dos crimes previstos no art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13
e nos arts. 288 e 316 c/c art; 71, todos do Código Penal em face de
GERCIO LUIZ BONESI;

d) do crime previsto no art.317, §2º do Código Penal em face
de GIL BUENO DE MAGALHÃES;

e) dos crimes previstos nos arts. 317, §2º, e 321 c/c art.
29, todos do Código Penal em face de HEULER IURI MARTINS;

f) do crime previsto no art. 333, c/c art. 71, ambos do Código
Penal em face de JOÃO ROBERTO WELTER;

g) dos crimes previstos no art.2º, §4º, II, da Lei 12.850/13 e
nos arts. 288, 317, caput e §1º, 319, 321 c/c arts. 69 e 71, todos do Código
Penal, em face de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA;

h)  dos crimes previstos o art.2º, §4º, II, da Lei 12.850/13 e
nos arts. 288, 317, caput c/c art. 71, todos do Código Penal em face de
LUIZ ALBERTO PATZER;

i) dos crimes previstos nos arts. 317, §1º, c/c art. 79,
ambos do Código Penal em face de LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR;

j) do crime previsto no art. 333, parágrafo único, c/c art. 71,
ambos do Código Penal em face de MARCOS CESAR ARTACHO;

k) do crime previsto no art. 319 do Código Penal em face de
MARIA DO ROCIO NASCIMENTO;

l) do crime previsto no art. 333, parágrafo único, c/c art. 71,
ambos do Código Penal em face de NELSON GUERRA DA SILVA;

m) do crime previsto no art.317, caput, c/c art. 29, ambos do
Código Penal em face de NORTON DEQUECH FILHO;

n) dos crimes previstos no art.2º, §4º, II, da Lei 12.850/13 e
nos arts. 288, 317, caput, c/c arts. 29, 69 e 71, todos do Código Penal, em
face de ROBERTO BRASILIANO DA SILVA;

o) do crime previsto no art. 333, parágrafo único, c/c art. 71,
ambos do Código Penal em face de ROBERTO PELLE;

p) dos crimes previstos no art.2º, §4º, II, da Lei 12.850/13 e
no art. 288, do Código Penal, em face de SEBASTIÃO MACHADO
FERREIRA;



q) dos crimes previstos no art.2º, §4º, II, da Lei 12.850/13 e
nos arts. 288, 317 caput, e 321 c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal, em
face de SIDIOMAR DE CAMPOS;

r) dos crimes previstos nos arts. 317, caput, e 321 c/c art. 29,
todos do Código Penal em face de SILVIA MARIA MUFFO;

s) do crime previsto no art. 317, caput, c/c art. 29,
ambos do Código Penal em face de VALDECIR BELANCON;

t) do crime previsto no art. 333, parágrafo único, do Código
Penal em face de VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA.

Segundo descrição fática constante da denúncia (evento 01):

"Organização criminosa -JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, SIDIOMAR
DE CAMPOS, GERCIO LUIZ BONESI, LUIZ ALBERTO PATZER,
SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA e ROBERTO BRASILIANO
DA SILVA

Em período ainda não perfeitamente delimitado, mas certamente entre
2014 e março de 2017, em Londrina-PR, os servidores públicos federais,
da Unidade Técnica Regional de Agricultura de Londrina-PR –
ULTRA/Londrina, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, SIDIOMAR DE
CAMPOS, GERCIO LUIZ BONESI, LUIZ ALBERTO PATZER e
SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA, e, ainda, ROBERTO BRASILIANO
DA SILVA, todos em unidade de desígnios, consciência e vontade para a
prática delituosa, sob o comando do primeiro, associaram-se em
quadrilha, para cometer crimes, e, ainda, constituíram e integraram,
pessoalmente, organização criminosa, com o objetivo de obter vantagens
indevidas, mediante a prática de crimes contra a Administração Pública,
notadamente corrupção passiva, concussão, prevaricação e advocacia
administrativa, valendo-se de sua condição de funcionários públicos
para, violando deveres funcionais, favorecer, indevidamente, empresas e
empresários do ramo de produtos de origem animal, e deles recebendo
proveitos ilícitos, direta e indiretamente.

O fiscal federal agropecuário JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, chefe da
organização criminosa, e exercente do cargo de chefe da Unidade
Técnica Regional de Agricultura de Londrina-PR – ULTRA/Londrina,
organizava toda a prática delituosa. JUAREZ recebia, atendia e
intermediava pleitos, vários dos quais indevidos, de empresas e
empresários fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, voltando-se
essencialmente a atender os interesses privados que lhe eram
apresentados, seja para atribuir, determinar e postular o trâmite
privilegiado e prioritário de requerimentos administrativos, apresentados
a sua unidade, como, de forma dissimulada, emitir e determinar a
emissão de atos administrativos que atendessem indevidamente aqueles
que lhe procuravam. Ainda, coordenava a solicitação e recebimento de
vantagens indevidas, notadamente dinheiro e alimentos, e, também,
ocupava-se em atender pedidos de assinaturas de certificados sanitários,
isto sem se preocupar em fiscalizar a regularidade dos produtos
amparados em tais documentos,



Embora não fosse servidor público, ROBERTO BRASILIANO DA SILVA
era auxiliar direto de JUAREZ no que diz respeito à solicitação e coleta
de vantagens indevidas,ocupando-se não só de comparecer em empresas
para retirá-las como também de efetuar as cobranças dos valores ilícitos,
prometidos por empresários. Por fim, assessorava JUAREZ em encontros
e reuniões, dirigidas a propósitos escusos, conforme conversas
telefônicas regularmente monitoradas com autorização desse Juízo nos
autos 5062179-57.2015.4.04.7000, identificadas como 81635157.WAV –
AC/6A, 84078709.WAV – AC/11A, 84111297.WAV – AC/11A.

O agente de inspeção sanitária SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA,
além de também se envolver na cobrança de vantagens indevidas
(81655719.WAV - AC/6A, 81663460.WAV AC/6A, 82221706.WAV –
AC/8C, 82081746.WAV, 85187625.WAV - AC/12 e 85215087.WAV –
AC/12), ocupava-se de armazenar, em benefício de JUAREZ, os
alimentos obtidos indevidamente pela organização criminosa,
beneficiando-se deles também (82081717.WAV – AC/7A e
82081725.WAV– AC/7A).

SIDIOMAR DE CAMPOS, agente administrativo, ocupava-se de cumprir
ordens de JUAREZ, retirando, em empresas, vantagens indevidas
solicitadas pelo chefe da unidade (81262109.WAV – AC/5A,
81262288.WAV - AC5A), além de auxiliar este no atendimento
privilegiado de solicitações de empresários (85209088.WAV – AC/12,
85210503.WAV – AC/12, 85210612.WAV – AC/12, 85216789.WAV –
AC/12,85209868.WAC – AC/12 e 85227674.WAV – AC/12).

O fiscal federal agropecuário GERCIO LUIZ BONESI, além de atender,
na área técnica, demandas de empresários, intermediadas por JUAREZ,
também ocupava-se de exigir vantagens ilícitas.

Por fim, o agente de inspeção LUIZ ALBERTO PATZER, além de
cumprir ordens de JUAREZ para solicitar e receber vantagens indevidas,
repassava ao seu chefe parte da propina recebida, além de providenciar
alimentos igualmente objeto de solicitações indevidas (81409392.WAV –
AC/6A e 81415585.WAV – AC/6A).

Conforme tratado nesta denúncia, apurou-se que a organização
criminosa em questão, além de obter inúmeras vantagens ilícitas, com a
prática de corrupção e concussão, beneficiou indevidamente várias
empresas, dentre as quais, em especial, FRIGOMAX - – FRIGORÍFICO
E COMÉRCIO DE CARNES LTDA., UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL
S/A, M. C. ARTACHO CIA. LTDA., WEGMED – CAMINHOS
MEDICINAIS LTDA., GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA. e INDÚSTRIA
DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA..

Comprovam a materialidade e autoria delituosas as conversas
telefônicas regularmente monitoradas com autorização desse Juízo nos
autos 5062179-57.2015.4.04.7000, identificadas como 80455584.WAV –
AC/2A, 80717242.WAV –AC/3A, 80928350.WAV – AC/4A,
81259151.WAV – AC/5A, 81259319.WAV – AC/5A, 81259364.WAV –
AC/5A, 81259538.WAV – AC/5A, 81367554.WAV – AC/5A,
81381760.WAV – AC/6A, 81454359.WAV – AC/6A, 81570482.WAV –
AC/6A, 81633282.WAV – AC/6A, 82096337.WAV – AC/8A,
82098085.WAV – AC/8A, 82449237.WAV – AC/8A e 82708207.WAV –
AC/8A.



Citem-se, ainda, os depoimentos de LUIZ ALBERTO PATZER (evento 84,
DECL1, p. 01/02, do IPL) e FERNANDO PORCIÚNCULA BARGUENO
(evento 241, DECL2, p.01/04, do IPL).

Corrupção passiva e prevaricação – LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR,
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e
DANIEL GONÇALVES FILHO – FRIGOMAX - FRIGORÍFICO E
COMÉRCIO DE CARNES LTDA.

Em fevereiro de 2016, em Arapongas-PR, LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR, agindo com consciência e vontade, em razão de seu cargo de
fiscal federal agropecuário, solicitou vantagem indevida, para si,
correspondente a pagamento em dinheiro, à empresa FRIGOMAX –
FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE CARNES LTDA., através de sua
proprietária SILVIA MARIA MUFFO, para que deixasse de praticar ato
de ofício, em violação de dever funcional, consistente na adoção de
medidas sanitárias em desfavor do referido frigorífico.

De fato, conforme Relatório nº001/SIF1771/2017 (evento 330, ANEXO1,
p.24/33 do IPL), mencionado no relatório final do inquérito (evento 246
do IPL), equipe de auditoria do Ministério da Agricultura identificou
diversas irregularidades estruturais e de procedimentos sanitários no
estabelecimento, e, também, o desrespeito à velocidade máxima de abate
permitida, confirmando-se a violação de dever funcional pelo fiscal
federal agropecuário LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR.

Ainda em fevereiro de 2016, alertados por SILVIA MARIA MUFFO
acerca da prática, por ZANON, do crime funcional, JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e DANIEL GONÇALVES
FILHO, em unidade de desígnios, consciência e vontade, no exercício de
seus cargos de fiscais federais agropecuários e chefe da Unidade
Técnica Regional de Agricultura de Londrina-PR – ULTRA/Londrina (o
primeiro), chefe do Serviço de Inspeção de Produto de Origem
Animal/SIPOA no Estado do Paraná (a segunda) e superintendente
federal do Ministério da Agricultura no Paraná (o terceiro), deixaram de
praticar, indevidamente, ato de ofício, consistente na representação pela
apuração disciplinar de LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, limitando-se o
primeiro a noticiar o fato por telefone aos demais, os quais, por sua vez,
limitaram-se a admoestar aquele, também por telefone, para que não
mais repetisse tal comportamento.

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, e a
segunda e o terceiro capitaneavam organização criminosa formada por
servidores públicos federais, dentre os quais ZANON, estabelecida neste
estado e dirigida à exigência, solicitação, aceitação de promessa e
recebimento de vantagens indevidas de empresários do estado. Com
efeito, uma apuração disciplinar da prática de corrupção passiva por
ZANON poderia acarretar a cessação das vantagens indevidas por eles
obtidas.

Comprovam a materialidade e autoria da prática de corrupção passiva e
prevaricação as conversas telefônicas regularmente monitoradas com
autorização desse Juízo nos autos 5062179-57.2015.4.04.7000,



identificadas como 80472622.WAV – AC/2A, 80476379.WAV – AC/2D,
80476662.WAV – AC/2D e 80482467.WAV – AC/2D e 82589086.WAV –
AC/8A.

Corrupção passiva e advocacia administrativa – JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, ROBERTO BRASILIANO DA SILVA, SIDIOMAR DE
CAMPOS e SILVIA MARIA MUFFO– FRIGOMAX - FRIGORÍFICO
E COMÉRCIO DE CARNES LTDA.

Em 28 de abril e 10 de maio de 2016, a partir de Londrina-PR,
ROBERTO BRASILIANO DA SILVA, agindo com consciência e vontade,
solicitou vantagens indevidas, consistentes em pagamentos em dinheiro,
à empresa FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE CARNES
LTDA., sediada em Arapongas-PR, através de sua empregada KELLI
REGINA MARCOS e de sua proprietária SILVIA MARIA MUFFO.
ROBERTO BRASILIANO agiu seguindo determinações de JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA, que ordenou as solicitações das vantagens
indevidas, com consciência e vontade, em razão de seu cargo de fiscal
federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – ULTRA/Londrina.

Igualmente, em 13 e 20 de maio de 2016, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA,
agindo com consciência e vontade, em razão de seu cargo de fiscal
federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – ULTRA/Londrina, solicitou vantagens
indevidas, para si, consistentes em pagamentos em dinheiro, à empresa
FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE CARNES LTDA.,
sediada em Arapongas-PR, através de sua empregada KELLI REGINA
MARCOS e de sua proprietária SILVIA MARIA MUFFO.

Contribuindo para a prática de corrupção passiva, em 20/05/16, em
Arapongas-PR, SILVIA MARIA MUFFO, agindo com consciência e
vontade, aceitou pagar a vantagem indevida solicitada por JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA, consistenteem dinheiro.

As vantagens indevidas solicitadas foram discutidas em contatos
telefônicos, sendo referidas, em linguagem cifrada, como “documento”,
“negócio”, “aquele assunto” e “aquilo”.

Ainda em 20/05/16, em Londrina-PR, o fiscal federal agropecuário e
chefe da Unidade Técnica Regional de Agricultura de Londrina-PR –
ULTRA/Londrina JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, agindo com consciência
e vontade e se valendo da qualidade de servidor público, patrocinou,
diretamente, interesse de FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E COMÉRCIO
DE CARNES LTDA., encontrando-se com sua dirigente SILVIA MARIA
MUFFO, com o objetivo de discutirem e minutarem defesa
administrativa em face de autuações sofridas pela empresa, e, assim,
privilegiá-la.

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA agiu por instigação de SILVIA MARIA
MUFFO, que, agindo com consciência e vontade, através do mencionado
contato telefônico mantido, em 20/05/16, com o servidor público,
solicitou providências em defesa da empresa.



Depois, em 23/05/16, em Londrina-PR, prosseguindo com a prática
delituosa, o fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica
Regional de Agricultura de Londrina-PR – ULTRA/Londrina JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA, agindo com consciência e vontade e se valendo da
qualidade de servidor público, finalizou a elaboração da defesa
administrativa de FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE
CARNES LTDA., incumbindo seu auxiliar SIDIOMAR DE CAMPOS de
encaminhá-la, com consciência e vontade, via correio eletrônico, à
empresária SILVIA MARIA MUFFO.

Comprovam a materialidade e autoria da prática de corrupção passiva e
advocacia administrativa as conversas telefônicas regularmente
monitoradas com autorização desse Juízo nos autos 5062179-
57.2015.4.04.7000, identificadas como 81635157.WAV – AC/6A,
82004385.WAV – AC/7A, 82126129.WAV – AC/8A e 82218296.WAV –
AC/8A , bem como as mensagens de texto (SMS) igualmente monitoradas
com autorização judicial constantes do Auto Circunstanciado 07/A,
p.14/15.

Corrupção ativa e passiva – LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR e
ROBERTO PELLE - UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S/A

Em 15/02/16 e 18/02/16, em Arapongas-PR e Apucarana-PR, LUIZ
CARLOS ZANON JÚNIOR, agindo com consciência e vontade, em razão
de seu cargo de fiscal federal agropecuário, solicitou vantagem indevida,
para si, consistente em pagamento em dinheiro, à empresa UNIFRANGO
AGROINDUSTRIAL S/A, sediada em Apucarana-PR, através de seu
gerente comercial ROBERTO PELLE, para que praticasse ato de ofício,
em violação de dever funcional.

No mesmo contexto fático, em 15/02/16, em Apucarana-PR, ROBERTO
PELLE, gerente comercial do frigorífico UNIFRANGO
AGROINDUSTRIAL S/A, agindo com consciência e vontade, prometeu
pagar a vantagem indevida solicitada por LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR, consistente em pagamento em dinheiro, para determiná-lo a
praticar ato de ofício, em violação de dever funcional, orientando o
servidor público a procurar outro funcionário da empresa, até o
momento identificado como “Gilberto”.

Finalmente, em 04/03/16, em Apucarana-PR, pessoa até o momento
identificada como “Lázaro”, também funcionário da empresa
UNIFRANGO, efetuou o pagamento, a LUIZ CARLOS, da vantagem
indevida solicitada pelo servidor público, consistente em dinheiro em
espécie, na quantia de ao menos dois mil reais.

Novamente, em 10/03/16, a partir de Londrina-PR, LUIZ CARLOS
ZANON JÚNIOR, agindo com consciência e vontade, em razão de seu
cargo de fiscal federal agropecuário, solicitou vantagem indevida, para
si, consistente em pagamento em dinheiro, no valor de seis mil reais, à
empresa UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S/A, sediada em Apucarana-
PR, através de seu gerente comercial ROBERTO PELLE, para que
praticasse ato de ofício, em violação de dever funcional.

No mesmo contexto fático, em 10/03/16, em Apucarana-PR, ROBERTO
PELLE, gerente comercial do frigorífico UNIFRANGO
AGROINDUSTRIAL S/A, agindo com consciência e vontade, prometeu



pagar a vantagem indevida solicitada por LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR, consistente em pagamento em dinheiro, para determiná-lo a
praticar ato de ofício, em violação de dever funcional.

A vantagem indevida, solicitada, prometida, entregue e recebida, foi
discutida em contatos telefônicos, sendo referida em linguagem cifrada,
como “resultado”, “relatório”, “procedimento no banco”, “referência”
e “problema nosso”, e também em linguagem direta, como depósito em
conta bancária.

O objetivo da solicitação, promessa, entrega e recebimento das
vantagens indevidas foi obter a assinatura, por LUIZ CARLOZ ZANON
JÚNIOR, de certificados sanitários, de interesse da empregadora de
ROBERTO – a empresa UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S/A.

Os atos de ofício em questão foram praticados em violação a dever
funcional, pois LUIZ CARLOS subscrevia os certificados sanitários, em
diversos locais, como outras empresas e em sua residência, sem
efetivamente fiscalizar os produtos alimentícios objeto de mencionados
documentos, em desrespeito às disposições do Decreto 5.741/06 e das
Instruções Normativas MAPA 34/09 e 10/14, que dispõem emissão de tais
documentos exige prévio e rígido controle e verificação dos produtos a
serem vendidos e exportados.

Comprovam a materialidade e autoria da prática de corrupção ativa e
passiva as conversas telefônicas regularmente monitoradas com
autorização desse Juízo nos autos 5062179-57.2015.4.04.7000,
identificadas como 80442556.WAV – AC/2A, 80463523.WAV – AC/2A,
80464402.WAV – AC/2A, 0720969.WAV – AC/3A e 80843728.WAV –
AC/4A.

A habitualidade de LUIZ CARLOS assinar, inclusive em sua casa,
certificados sanitários sem prévia fiscalização dos alimentos a serem
transportados se demonstra pelas conversas telefônicas monitoradas
identificadas como 80557472.WAV – AC/3A e 80719412.WAV – AC/3A.

Ainda, como demonstrativo da materialidade e autoria delituosas, cite-se
o depoimento de DANILO LUCIANO, funcionário da UNIFRANGO
(evento 86, DECL160, p. 1/3).

Corrupção ativa e passiva – LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR,
MARCOS CESAR ARTACHO e NELSON GUERRA DA SILVA– M.
C. ARTACHO CIA. LTDA.

Em 03/03/16, 08/03/16 e 10/03/16, em Londrina-PR, LUIZ CARLOS
ZANON JÚNIOR, agindo com consciência e vontade, em razão de seu
cargo de fiscal federal agropecuário, solicitou vantagem indevida, para
si, consistente em pagamento em dinheiro, à empresa M. C. ARTACHO
CIA. LTDA., sediada em Arapongas-PR, através de seu proprietário
MARCOS CESAR ARTACHO e de seu empregado NELSON GUERRA
DA SILVA, para que praticasse ato de ofício, em violação de dever
funcional.

No mesmo contexto fático, em 10/03/16, em Arapongas-PR, MARCOS
CESAR ARTACHO, proprietário da empresa M. C. ARTACHO, agindo
com consciência e vontade, prometeu pagar a vantagem indevida



solicitada por LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, consistente em
pagamento em dinheiro, para determiná-lo a praticar ato de ofício, em
violação de dever funcional.

Ainda, a partir de momento ainda não delimitado, ocorrido em 2013, e
até março de 2017, em Arapongas-PR, NELSON GUERRA DA SILVA,
empregado da pessoa jurídica M. C. ARTACHO, agindo com consciência
e vontade, seguindo orientações dolosas de MARCOS CESAR
ARTACHO, proprietário da empresa, ofereceu e entregou mensalmente, a
LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, valores de dois mil reais, e, a partir de
2014, três mil reais, em espécie, para determiná-lo a praticar ato de
ofício, em violação de dever funcional.

No mesmo contexto fático, a partir de momento ainda não delimitado,
ocorrido em 2013, e até março de 2017, em Arapongas-PR, LUIZ
CARLOS ZANON JÚNIOR, agindo com consciência e vontade, em razão
de seu cargo de fiscal federal agropecuário, recebeu vantagens
indevidas, da pessoa jurídica M. C. ARTACHO, correspondentes a
valores de dois mil reais, e, a partir de 2014, três mil reais, em espécie,
para determiná-lo a praticar ato de ofício, em violação de dever
funcional.

A vantagem indevida, solicitada, prometida, entregue e recebida, foi
discutida em contatos telefônicos, sendo referida, em linguagem cifrada,
como “assunto pendente”, “quero te ajudar a me ajudar”, “situações”,
“negócio”, “nota”, e também em linguagem direta, como dinheiro,
número de conta, havendo, anda, discussão sobre valores devidos (“3.0”
em vez de “2.0”; isto é, três mil reais, em vez de dois mil reais) e a
regularidade dos pagamentos.

O objetivo da solicitação, promessa, entrega e recebimento das
vantagens indevidas foi obter a assinatura, de LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR, em certificados sanitários, de interesse da empresa M. C.
ARTACHO.

Os atos de ofício em questão foram praticados em violação a dever
funcional, pois LUIZ CARLOS subscrevia os certificados sanitários, em
diversos locais, como outras empresas e em sua residência, sem
efetivamente fiscalizar os produtos alimentícios objeto de mencionados
documentos, em desrespeito às disposições do Decreto 5.741/06 e das
Instruções Normativas MAPA 34/09 e 10/14, que dispõem que a emissão
de tais documentos exige prévio e rígido controle e verificação dos
produtos a serem vendidos e exportados.

Comprovam a materialidade e autoria da prática de corrupção ativa e
passiva as conversas telefônicas regularmente monitoradas com
autorização desse Juízo nos autos 5062179-57.2015.4.04.7000,
identificadas como 80704349.WAV – AC/3A, 80709868.WAV – AC/3A,
80781076.WAV – AC/3A, 80846332.WAV – AC/4A e 80875005.WAV –
AC/4A.

A habitualidade de LUIZ CARLOS assinar, inclusive em sua casa,
certificados sanitários sem prévia fiscalização dos alimentos a serem
transportados se demonstra pelas conversas telefônicas monitoradas
identificadas como 80557472.WAV –AC/3A e 80719412.WAV – AC/3A.



Ainda, como demonstrativos da materialidade e autoria delituosas,
citem-se os depoimentos de VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA
(evento 90, DECL23, p.01/02, do IPL), MARCOS CESAR ARTACHO
(evento 90, DECL31 , p. 1/3 , do IPL) e NELSON GUERRA DA SILVA
(evento 90, DECL39 , p. 1/3 , do IPL).

Corrupção ativa e passiva – JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, VICENTE
CLÁUDIO DAMIÃO LARA e MARCOS CESAR ARTACHO – M. C.
ARTACHO CIA. LTDA. e WEGMED – CAMINHOS MEDICINAIS
LTDA.

Entre 08 e11/04/16, em Londrina-PR, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA,
agindo com consciência e vontade, em razão de seu cargo de fiscal
federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – ULTRA/Londrina, solicitou vantagem
indevida, para si, consistente em pagamento em dinheiro, às empresas M.
C. ARTACHO CIA. LTDA. e WEGMED – CAMINHOS MEDICINAIS
LTDA., sediadas em Arapongas-PR, através de VICENTE CLÁUDIO
DAMIÃO LARA, sócio desta última, para que praticasse ato de ofício,
em violação de dever funcional.

No mesmo contexto fático, em 12/04/16, em Arapongas-PR, VICENTE
CLÁUDIO DAMIÃO LARA, sócio da pessoa jurídica WEGMED –
CAMINHOS MEDICINAIS LTDA., agindo com consciência e vontade,
com anuência dolosa de MARCOS CESAR ARTACHO, proprietário da
pessoa jurídica M. C. ARTACHO CIA. LTDA. e também envolvido na
gestão da primeira empresa , prometeu pagar a vantagem indevida
solicitada por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, consistente em pagamento
em dinheiro, no valor de dois mil reais em espécie, para determiná-lo a
praticar ato de ofício, em violação de dever funcional, tendo
efetivamente entregue ao servidor público o valor em questão.

A vantagem indevida, solicitada, prometida, entregue e recebida, foi
discutida em contatos telefônicos, sendo referida, em linguagem cifrada,
como “dois contos”.

O objetivo da solicitação, promessa, entrega e recebimento da vantagem
indevida foi obter a assinatura, de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, em
certificados sanitários, que eram a ele levados, de interesse das
mencionadas empresas.

Os atos de ofício em questão foram praticados em violação a dever
funcional, pois JUAREZ subscrevia os certificados sanitários, em
diversos locais, como outras empresas e em sua residência, sem
efetivamente fiscalizar os produtos alimentícios objeto de mencionados
documentos, em desrespeito às disposições do Decreto 5.741/06 e das
Instruções Normativas MAPA 34/09 e 10/14, que dispõem que a emissão
de tais documentos exige prévio e rígido controle e verificação dos
produtos a serem vendidos e exportados.

Comprovam a materialidade e autoria da prática de corrupção ativa e
passiva as comunicações telefônicas regularmente monitoradas com
autorização desse Juízo nos autos 5062179-57.2015.4.04.7000,
identificadas como 81260301.WAV– AC/5A, 81261874.WAV – AC/5A e
81339650.WAV – AC/5A.



A habitualidade de JUAREZ assinar, inclusive em sua casa, certificados
sanitários sem prévia fiscalização dos alimentos a serem transportados
se demonstra pela conversa telefônica monitorada identificada como
80708983.WAV – AC/3A, e a mensagem de texto (SMS) do Auto
Circunstanciado 05-A, p.07.

Ainda, como demonstrativos da materialidade e autoria delituosas,
citem-se os depoimentos de VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA
(evento 90, DECL23, p.01/02, do IPL) , MARCOS CESAR ARTACHO
(evento 90, DECL31 , p. 1/3 , do IPL) e NELSON GUERRA DA SILVA
(evento 90, DECL39 , p. 1/3 , do IPL).

Corrupção passiva – JUAREZ JOSÉ DE SANTANA , ROBERTO
BRASILIANO DA SILVA e VALDECIR BELANCON – RAINHA DA
PAZ LTDA.

Em 08/08/16, a partir de Londrina-PR, ROBERTO BRASILIANO DA
SILVA, agindo com consciência e vontade, através de contatos
telefônicos, solicitou vantagem indevida, para outrem, consistente em
pagamento em dinheiro, à empresa FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ
LTDA., sediada em Ibiporã-PR, através de seu sócio VALDECIR
BELANCON. ROBERTO BRASILIANO agiu seguindo determinações de
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, que ordenou a solicitação da vantagem
indevida, com consciência e vontade, em razão de seu cargo de fiscal
federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR –ULTRA/Londrina.

No mesmo contexto fático, em 09/08/16, em Ibiropã-PR, VALDECIR
BELANCON, sócio da pessoa jurídica FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ
LTDA., contribuindo para a prática de corrupção passiva, através de
contatos telefônicos, prometeu pagar a vantagem indevida solicitada por
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e ROBERTO BRASILIANO DA SILVA,
consistente em pagamento em dinheiro, no valor de dois mil reais em
espécie, tendo efetivamente entregue o valor em questão.

Comprovam a materialidade e autoria da prática de corrupção passiva
as conversas telefônicas regularmente monitoradas com autorização
desse Juízo nos autos 5062179-57.2015.4.04.7000, identificadas como
83712499.WAV – AC/10A, 83725814.WAV – AC/10A e 83728512.WAV –
AC/10A.

Corrupção passiva – JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, SIDIOMAR DE
CAMPOS, DOMINGOS MARTINS e NORTON DEQUECH FILHO –
FRANGO A GOSTO e FRIGORÍFICO 3D

Em 08/04/16, em Londrina-PR, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, agindo
com consciência e vontade, em razão de seu cargo de fiscal federal
agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de Agricultura de
Londrina-PR – ULTRA/Londrina, solicitou, através de contato
telefônico, vantagem indevida, para si, consistente em carnes, à empresa
FRANGO A GOSTO COMÉRCIO DE CARNES LTDA., sediada em
Arapongas-PR, através de seu dirigente DOMINGOS MARTINS.

No mesmo contexto fático, em 08/04/16, em Arapongas-PR, DOMINGOS
MARTINS dirigente da empresa FRANGO A GOSTO COMÉRCIO DE
CARNES LTDA. , agindo com consciência e vontade e contribuindo para



a prática de corrupção passiva, mediante de contato telefônico, prometeu
entregar a vantagem indevida solicitada por JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, consistente em carnes, os quais, segundo o fiscal federal,
seriam utilizados em um churrasco de servidores públicos.

Ainda em 08/04/16, em Londrina-PR, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA,
agindo com consciência e vontade, em razão de seu cargo de fiscal
federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – ULTRA/Londrina, solicitou, através de
contato telefônico, vantagem indevida, consistente em carnes, à empresa
COMERCIAL NDN DE ALIMENTOS EIRELI, nome fantasia
FRIGORÍFICO 3D, sediada em Londrina-PR, através de seu dirigente
NORTON DEQUECH FILHO, vulgo “Nortinho”.

No mesmo contexto fático, em 08/04/16, em Londrina-PR, NORTON
DEQUECH FILHO, vulgo “Nortinho”, dirigente da empresa
COMERCIAL NDN DE ALIMENTOS EIRELI, nome fantasia
FRIGORÍFICO 3D, agindo com consciência e vontade e contribuindo
para a prática de corrupção passiva, mediante contato telefônico,
prometeu entregar a vantagem indevida solicitada por JUAREZ JOSÉ
DE SANTANA, consistente em carnes, os quais, segundo o fiscal federal,
seriam utilizados em um churrasco de servidores públicos. Auxiliando
com consciência e vontade na prática delituosa e seguindo
determinações de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, SIDIOMAR DE
CAMPOS se incumbiu de receber, junto à referida empresa, os alimentos
objeto da solicitação e promessa indevidas.

Comprovam a materialidade e autoria da prática de corrupção passiva
as comunicações telefônicas regularmente monitoradas com autorização
desse Juízo nos autos 5062179-57.2015.4.04.7000, identificadas como
81259206.WAV – AC/5A, 81262109.WAV – AC/5A e 81262288.WAV –
AC/5A, bem como o depoimento de DOMINGOS MARTINS.

Corrupção passiva – JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e SIDIOMAR DE
CAMPOS - ARAOVOS ALIMENTOS LTDA.

Em 29/04/16, em Londrina-PR, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, agindo
com consciência e vontade, em razão de seu cargo de fiscal federal
agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de Agricultura de
Londrina-PR – ULTRA/Londrina, solicitou, através de contato
telefônico, vantagem indevida consistente em alimentos, no caso, uma
caixa com trinta dúzias de ovos, da empresa ARAOVOS ALIMENTOS
LTDA. ME, CNPJ 00.706.297/0001-05, através de pessoa até o momento
identificada como “Oscar”.

Auxiliando com consciência e vontade na prática delituosa e seguindo
determinações de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, SIDIOMAR DE
CAMPOS se incumbiu de retirar, junto ao alvo do achaque, os alimentos
objeto da solicitação indevida.

Comprovam a materialidade e autoria da prática de corrupção passiva
as comunicações telefônicas regularmente monitoradas com autorização
desse Juízo nos autos 5062179-57.2015.4.04.7000, identificadas como
81670378.WAV – AC/6A e 81763341.WAV – AC/7A.



Corrupção passiva – JUAREZ JOSÉ DE SANTANA - FRIOS
FRATELLI ( E. H. CONSTANTINO & CONSTANTINO LTDA - EPP)

Em 23/05/16, em Londrina-PR, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, agindo
com consciência e vontade, em razão de seu cargo de fiscal federal
agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de Agricultura de
Londrina-PR – ULTRA/Londrina, solicitou, através de contato
telefônico, vantagem indevida, consistente em dois pares de botas de
borracha, da empresa FRIOS FRATELLI (E. H.CONSTANTINO &
CONSTANTINO LTDA - EPP), através d e pessoa de MARCO AURÉLIO
COMUNELLO, as quais destinou para o uso de funcionários de suas
lanchonetes SUBWAY.

Comprovam a materialidade e autoria da prática de corrupção passiva
as comunicações telefônicas regularmente monitoradas com autorização
desse Juízo nos autos 5062179-57.2015.4.04.7000, identificadas como
82215003.WAV– AC/8A, 82220408.WAV– AC/8A e 82220594.WAV –
AC/8A.

Corrupção passiva – JUAREZ JOSÉ DE SANTANA - BRUPET
INDÚSTRIA DE MASTIGÁVEIS LTDA.

Em 11/08/16, em Londrina-PR, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, agindo
com consciência e vontade, em razão de seu cargo de fiscal federal
agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de Agricultura de
Londrina-PR – ULTRA/Londrina, solicitou, através de contato
telefônico, vantagem indevida, consistente em alimentos para cães, da
empresa BRUPET INDÚSTRIA DE MASTIGÁVEIS PARA CÃES EIRELI
- EPP, através de pessoa até o momento identificada como “Elena”.

Comprovam a materialidade e autoria da prática de corrupção passiva
as comunicações telefônicas regularmente monitoradas com autorização
desse Juízo nos autos 5062179-57.2015.4.04.7000, identificadas como
81670378.WAV – AC/6A e 81763341.WAV – AC/7A.

Corrupção ativa e passiva – LUIZ ALBERTO PATZER, JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA e JOÃO ROBERTO WELTER – GRANJEIRO
ALIMENTOS

No período entre 2004 e 2010, em Rolândia-PR, LUIZ ALBERTO
PATZER, em razão de seu cargo de agente de inspeção federal, agindo
com consciência e vontade, solicitou e recebeu, diretamente, para si e
para o fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional
de Agricultura de Londrina-PR – ULTRA/Londrina JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, vantagens indevidas, consistentes em pagamentos mensais em
dinheiro em espécie, da empresa GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA.,
CNPJ 81.035388/0001-68, através de seu sócio administrador JOÃO
ROBERTO WELTER.

Dos valores recebidos indevidamente, que, no final, correspondiam a
pagamentos mensais de oito mil reais em espécie, LUIZ ALBERTO
PATZER retinha parte (dois mil e quinhentos reais, no final) e o restante
entregava a JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, que, no mesmo período, em
Londrina-PR, agindo com consciência e vontade e em razão de seu cargo
de fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de



Agricultura de Londrina-PR – ULTRA/Londrina, recebeu as vantagens
indevidas, solicitadas indiretamente da empresa GRANJEIRO
ALIMENTOS LTDA..

Ainda, entre 2015 e março de 2017, em Rolândia-PR, LUIZ ALBERTO
PATZER, em razão de seu cargo de agente de inspeção federal, agindo
com consciência e vontade, solicitou e recebeu, diretamente, para si,
vantagens indevidas, consistentes em pagamentos mensais de mil reais,
em espécie, da empresa GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA., CNPJ
81.035388/0001-68, através de seu sócio administrador JOÃO
ROBERTO WELTER.

No mesmo contexto fático, de 2010 a março de 2017, em Rolândia-PR,
JOÃO ROBERTO WELTER, dirigente da empresa GRANJEIRO
ALIMENTOS LTDA., CNPJ 81.035388/0001-68 , agindo com
consciência e vontade, ofereceu e entregou as vantagens indevidas
solicitadas diretamente por LUIZ ALBERTO PATZER e indiretamente
por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, para determiná-los a praticar seus
atos de ofício de fiscalização agropecuária em seu frigorífico.

Comprovam a materialidade e autoria delituosas o depoimento de LUIZ
ALBERTO PATZER (evento 84 do IPL) e o apêndice 100 do Laudo
2170/2016 SETEC/SR- PR (evento 329, ANEXO 5, do IPL), onde se
apontam seguidas transferências, no valor de R$1.000,00 cada, de LUIZ
ALBERTO PATZER para JUAREZ JOSÉ DE SANTANA.

Advocacia administrativa e corrupção passiva privilegiada –
SIDIOMAR DE CAMPOS, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, GIL
BUENO DE MAGALHÃES, HEULER IURI MARTINS -
INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA.

Em 27/10/16 e 28/10/16, em Londrina-PR, o agente administrativo
SIDIOMAR DE CAMPOS, agindo com consciência e vontade e se
valendo da qualidade deservidor público, patrocinou, diretamente,
interesse de INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA., CNPJ
05.150.262/0001-56, de Sapopema-PR, elaborando minuta de defesa a
ser apresentada pela pessoa jurídica, em face de fiscalização em curso,
bem como intermediando encontro, fora do horário de expediente, de
representantes do laticínio e o fiscal federal agropecuário e chefe da
Unidade Técnica Regional de Agricultura de Londrina-PR –
ULTRA/Londrina JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, com o objetivo de
privilegiar a empresa.

SIDIOMAR DE CAMPOS agiu por instigação do assessor parlamentar
HEULER IURI MARTINS, que contatou o servidor por meio telefônico e,
agindo com consciência e vontade, solicitou providências em defesa da
empresa, que estava sendo fiscalizada pela fiscal federal agropecuária
JULIANA PASCHENSKI.

Igualmente, em 27/10/16 e 28/10/16, em Londrina-PR, o fiscal federal
agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de Agricultura de
Londrina-PR –ULTRA/Londrina JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, agindo
com consciência e vontade e se valendo da qualidade de servidor
público, patrocinou, diretamente, interesse de INDÚSTRIA DE
LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA., de Sapopema-PR, encontrando-se
sigilosamente com o agente administrativo SIDIOMAR DE CAMPOS,



fora do horário de expediente, com o objetivo de discutirem e minutarem
uma defesa administrativa do laticínio, encaminhada, por correio
eletrônico, ao assessor parlamentar HEULER IURI MARTINS, e, assim,
privilegiar a pessoa jurídica, em face de fiscalização em curso.

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA também agiu por instigação do assessor
parlamentar HEULER IURI MARTINS, que o contatou o servidor por
meio telefônico e, agindo com consciência e vontade, solicitou
providências em defesa da empresa, que estava sendo fiscalizada pela
fiscal federal agropecuária JULIANA PASCHENSKI.

Em 27/10/16, em Curitiba-PR, o Superintendente Federal do Ministério
da Agricultura no Paraná GIL BUENO DE MAGALHÃES, agindo com
consciência e vontade, cedendo a solicitação indevida do assessor
parlamentar HEULER IURI MARTINS , praticou ato de ofício,
infringindo dever funcional, consistente em adotar providências
administrativas destinadas a efetivar a remoção de ofício da fiscal
federal agropecuária JULIANA PASCHENSKI, do Serviço de Inspeção
Federal das atividades industriais da pessoa jurídica INDÚSTRIA DE
LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA., de Sapopema-PR.

Agindo com consciência e vontade, HEULER IURI MARTINS instigou o
servidor público GIL BUENO DE MAGALHÃES a promover a ilegal
remoção de ofício de JULIANA PASCHENSKI, concorrendo, assim, para
o ilícito.

Os dois agiram com consciência da ilegalidade do ato de ofício
solicitado e praticado, e com o objetivo de atender os interesses dos
dirigentes da empresa INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA.,
descontentes com a atuação funcional da fiscal federal agropecuária
JULIANA PASCHENSKI.

De fato, conforme constou do relatório final do inquérito (evento 246 do
IPL), foram inúmeras as irregularidades identificadas, já em 2016, na
mencionada indústria, objeto dos processos administrativos SEI
21034.006706/2016-33 e 21034.002251/2016-87, o que, inclusive,
redundou na interdição do estabelecimento em 21/03/17 (evento 331,
ANEXO1 a ANEXO11, p.12, do IPL).

Comprovam a materialidade e autoria da prática de advocacia
administrativa e corrupção passiva privilegiada as conversas telefônicas
regularmente monitoradas com autorização desse Juízo nos autos
5062179- 57.2015.4.04.7000, identificadas como 85209088.WAV –
AC/12, 85210503.WAV –AC/12, 85210612.WAV – AC/12, 85216789.WAV
– AC/12, 85209868.WAC – AC/12 e 85227674.WAV – AC/12.

Citem-se, ainda, os depoimentos de SIDIOMAR DE CAMPOS (evento
83, ANEXO10, p. 2/5, do IPL) e HEULER IURI MARTINS (evento 91,
DECL53, p. 1/4, do IPL) .

Advocacia administrativa – JUAREZ JOSÉ DE SANTANA –
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS BRITALI LTDA.

Em 14/08/16, em Londrina-PR, o fiscal federal agropecuário e chefe da
Unidade Técnica Regional de Agricultura de Londrina-PR –
ULTRA/Londrina JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, agindo com consciência



e vontade e se valendo da qualidade de servidor público, patrocinou,
diretamente, interesse de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS
BRITALI LTDA., contatando, por via telefônica, a representação do
Ministério da Agricultura em Curitiba-PR, nas pessoas dos servidores
públicos CHARLEN HENRIQUE SACONATO e GIL BUENO DE
MAGALHÃES, para tratar da retenção administrativa de importação de
couros da referida empresa, bem como orientando, via contato
telefônico, seu dirigente CLÉBIO HENRIQUE POLVANI MARQUES, em
estratégia defensiva dirigida a viabilizar a liberação da referida carga
importada, infestada de larvas, comprometendo-se a acatá-la quando da
chegada da mercadoria em sua unidade administrativa.

Comprova a materialidade e autoria da prática de advocacia
administrativa a conversa telefônica regularmente monitorada com
autorização desse Juízo nos autos 5062179-57.2015.4.04.7000,
identificada como 83819867.WAV – AC/10A.

Concussão – GÉRCIO LUIZ BONESI - PIRAPÓ PARTICIPAÇÕES
LTDA. (FRIGORÍFICO SANTA FÉ)

Em pelo menos quatro oportunidades, em dias ainda não perfeitamente
identificados, mas ocorridos entre meados de outubro de 2016 e de
março de 2017, em Santa Fé-PR, o fiscal federal agropecuário GÉRCIO
LUIZ BONESI, agindo com consciência e vontade, exigiu, para si,
diretamente, em razão de seu cargo público, da empresa PIRAPÓ
PARTICIPAÇÕES LTDA., nome fantasia FRIGORÍFICO SANTA FÉ,
através do seu dirigente FERNANDO PORCIÚNCULA BARGUENO e
de seu veterinário THALES EVERALDO TOMASSELLA, vantagens
indevidas, consistentes em pagamentos periódicos em dinheiro em
espécie, no valor de R$5.000,00.

GÉRCIO LUIZ BONESI exigiu as vantagens indevidas como requisito
para que comparecesse periodicamente no referido frigorífico e lá
cumprisse suas atribuições funcionais. A necessidade de viabilizar o
regular funcionamento da empresa acabou por determinar seus
dirigentes a cederem ao achaque, tendo efetuado quatro pagamentos em
espécie, através de seu veterinário THALES EVERALDO TOMASSELLA.

Comprovam a materialidade e autoria delituosas o depoimento de
FERNANDO PORCIÚNCULA BARGUENO (evento 241, DECL2,
p.01/04, do IPL) e os envelopes, parte dos quais com referências à
empresa achacada e seus funcionários, contendo dinheiro em espécie
apreendidos, em 17/03/17, em poder de GÉRCIO LUIZ BONESI, em um
total de trinta e um mil reais, conforme auto de apreensão 280/17 –
evento 90, AUTOCIRCUNS89, do IPL, e reproduções fotográficas
constantes do relatório final do inquérito (evento 246 do IPL).

A denúncia foi recebida em 25/04/2017 (evento 03).

A defesa de HEULER IURI MARTINS entendeu ser
cabível o instituto despenalizante da transação penal já que a somatória das
penas máximas dos delitos a ele imputados não supera o patamar de 2 anos
previsto no artigo 61 da Lei nº 9.099/95 (evento 25).



O MPF requereu, na forma do art. 569 do CPP, a retificação
do erro material ocorrido na página 18 da denúncia, referente à indicação
do sobrenome de MARCO AURÉLIO COMUNELLO, vinculado à
empresa FRIOS FRATELLI (E. H. CONSTANTINO &CONSTANTINO
LTDA – EPP), que seria MARCO AURÉLIO RODRIGUES BINOTTI
(evento 26).

O parquet federal, atendendo a manifestação da defesa de
HEULER IURI MARTINS, requereu a designação de audiência
preliminar de transação penal, considerando que este acusado preencheria
os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do referido benefício
(evento 59).

No evento 152 este Juízo acolheu a retificação do erro
material de nome constante do denúncia. Além disso, revogou a decisão de
recebimento da denúncia do evento 03 somente em relação a HEULER
IURI MARTINS, considerando que a transação penal é medida
despenalizante que, em regra, deve ser oferecida antes do recebimento de
eventual denúncia oferecida, e determinou o desmembramento do feito em
relação a HEULER, o qual foi autuado sob o nº 5019587-
27.2017.4.04.7000.

Regularmente citados e intimados para os fins dos artigos 396
e 396-A do Código de Processo Penal (eventos 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 96, 97, 98, 102, 103, 104, 106, 112, 116 e 126), os denunciados
NORTON DEQUECH FILHO, SILVIA MARIA MUFFO,
SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA, JOAO ROBERTO WELTER,
NELSON GUERRA DA SILVA, MARCOS CESAR ARTACHO,
DANIEL GONÇALVES FILHO, VICENTE CLAUDIO DAMIÃO
LARA, ROBERTO PELLE, GERCIO LUIZ BONESI, SIDIOMAR
DE CAMPOS, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, LUIZ CARLOS
ZANON JÚNIOR, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, LUIZ
ALBERTO PATZER, DOMINGOS MARTINS, VALDECIR
BELANÇON, ROBERTO BRASILIANO DA SILVA e GIL BUENO
DE MAGALHAES apresentaram respostas escritas à denúncia nos
eventos 125, 129, 134, 135, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150,
153, 154, 160, 161, 171 e 178.

NORTON DEQUECH FILHO alegou que não solicitou que
funcionário público praticasse, omitisse ou retardasse nenhum ato do seu
ofício, conduta que configuraria o delito do artigo 333 do CPP e não a
imputada na denúncia. Além disso, sustentou que há atipicidade objetiva e
subjetiva da conduta pois o crime imputado, na forma descrita na denúncia,
somente poderia ter sido cometido por funcionário público, além de lhe
faltar o especial fim do agir exigido pelo tipo penal (evento 125).

SILVIA MARIA MUFFO alegou inépcia da inicial ante a
flagrante atipicidade formal das condutas narradas na peça acusatória já
que ausente justa causa. Sustentou que o crime de corrupção passiva é



próprio de funcionário público, qualidade que não possui a acusada.
Quanto ao crime de advocacia administrativa, alegou que, em momento
algum, a acusação demonstra que qualquer funcionário público tenha
praticado ato em favor da Acusada (evento 129).

SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA alegou: a) inépcia
da inicial pois haveria bis in idem com a narrativa de um fato na denúncia,
mas com a imputação de dois crimes ao mesmo tempo, de organização
criminosa e associação criminosa, não sendo permitida eventual pretensão
de imputação alternativa; b) ausência de justa causa por falta de indícios de
tipicidade e autoria da conduta descrita; c) nulidade das interceptações pela
não observância dos requisitos para a sua autorização, como indícios
mínimos de autoria e de que a prova não poderia ser conseguida por outros
meios (evento 134).

JOAO ROBERTO WELTER alegou: a) inépcia da inicial
pois a peça acusatória faz imputações genéricas, sem exposição do fato
criminoso com todas as suas circunstâncias, o que dificultaria a defesa do
acusado; b) ausência de justa causa por falta de indícios mínimos de
materialidade e autoria (evento 135).

NELSON GUERRA DA SILVA alegou: a) inépcia da inicial
pois a denúncia não teria narrado conduta típica, antijurídica e culpável,
não havendo individualização da conduta, nem indicação das
circunstâncias temporais, além de que não houve o seu indiciamento formal
pela autoridade policial; b) atipicidade da conduta de corrupção ativa já que
nunca ofereceu ou prometeu vantagem indevida à agente público para
praticar, omitir ou retardar ato de ofício (evento 139).

MARCOS CESAR ARTACHO alegou: a) inépcia da inicial
pois a denúncia  não teria narrado conduta típica, antijurídica e culpável, 
não há individualização da conduta, nem indicação das circunstâncias
temporais; b) atipicidade da conduta de corrupção ativa já que nunca
ofereceu ou prometeu vantagem indevida à agente público para praticar,
omitir ou retardar ato de ofício (evento 140).

DANIEL GONÇALVES FILHO alegou: a) nulidade das
interceptações pela não observância dos requisitos para a sua autorização,
como indícios mínimos de autoria, de que a prova não poderia ser
conseguida por outros meios, prazo para decidir e intervalos entre as
prorrogações,  b) inobservância do rito previsto no artigo 514 do CPP
quanto aos crimes praticados por funcionário público no exercício de suas
funções; c) necessidade de desmembramento do feito e remessa ao Juizado
Especial Criminal já que somente foi denunciado por crime de menor
potencial ofendido; d) não deixou de praticar ato de ofício (evento 142).

VICENTE CLAUDIO DAMIÃO LARA alegou: a) inépcia
da inicial pois a denúncia não narra conduta típica, antijurídica e culpável,
não houve individualização da conduta, nem indicação das circunstâncias



temporais; b) atipicidade da conduta de corrupção ativa já que nunca
ofereceu ou prometeu vantagem indevida à agente público para praticar,
omitir ou retardar ato de ofício (evento 143).

ROBERTO PELLE alegou, em suma, atipicidade da
conduta narrada na denúncia uma vez que não teria praticado qualquer ato
que se subsuma à figura típica da corrupção ativa, tanto é que sequer foi
indiciado pela autoridade policial no IPL (evento 144).

GERCIO LUIZ BONESI alegou: a) nulidade em razão da
inobservância do rito previsto no artigo 514 do CPP quanto aos crimes
praticados por funcionário público no exercício de suas funções; b) inépcia
da inicial pois haveria bis in idem na imputação dos crimes de organização
criminosa e associação criminosa em relação a um único fato narrado na
denúncia (evento 146).

SIDIOMAR DE CAMPOS alegou: a) inépcia da inicial pois
a denúncia é genérica, não delimitando as condutas imputadas, o que
prejudicaria o exercício da defesa; b) incompetência  absoluta do Juízo
pelos fatos descritos na denúncia já que envolveriam pessoas com
prerrogativa de foro; c) nulidade das interceptações pela não observância
dos requisitos para a sua autorização, como indícios mínimos de autoria, de
que a prova não poderia ser conseguida por outros meios, além de
excessivas prorrogações; d) inobservância do rito previsto no artigo 514 do
CPP quanto aos crimes praticados por funcionário público no exercício de
suas funções; e) falta de justa causa pois ausentes indícios de autoria e
materialidade  vez que os supostos fatos narrados na denúncia não
constituiriam ilícito penal (evento 147).

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA alegou: a) inépcia da inicial
pois a denúncia é genérica, não delimitando as condutas imputadas, o que
prejudicaria o exercício da defesa; b) incompetência  absoluta do Juízo
pelos fatos descritos na denúncia já que envolveriam pessoas com
prerrogativa de foro; c) nulidade das interceptações pela não observância
dos requisitos para a sua autorização, como indícios mínimos de autoria, de
que a prova não poderia ser conseguida por outros meios, além de
excessivas prorrogações; d) inobservância do rito previsto no artigo 514 do
CPP quanto aos crimes praticados por funcionário público no exercício de
suas funções (evento 149).

LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR alegou: a) inobservância
do rito previsto no artigo 514 do CPP quanto aos crimes praticados por
funcionário público no exercício de suas funções, em especial em não saber
com antecedência que estava sendo investigado, prejudicando sua defesa;
b) nulidade das interceptações pela não observância dos requisitos para a
sua autorização; c) falta de justa causa pois estariam ausentes indícios
mínimos de autoria e materialidade para propositura da ação penal em seu
desfavor já que não teria solicitado vantagem indevida (evento 150).



MARIA DO ROCIO NASCIMENTO alegou: a)
impossibilidade de apresentação de resposta à acusação adequada sem a
conclusão do Inquérito Policial; b) nulidade das interceptações por
inobservância dos requisitos para a sua autorização, como indícios mínimos
de autoria e de que a prova não poderia ser obtida por outros meios; c)
inobservância do rito do artigo 514 do CPP quanto aos crimes praticados
por funcionário público no exercício de suas funções; d) nulidade das
interceptações telefônicas captadas em conversas com autoridade com
prerrogativa de foro (evento 153).

LUIZ ALBERTO PATZER alegou: a) falta de justa causa
pois ausentes indícios mínimos de autoria e materialidade quanto aos
delitos imputados na denúncia; b) inépcia da inicial pois haveria bis in idem
com a imputação alternativa entre os crimes de organização criminosa e
associação criminosa narrados na inicial (evento 154).

DOMINGOS MARTINS alegou: a) atipicidade da conduta
descrita na denúncia, seja pelos fatos não constituírem crime de corrupção
passiva, seja pela aplicação do princípio da insignificância; b) não
indiciamento pela autoridade policial, o que evidenciaria que não cometeu
ilícito penal (evento 160)

VALDECIR BELANÇON alegou, em suma, ausência de
justa causa por atipicidade da conduta e por não ter sido o interlocutor das
conversas telefônicas interceptadas a ele imputadas (evento 161).

ROBERTO BRASILIANO DA SILVA alegou: a) inépcia
da inicial pois  os fatos narrados, além de deficientes na descrição de fato
essencial para configuração dos tipos, não corresponderiam às provas
colhidas na fase pré-processual; b) falta de justa causa por atipicidade da
conduta narrada; c) nulidade das decisões que prorrogaram as
interceptações telefônicas (evento 171).

GIL BUENO DE MAGALHÃES alegou: a) inobservância
do rito do artigo 514 do CPP quanto aos crimes praticados por
funcionário público no exercício de suas funções; b) inépcia da inicial, pois
a peça acusatória seria genérica na descrição dos fatos criminosos
supostamente praticados pelo denunciado; c) possibilidade de concessão de
suspensão condicional do processo em relação ao crime descrito na
denúncia; d) ausência de justa causa pois não teria o acusado participação
nas condutas a ele imputadas (evento 178).

As argumentações defensivas foram rechaçadas pela decisão
do evento 191, em que não foi vislumbrada nenhuma hipótese de
absolvição sumária, sendo determinado o regular processamento do feito.

Arroladas pela acusação, prestaram depoimentos Thales
Everaldo Tomasella, Marcos Sérgio Darronqui, Fernando Porciúncula
Bargueno, Danilo Luciano, Kellli Regina Marcos e Juliana Aparecida



de Souza Pachemsky (eventos 701, 767, 886, 1235 e 1296).

Arroladas pelas defesas, prestaram declarações Cleverson
Freitas, Charlen Henrique Saconato, Carlos Fernando Gonçalves da
Costa, Michelly Ferreira e José Elias Vicentini (evento 886); José
Ricardo Quevedo, Edimilson Pereira Niza, Elena Gimenes Rolim,
Eduardo Francisco Espinosa, Alexandre Calixto, Gilmar Vieira Brene,
Francisco Barbosa Lima, José Carlos Eugênio, Jonas Pinheiro de
Góes, Edis Antônio Cola, Fernando Ferreira Sucupira, Francisco
Carlos Perez, Rafael Urquiza Correa de Moraes (evento 890 e
957); Luiz Camilo Godoi, Daniel Vivian, Adriana Quintino de
Souza, Lis Margarete Brogiato, Sérgio Roberto Giatti Rodrigues,
Joana D'Arc Correa Moressi, Alison Marques Bueno de Souza, Ana
Paula Mendes Cavalcante, Nahydeana Peloso Peres Pepinelli (eventos
901 e 958);  Antonio Carlos Prestes Pereira (eventos 923 e 924); Werner
Okano,  Sueli Santos Zanolo, Sebastião Ferreira,  Luiz Carlos
Unfried, Pollyana Velani Thibes (evento 946); Eloisa Prehs
Montrucchio (evento 994); Célio José Cunha, Andrea Monica Moretti
Alves de Freitas Barbosa, Saulo Malaguido Climaco, Alessandra
Marcos, Domingos Cândido Monteiro, Daiane Fernandes Ferreira
(evento 1019).

Quanto às demais testemunhas arroladas pelas defesas, foram
homologadas as  desistências requeridas na produção das provas
testemunhais  (eventos 216, 248, 257, 258, 264, 703, 705, 795, 801, 886,
887, 890, 899, 900, 901, 913, 914, 918, 923, 925, 992, 994, 1019).

Foi prolatada sentença extinguindo a punibilidade do
réu SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA em razão de seu falecimento
em 16/09/2017 (evento 1158).

Os réus NORTON DEQUECH FILHO, SILVIA MARIA
MUFFO, SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA, JOAO ROBERTO
WELTER, NELSON GUERRA DA SILVA, MARCOS CESAR
ARTACHO, DANIEL GONÇALVES FILHO, VICENTE CLAUDIO
DAMIÃO LARA, ROBERTO PELLE, GERCIO LUIZ BONESI,
SIDIOMAR DE CAMPOS, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, LUIZ
CARLOS ZANON JÚNIOR, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO,
LUIZ ALBERTO PATZER, DOMINGOS MARTINS, VALDECIR
BELANÇON, ROBERTO BRASILIANO DA SILVA e GIL BUENO
DE MAGALHAES foram interrogados (eventos 1186, 1192, 1201 e
1202).

O Ministério Público Federal, como diligência complementar,
requereu a juntada de documentos requisitados ao Ministério da
Agricultura, incluindo  cópia do procedimento e/ou sindicância que teria
sido instaurado em face da fiscal federal agropecuária JULIANA
APARECIDA DE SOUZA PACHEMSHY, acerca de possíveis
irregularidades em sua atuação fiscalizatória em face da empresa



INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA., CNPJ
05.150.262/0001-56,  fato este declarado pela testemunha CHARLEN
HENRIQUE SACONATO e pelo acusado GIL BUENO DE
MAGALHÃES em audiência (eventos 1245 e 1276), o que foi deferido
pelo Juízo (evento 1253).

A defesa de GIL BUENO DE MAGALHÃES requereu a
juntada de documentos (eventos 1279 e 1310).

A defesa de JUAREZ JOSE DE SANTANA requereu que
fosse oficiado à Superintendência Regional do Ministério de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento do Estado do Paraná para que encaminhasse a
integralidade do Processo Administrativo nº 21034.008247/2016-22,
relacionado ao suposto crime de advocacia administrativa envolvendo o
referido denunciado e a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COUROS BR ITALI LTDA (evento 1289).

Já a defesa de SIDIOMAR DE CAMPOS requereu que
fosse oficiado à Superintendência Regional do Ministério de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento do Estado do Paraná para que encaminhasse
todas as autorizações de saída de veículo no ano de 2016 da UTRA -
Londrina/PR para o Município de Sapopema/PR, onde se localiza a
empresa INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A.LTDA.,  a remessa dos
Pedidos de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP) aprovados para
supracitada empresa no mesmo período (2016), bem como todos os PCDPs
emitidos para a data de 27/10/2016 aos servidores lotados na UTRA-
Londrina/PR (evento 1290).

A defesa de VALDECIR BELANCON requereu que fosse
oficiado à empresa TIM Celular S/A a fim de que informasse o nome e a
qualificação do proprietário da linha telefônica nº (43) 99974-0466, uma
vez que alega que o diálogo telefônico interceptado identificado como
83712499.WAV, ocorreu entre as pessoas de ROBERTO BRASILIANO
DA SILVA e "VALDECIR", titular/possuidor da referida linha telefônica
que não seria o acusado (evento 1248).

Por sua vez a defesa de LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR
solicitou diversas diligências complementares a este Juízo (evento 1246):

"a) Reiterando seu requerimento contido na resposta à acusação (evento
150): perícia em todas as mídias gravadas relativamente às falas do
acusado e de quaisquer outras em que se mencione seu nome e/ou se faça
alusão à sua pessoa;

b) Que seja certificado nos autos o período de duração das escutas
telefônicas, desde a primeira realizada e até a última, relativamente a
todos os áudios constantes do processo (investigação);



c) Inquirição do ilustre Agente e/ou do Excelentíssimo Delegado de
Polícia Federal responsável pela redação dos comentários constantes de
cada transcrição das falas gravadas referidas no item 1, supra, para
explicar os critérios adotados na leitura e na interpretação dessas falas,
em forma de“comentário”, constantes dos autos, e a motivação para a
escuta respectiva;

d) Requisição, ao frigorífico FRIGOMAX e aos entrepostos
UNIFRANGO e MC ARTACHO, das pastas ou dossiês que devem
encontrar-se em arquivo naquelas unidades, contendo todo o processo
relativo aos atos de inspeção e fiscalização desenvolvidos ao longo de
todo o tempo de existência daquelas unidades.

Requer também, neste ensejo, que seja oportunizado ao acusado um
reinterrogatório, para que possa prestar esclarecimentos ao Juízo e ao
Ministério Público Federal a respeito das condutas que lhe estão sendo
imputadas, eis que, no dia designado para seu interrogatório não teve
condições pessoais de fazê-lo por não estar se sentindo bem durante
aquele ato, a ponto de passar mal, com palpitações e confusão mental,
certamente decorrentes de suas más condições de saúde."

Por fim, as defesas dos demais réus nada requerem (evento
1292).

Este Juízo deferiu integralmente o pedido de VALDECIR
BELANCON, parcialmente a diligência requerida por SIDIOMAR DE
CAMPOS, a fim de restringir o período de atendimento tão somente para
os meses de setembro, outubro e novembro de 2016 e deferiu o pleito do
item b) de LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR, indeferindo as demais
diligências requeridas por LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR e JUAREZ
JOSE DE SANTANA (evento 1297).

As respostas foram juntadas nos eventos 1316, 1319, 1336 e
1337.

Expedida intimação para o MPF apresentar as alegações
finais, antes de sua abertura, diante da homologação do acordo de
colaboração premiada de MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e de
DANIEL GONÇALVES FILHO, este Juízo determinou a interrupção da
fluência do prazo e designou audiência para reinterrogatório dos referidos
acusados e dos demais corréus, caso queiram (eventos 1349, 1354 e 1497).

Os réus DANIEL GONÇALVES FILHO e MARIA DO
ROCIO NASCIMENTO foram reinterrogados, sendo que os demais
manifestaram desinteresse em serem reinterrogados (evento 1507).

As partes foram intimadas para pleitearem eventuais
diligências complementares  originadas dos reinterrogatórios.

A defesa de SIDIOMAR CAMPOS requereu que fosse
oficiado à Superintendência do MAPA/PR para que fosse encaminhada
cópia do Processo Administrativo Disciplinar nº 2103404550/2014-94



instaurado em face do fiscal agropecuário LUIZ CARLOS ZANON
JUNIOR, bem como fosse solicitado extrato SEOF de pagamentos de
IPVA dos veículos oficiais de Londrina/PR entre o período de 2015 e 2016
(evento 1544). 

Já a defesa de LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR requereu
a suspensão do presente processo até que se encerrem todas as
investigações motivadas pelos acordos de colaboração celebrados no
âmbito da chamada “Operação Carne Fraca”, bem como a juntada aos
autos de todas as declarações e informações prestadas pelos colaboradores
em sede de colaboração premiada para posterior manifestação das defesas
(evento 1551).

O Ministério Público Federal e as demais defesas nada
requereram (eventos 1507, 1529, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1554,
1555 e 1556).

Os pedidos das defesas foram indeferidos, sendo facultado às
partes juntarem documentos que entendessem necessários até a
apresentação das alegações finais (evento 1559).

O MPF e as defesasapresentaram alegações finais (eventos
1571, 1597, 1598, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608,
1609, 1610, 16112, 1612, 1613, 1626 e 1628).

O Ministério Público Federal apresentou alegações finais
(evento 1571) e, quanto ao primeiro fato descrito na denúncia (Organização
criminosa - JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, SIDIOMAR DE
CAMPOS, GERCIO LUIZ BONESI, LUIZ ALBERTO PATZER e
ROBERTO BRASILIANO DA SILVA), aduziu que, além das conversas
telefônicas regularmente monitoradas por autorização judicial identificadas
como  81635157.WAV – AC/6A, 84078709.WAV – AC/11A,
84111297.WAV – AC/11A, 81655719.WAV - AC/6A, 81663460.WAV
AC/6A, 82221706.WAV – AC/8A, 82081746.WAV – 7/A,
85187625.WAV– AC/12, 81262109.WAV – AC/5A, 81262288.WAV –
AC5A, 85209088.WAV – AC/12, 85210503.WAV – AC/12,
85210612.WAV – AC/12, 85216789.WAV – AC/12, 85209868.WAC –
AC/12, 85227674.WAV – AC/12, 81409392.WAV – AC/6A,
81415585.WAV – AC/6A, 80455584.WAV – AC/2A, 80717242.WAV –
AC/3A, 80928350.WAV – AC/4A, 81259151.WAV – AC/5A,
81259319.WAV – AC/5A, 81259364.WAV – AC/5A, 81259538.WAV –
AC/5A, 81367554.WAV – AC/5A, 81381760.WAV – AC/6A,
81454359.WAV – AC/6A, 81570482.WAV – AC/6A, 81633282.WAV –
AC/6A, 82096337.WAV – AC/8A, 82098085.WAV – AC/8A,
82449237.WAV – AC/8A e 82708207.WAV – AC/8A (autos nº 5062179-
57.2015.4.04.7000), o depoimento de LUIZ ALBERTO PATZER na
esfera policial, a Informação 008/136-2015-4 – DRCOR/SR/DPF/PR
(anexo eletrônico 51 do IPL, INF1) e os interrogatórios dos réus
colaboradores DANIEL GONÇALVES FILHO e MARIA DO ROCIO



NASCIMENTO, demonstrariam a atuação da organização criminosa
estabelecida na ULTRA/Londrina, em especial  a atuação de ROBERTO
BRASILIANO DA SILVA e de SIDIOMAR DE CAMPOS no
recolhimento e repasse de vantagens indevidas obtidos junto a empresas
para JUAREZ JOSÉ DE SANTANA.

Quanto a GERCIO LUIZ BONESI, o MPF requereu sua
absolvição, por falta de provas, quanto à sua participação na organização
criminosa.

No que se refere à imputação de corrupção passiva e
prevaricação por parte de LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e
DANIEL GONÇALVES FILHO  junto à empresa FRIGOMAX -
FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE CARNES LTDA. (segundo fato da
denúncia), os diálogos interceptados identificados como 80472622.WAV–
AC/2A,80476379.WAV – AC/2D, 80476662.WAV – AC/2D e
80482467.WAV – AC/2D e 82589086.WAV – AC/8A, assim como os
depoimentos das testemunhas Kelli Regina Marcos, Alessandra Marcos e
Domingos Cândido Monteiro e os interrogatórios de MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO e DANIEL GONÇALVES FILHO comprovariam a
solicitação de vantagem indevida por parte de LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR, sob pena de efetuar a paralisação do abate.

O pagamento da propina, em que pese tenha sido negado pela
testemunha Kelli Regina Marcos do setor financeiro do FRIGOMAX,
estaria comprovado no livro de movimento de caixa apreendido (apenso
eletrônico 128 do IPL, ANEXO11, p.15), onde foi registrado uma saída de
R$3.500,00 no dia 07/10/16, vinculada ao nome “Zanon”.

Já acerca da suposta ausência de irregularidades na empresa e
pressão indevida exercida pelo agente público LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR,  segundo o MPF, o Relatório de Auditoria nº 001/1771/17
(evento 740, INF4 e INF5) explicitaria que, embora houvesse inúmeras
deficiências no frigorífico, não foi anotada qualquer não conformidade por
parte de LUIZ CARLOS, o que denotaria descumprimento de dever
funcional e a efetiva solicitação de vantagem indevida.

Quanto à prática de prevaricação, pelas provas dos autos, em
especial pelo testemunho de Eloisa Prehs Montrucchio e dos réus 
JUAREZ e DANIEL, o Ministério Público Federal entendeu que haveria
responsabilidade penal de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e DANIEL
GONÇALVES FILHO pois o primeiro se omitiu de formalizar, em ato
administrativo, a notícia que recebeu da proprietária do FRIGOMAX,
SILVIA MARIA MUFFO, acerca da prática de corrupção passiva por
parte do fiscal LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, e o segundo, diante da
notícia recebida de Eloisa, omitiu-se deliberadamente em formalizar ato
administrativo acerca do assunto, com o objetivo pessoal de proteger o



servidor público referido. Já em relação à acusada MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO, o parquet federal pediu a sua absolvição pois não teria
atribuição administrativa ou disciplinar sobre a questão noticiada.

Quanto ao terceiro fato descrito na denúncia  (corrupção
passiva e advocacia administrativa – JUAREZ JOSÉ DE SANTANA,
ROBERTO BRASILIANO DA SILVA, SIDIOMAR DE CAMPOS e
SILVIA MARIA MUFFO– FRIGOMAX - FRIGORÍFICO E
COMÉRCIO DE CARNES LTDA.), comprovariam a prática delitiva os
diálogos interceptados com autorização judicial identificados como
81635157.WAV – AC/6A,82004385.WAV – AC/7A, 82126129.WAV –
AC/8A e 82218296.WAV – AC/8A,  e as mensagens de texto (SMS)
constantes do Auto Circunstanciado 07/A, p.14/15 (autos nº 5062179-
57.2015.4.04.7000).

Os testemunhos de Kelli Regina Marcos e Alessandra
Marcos, a Informação 008/136-2015-4 – DRCOR/SR/DPF/PR (anexo
eletrônico 51 do IPL, INF10, p.03/04) e  as declarações dos réus
colaboradores MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e DANIEL
GONÇALVES FILHO teriam demonstrado o papel de ROBERTO
BRASILIANO DA SILVA na arrecadação de propina a mando e  para
JUAREZ.  Além disso, os depoimentos dos réus colaboradores, bem como
o constante do apenso eletrônico 72, anexo 162, do IPL, demonstrariam
que  a empresa FRIGOMAX seria um frigorífico problemático, muito
protegido por ZANON e JUAREZ, sendo que, este último, como chefe da
ULTRA/Londrina, agiria em benefício da empresa cometendo infração
funcional. Discorreu, ainda, sobre a possibilidade de participação de
particulares, no caso SILVIA REGINA MUFFO, no crime de corrupção
passiva, requerendo a condenação de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA,
ROBERTO BRASILIANO DA SILVA e SILVIA MARIA MUFFO
quanto à este delito.

Quanto à prática de advocacia administrativa, por JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA e SIDIOMAR DE CAMPOS, por instigação de
SILVIA MARIA MUFFO, sustentou que apesar, da negativa dos
servidores públicos em seus interrogatórios, as conversas telefônicas
interceptadas e o depoimento da ré colaboradora MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO demonstraria que SIDIOMAR, apesar de ser agente
administrativo, envolvia-se em assuntos técnicos para beneficiar empresas,
inclusive auxiliando na elaboração de defesas de autuações, o que era
prática corriqueira na UTRA chefiada por JUAREZ. Assim, requereu a
condenação de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, SIDIOMAR DE
CAMPOS e  SILVIA MARIA MUFFO pelo crime do artigo 321 do CP.

Já o quarto fato descrito na peça acusatória (corrupção ativa e
passiva – LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR e ROBERTO PELLE-
UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S/A),  além dos diálogos
identificados  como 80442556.WAV– AC/2A, 80463523.WAV –AC/2A,
80464402.WAV – AC/2A, 80720969.WAV – AC/3A e 80843728.WAV –



AC/4A (autos nº 5062179-57.2015.4.04.7000), os testemunhos de Michelly
Ferreira, Danilo Luciano, Nahydeana Peloso Peres Pepinelli,
comprovariam que, em raras oportunidades, ZANON comparecia à
UNIFRANGO  AGROINDUSTRIAL S/A, sendo os certificados sanitários
das cargas levados para a sua assinatura em sua residência ou em outro
local fora da empresa. O acusado ROBERTO PELLE teria confirmado
que ZANON solicitava valores da empresa, a título de "ajuda de
quilometragem". Por sua vez, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e
DANIEL GONÇALVES FILHO teriam confirmado o pagamento de
valores a LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, sendo que o então
Superintendente teria solicitado a DOMINGOS MARTINS, sócio da
empresa, e ROBERTO PELLE, empregado, que pagassem propina para
ZANON, a fim de receberem deste servidor agilidade e disponibilidade,
não sabendo quanto era auferido pelo fiscal.

Quanto ao quinto fato (corrupção ativa e passiva – LUIZ
CARLOS ZANON JÚNIOR, MARCOS CESAR ARTACHO e
NELSON GUERRA DA SILVA– M. C. ARTACHO CIA. LTDA.),
comprovariam a prática criminosa as conversas interceptadas identificadas
como 80704349.WAV – AC/3A, 80709868.WAV – AC/3A,
80781076.WAV – AC/3A, 80846332.WAV – AC/4A e 80875005.WAV –
AC/4A, os certificados sanitários assinados por LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR em favor da empresa ARTACHO (evento 1245, PROCADM2,
p.11, a PROCADM12, p.3), o testemunho de Ana Paula Cavalcanti, os
depoimentos dos corréus MARIA DO ROCIO NASCIMENTO,
VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA, MARCOS CESAR
ARTACHO e NELSON GUERRA DA SILVA em sede policial e neste
Juízo, sendo que estes dois últimos réus teriam confirmado o pagamento de
valores a título de “ajuda de custo”, que giravam em torno de R$ 2.000,00
mensais.

Em relação ao sexto fato (corrupção ativa e passiva –
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO
LARA e MARCOS CESAR ARTACHO – M. C. ARTACHO CIA.
LTDA. e WEGMED– CAMINHOS MEDICINAIS LTDA.), além dos
diálogos identificadas como 81260301.WAV – AC/5A, 81261874.WAV –
AC/5A e 81339650.WAV – AC/5A, e da mensagem de texto (SMS) do
Auto Circunstanciado 05-A, p.07, os documentos assinados por JUAREZ
em favor de WEGMED, os depoimentos dos corréus VICENTE
CLÁUDIO DAMIÃO LARA, MARCOS CESAR ARTACHO e
NELSON GUERRA DA SILVA em sede policial e neste Juízo,
comprovariam o cometimento do delito. VICENTE e MARCOS teriam
declarado que JUAREZ assinava os certificados fora da empresa e que
teria solicitado pessoalmente o valor de R$ 2.000,00 para montagem de um
stand quando foi levada um documento para o fiscal assinar, o que foi
negado pelo ex-chefe da UTRA-Londrina.



Quanto ao sétimo fato (corrupção passiva – JUAREZ JOSÉ
DE SANTANA, ROBERTO BRASILIANO DA SILVA e VALDECIR
BELANCON – RAINHA DA PAZ LTDA), o MPF salientou que, em que
pese tenha restado esclarecido que o diálogo 83712499.WAV – AC/10A,
referido na denúncia, foi travado com terceiro que não o acusado
VALDECIR BELANÇON, mesmo assim teria sido comprovada a prática
de corrupção passiva pelas demais conversas telefônicas regularmente
monitoradas com autorização desse Juízo nos autos 5062179-
57.2015.4.04.7000, identificadas como 83725814.WAV –AC/10A,
83728512.WAV – AC/10A e 84111297.WAV– AC/11A. Estes diálogos, o
depoimento da testemunha Saulo Malaguido Climaco e do corréu
JUAREZ contradiriam a versão apresentada por VALDECIR em Juízo  de
que não conhecia JUAREZ. Já a Informação nº 008/136-2015-4 –
DRCOR/SR/DPF/PR, aliada ao diálogo 83725814.WAV, atestariam a
solicitação de vantagem indevida por BRASILIANO sob orientação de
JUAREZ. Além disso, o corréu DANIEL GONÇALVES FILHO
afirmou que teria recebido, em duas oportunidades, propina de
VALDECIR BELANÇON, no valor de R$ 10.000,00, e que ROBERTO
BRASILIANO DA SILVA era o “operador” de JUAREZ no
recolhimentos dos valores.

Quanto à corrupção passiva imputada a JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, SIDIOMAR DE CAMPOS, DOMINGOS MARTINS e
NORTON DEQUECH FILHO relacionada à empresa FRANGO A
GOSTO e FRIGORÍFICO 3D (oitavo fato), as conversas interceptadas
identificadas como 81259206.WAV – AC/5A, 81262109.WAV–AC/5A e
81262288.WAV– AC/5A atestariam o cometimento do crime. Sustentou
que não pode ser aplicado à espécie o princípio da insignificância  pois  o
atendimento, por parte de DOMINGOS, das solicitações de vantagens
indevidas feitas por servidores públicos seria recorrente, como também
relatados pelos corréus colaboradores DANIEL GONÇALVES FILHO e
MARIA DO ROCIO NASCIMENTO. Mesmo raciocínio, na sua visão,
deveria ser aplicado a NORTON DEQUECH FILHO, que mantinha
relações profissionais com o MAPA e cujos produtos entregues aos fiscais
possuem valor de mercado de, ao menos, R$ 600,00. Por fim, sustentou
não haver qualquer respaldo na prova constante dos autos, contrariamente
ao alegado por SIODIMAR DE CAMPOS e JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, de que estes teriam pago pelos produtos.

Quanto ao nono fato da denúncia (corrupção passiva –
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e SIDIOMAR DE CAMPOS -
ARAOVOS ALIMENTOS LTDA), rejeitou as versões autodefensivas
apresentadas por JUAREZ e SIDIOMAR. Postulou a condenação dos réus
à luz do exame dos diálogos interceptados com autorização judicial
registrados sob números 81670378.WAV – AC/6A e 81763341.WAV –
AC/7A, do fato de o chefe da UTRA-Londrina ter entregue graciosamente
parte dos alimentos a BRASILIANO e SEBASTIÃO, bem como da
comprovada reiteração dos agentes públicos em solicitar alimentos
indevidamente de empresários.



Já em relação ao décimo fato (corrupção passiva – JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA - FRIOS FRATELLI - E. H.CONSTANTINO &
CONSTANTINO LTDA - EPP), os diálogos telefônicos identificados como
82215003.WAV– AC/8A, 82220408.WAV– AC/8A e 82220594.WAV –
AC/8A comprovariam a prática delituosa. Sustentou o membro ministerial
que não seria crível a alegação de JUAREZ de que as botas solicitadas
seriam usadas e descartadas pela empresa, considerando ser chefe da
UTRA-Londrina e proprietário de fato de franquias SUBWAY.

Quanto à corrupção passiva que teria sido praticada por
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA referente à empresa BRUPET
INDÚSTRIA DE MASTIGÁVEIS LTDA (décimo primeiro fato), entendeu
o MPF que deve ser julgada improcedente a acusação neste ponto, diante
do depoimento de Elena Gimenes Rolim e do próprio JUAREZ de que
teria sido paga a ração, não estando suficientemente provada a
materialidade delituosa.

Quanto ao décimo segundo fato (corrupção ativa e passiva –
LUIZ ALBERTO PATZER, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e JOÃO
ROBERTO WELTER– GRANJEIRO ALIMENTOS), estariam
comprovadas a materialidade e autoria delitivas pelo depoimento de LUIZ
ALBERTO PATZER na esfera policial (evento 84 do IPL), pelo apêndice
100 do Laudo 2170/2016 SETEC/SR-PR (evento 329, ANEXO 5, do IPL),
em que teriam sido demonstradas seguidas transferências, no valor de
R$1.000,00 cada, de LUIZ ALBERTO para JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, bem como pelas declarações em Juízo dos réus colaboradores
DANIEL GONÇALVES FILHO e MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO. Salientou, ainda, não ser crível  a alteração da versão
apresentada por LUIZ ALBERTO PATZER em Juízo no que concerne ao
relato de abuso de autoridade que teria sofrido na esfera policial,
considerando os detalhes do repasse de propina anteriormente descritos.

Em relação às imputações de advocacia administrativa e
corrupção passiva privilegiada envolvendo  SIDIOMAR DE CAMPOS,
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, GIL BUENO DE MAGALHÃES 
quanto à INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA. (décimo
terceiro fato), comprovam as práticas delituosas as conversas telefônicas
regularmente monitoradas identificadas como 85209088.WAV – AC/12,
85210503.WAV – AC/12, 85210612.WAV – AC/12, 85216789.WAV –
AC/12, 85209868.WAC – AC/12 e 85227674.WAV – AC/12 (autos nº
5062179-57.2015.4.04.7000), o teor dos depoimentos da testemunha
Juliana Aparecida de Souza Pachemshy, dos réus GIL BUENO DE
MAGALHÃES, SIDIOMAR DE CAMPOS, DANIEL GONÇALVES
FILHO e MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, além do Termo de
Interdição nº 001/841/SIF3459/2017, do Relatório de Polícia Judiciária
nº76/17 e dos documentos anexados ao evento 1276 destes autos.



GIL teria atestado haver relação profissional com o assessor
parlamentar HEULER IURI MARTINS, e que este teria feito queixas
relativamente ao trabalho de Juliana, afirmando, inclusive, que emprestou
andamento ao procedimento e tratado com JUAREZ sobre o assunto.

Sustentou que as teses defensivas apresentadas em Juízo por
SIDIOMAR DE CAMPOS e JUAREZ JOSÉ DE SANTANA não
encontram ressonância em todas as demais provas colacionadas aos autos,
em especial pela prática do ato administrativo pelo acusado JUAREZ
(evento 1276).

Além disso, embora tenha a servidora Juliana Aparecida de
Souza Pachemshy solicitado a própria remoção, GIL BUENO, como
Superintendente, teria agilizado o ato com o claro propósito de beneficiar a
empresa, como atestariam as mensagens encontradas no telefone celular de
HEULER IURI MARTINS (Relatório de Polícia Judiciária nº 76/17) e o
interrogatório de MARIA DO ROCIO.

Quanto ao décimo quarto fato (advocacia administrativa –
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA –INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE
COUROS BRITALI LTDA.),  apesar de o diálogo identificado como
83819867.WAV – AC/10A  e de a Informação 008/136-2015-4 –
DRCOR/SR/DPF/PR (anexo eletrônico 51 do IPL, INF10, p.07), elaborada
a partir da análise do telefone celular de ROBERTO BRASILIANO DA
SILVA relacionarem a atuação de JUAREZ para defender os interesses da
empresa, a negativa da testemunha Charlen Henrique Saconato de ter
tratado do assunto com o chefe da UTRA-Londrina, não haveria provas
suficientes, no entender do MPF, para a procedência desta imputação.

Quanto ao décimo quinto e último fato imputado na denúncia
(concussão – GÉRCIO LUIZ BONESI - PIRAPÓ PARTICIPAÇÕES
LTDA.-  FRIGORÍFICO SANTA FÉ), a prática criminosa estaria
comprovada pelos envelopes encontrados na casa de GÉRCIO LUIZ
BONESI contendo dinheiro em espécie, estando alguns deles identificados
com o nome da empresa (auto de apreensão 280/17 – evento 90,
AUTOCIRCUNS 89, do IPL, reproduções fotográficas constantes do
relatório final do inquérito do evento 246 do IPL, e Informação nº007/136-
2015-4 –DRCOR/SR/DPF/PR  do anexo eletrônico 50 do IPL, INF74),
bem como pelo depoimento das testemunhas Thales Everaldo Tomasella,
Marcos Sérgio Darronqui e Fernando Porciúncula Bargueno e da corré
MARIA DO ROCIO NASCIMENTO. Alegou, ainda, que, apesar de
GERCIO negar ter solicitado valores, teria reconhecido que recebeu
dinheiro da empresa para deslocamento até a sua planta, deixando de
receber diárias para tanto.

Assim, o Ministério Público Federal pleiteou a parcial
procedência da denúncia oferecida a fim de condenar os acusados nas
sanções previstas para os seguintes tipos penais:



- DANIEL GONÇALVES FILHO: Art. 319 do Código
Penal;

- DOMINGOS MARTINS: Arts. 317 e 29, ambos do
Código Penal;

- GERCIO LUIZ BONESI: Arts. 316 e 71, ambos do
Código Penal;

- GIL BUENO DE MAGALHÃES: Art. 317, §2º, do
Código Penal;

- JOÃO ROBERTO WELTER: Arts. 333, caput, e 71,
ambos do Código Penal;

- JUAREZ JOSÉ DE SANTANA: Art.2º, §4º, II, da Lei
12.850/13; Arts. 317, caput e §1º, 319, 321, 69 e 71, todos do Código
Penal;

- LUIZ ALBERTO PATZER: Art.2º, §4º, II, da Lei
12.850/13; Arts.317, caput, e 71, todos do Código Penal;

- LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR: Arts. 317, §1º, e 71,
ambos do Código Penal;

- MARCOS CESAR ARTACHO: Arts. 333, caput e
parágrafo único, 29 e 71, todos do Código Penal;

- NELSON GUERRA DA SILVA: Art. 333, parágrafo
único, e 71, ambos do Código Penal;

- NORTON DEQUECH FILHO: Arts. 317, caput, e 29,
ambos do Código Penal;

- ROBERTO BRASILIANO DA SILVA: Art.2º, §4º, II, da
Lei 12.850/13; Arts. 317, caput, 29, 69 e 71, todos do Código Penal;

- ROBERTO PELLE: Arts. 333, parágrafo único, e 71,
ambos do Código Penal;

- SIDIOMAR DE CAMPOS: Art. 2º, §4º, II, da Lei
12.850/13; Arts. 317, caput, 321, 29 e 71, todos do Código Penal;

- SILVIA MARIA MUFFO: Arts. 317, caput, 321 e 29,
todos do Código Penal;

- VALDECIR BELANÇON: Arts.317, caput, e 29, ambos
do Código Penal;



- VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA: Arts. 333,
caput, e 29, ambos do Código Penal;

bem como a fixação de valor mínimo de reparação de danos
causados à Administração e à sociedade, sugerindo valor igual àquele
apontado para a multa penal, acrescido de juros e correção monetária.

Requereu, por outro lado, a absolvição da acusada MARIA
DO ROCIO NASCIMENTO, quanto à imputação da prática do delito do
Art. 319 do Código Penal.

Além disso, pleiteou  a decretação das perdas dos cargos
públicos dos acusados DANIEL GONÇALVES FILHO, GERCIO LUIZ
BONESI, GIL BUENO DE MAGALHÃES, JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, LUIZ ALBERTO PATZER, LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR e SIDIOMAR DE CAMPOS.

Por fim, requereu o confisco dos valores em espécie
apreendidos em poder  de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e GERCIO
LUIZ BONESI por serem produto dos crimes funcionais cometidos
(evento 1571).

a) A defesa de GIL BUENO DE MAGALHÃES, em suas
alegações finais (evento 1597), no mérito, aduziu a inexistência do crime
de corrupção passiva privilegiada pois não haveria qualquer prova nos
autos de que o acusado solicitou ou recebeu vantagem indevida, já que os
documentos dos eventos 740  (INF11, p. 52/57) e 1310 dos autos e o
depoimento em Juízo de Juliana Aparecida de Souza Pachemshy atestam
que foi ela quem pediu a sua remoção. Sustentou, ainda, que o diálogo
telefônico identificado como 85209868.WAV em nada corrobora  a tese da
acusação.

Além disso, negou ter  instaurado procedimento
administrativo em relação a Juliana, nem solicitado a MARIA DO
ROCIO NASCIMENTO que emitisse parecer favorável à transferência,
até porque o processo de remoção envolve vários setores do MAPA, não
dependendo da vontade exclusiva de uma pessoa, sendo, no caso, o
concurso coordenado por Brasília.

Assim, requereu a absolvição de GIL BUENO DE
MAGALHÃES. Como tese subsidiária de mérito, afirma ser réu primário,
tendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis (evento 1597).

b) A defesa de DANIEL GONÇALVES FILHO (evento
1599), por sua vez, nas alegações finais, afirmou que, nos termos da sua
colaboração firmada com a Procuradoria-Geral da República, devidamente
homologada pelo Supremo Tribunal Federal, prestou  todos os
esclarecimentos acerca dos fatos contidos na denúncia que foram a eles



indagados e de que tinha conhecimento, contribuição esta que teria sido
crucial para "desvendar os intrincados meandros dos crimes que vieram à
tona em seu reinterrogatório judicial."

Portanto, DANIEL teria detalhado minuciosamente o modus
operandi da organização criminosa existente na UTRA/Londrina, sendo
que teve conhecimento ou participou dos fatos ilícitos em razão do cargo
de Superintendente do MAPA no Paraná, desvelando, inclusive, outros que
não eram de conhecimento das autoridades persecutórias.

Por fim, sustentou a credibilidade dos depoimentos prestados
por DANIEL GONÇALVES FILHO, os quais teriam auxiliado na
identificação dos autores, estrutura hierárquica e fatos conexos,
requerendo, assim, a aplicação do perdão judicial já que teria colaborado
eficazmente com as autoridades.

Sucessivamente, pleiteou que sejam aplicados integralmente
os termos do acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério
Público Federal, com a fixação de todos os benefícios ali previstos (evento
1599).

c) A defesa de NORTON DEQUECH FILHO apresentou
alegações finais (evento 1600) sustentando que NORTON não é
funcionário público e, portanto, não poderia ser autor do crime de
corrupção passiva. Além disso, a solicitação de carnes partiu do
funcionário público, sendo que simplesmente cedeu ao pedido, sem
qualquer contrapartida em seu benefício. Por ser um fato atípico, a
autoridade policial entendeu pelo não indiciamento do ora acusado.

Quanto à instrução processual, apontou que as testemunhas
por ele arroladas demonstraram ser NORTON uma pessoa de conduta
ilibada, envolvida com eventos beneficentes. Além disso, seria obstinado
quanto às questões sanitárias de sua empresa, sempre atendendo às
exigências rigorosas da fiscalização. Ademais, os réus MARIA DO
ROCIO NASCIMENTO e  DANIEL GONÇALVES FILHO afirmaram
não o conhecer, não estando envolvido em tratativas espúrias. Por fim,
afirmou ter se limitado a entregar as carnes solicitadas a JUAREZ para
utilização em evento festivo aberto ao público, sem qualquer exigência de
contrapartida pelo MAPA.

Aduziu haver inépcia da exordial pois não teria apontado a
peça acusatória quem teria sido o sujeito passivo da corrupção passiva
cogitada pelo Ministério Público Federal, assim como sobre qual ato de
ofício orbitou a conduta praticada pelo acusado.

No mérito, afirmou ser atípica a conduta perpetrada, seja pela
ausência de previsão legal no tipo do artigo 333 do CP quanto à ação do
extraneus que cede à solicitação do funcionário público e lhe entrega a



vantagem, seja pela ausência de dolo devido à falta de intenção de que se
pratique ou retarde ato de ofício, este que, por sinal, não teria sido
especificado qual seria.

Do mesmo modo, sustentou ser impossível a prática do crime
de corrupção passiva imputado na denúncia pois, além de não ser servidor
público,  não teria, em nenhum momento, aderido à conduta dos
funcionários públicos em liame subjetivo. Não haveria qualquer prova nos
autos que demonstrasse o conluio entre o acusado e os funcionários
públicos para lesarem a Administração em troca de carnes. Ao contrário,
seria o acusado vítima do crime pois não ofereceu e nem prometeu nada
aos funcionários públicos, eis que inquestionavelmente a iniciativa partiu
dos intraneus, além de que não possuía qualquer interesse na entrega do
produto a um evento festivo.

Além disso, alegou ser impossível ser partícipe após a
consumação do delito que se dá com a solicitação pelo sujeito ativo.
Portanto, a entrega do produto, na sua visão, não pode ser considerada
participação em eventual corrupção passiva.

Aduziu também ser atípica a conduta pela ótica do princípio
da intervenção mínima do Estado por ser desproporcional ao ato praticado
a sanção cominada.

Assim, requereu a absolvição de NORTON DEQUECH
FILHO (evento 1600).

d) A defesa de MARIA DO ROCIO NASCIMENTO
apresentou alegações finais (evento 1601), aduzindo ter sido demonstrada a
sua inocência no curso da instrução criminal quanto ao crime de
prevaricação a ela imputado pois não possuía atribuição para instaurar
PAD, tanto é que o MPF requereu a absolvição da acusada.

Sustentou, ainda, que a ré, em sua colaboração premiada,
esclareceu todos os fatos objeto da denúncia, sendo efetiva para o deslinde
dos pormenores dos fatos.

Assim, requereu a absolvição de MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO quanto ao crime, bem como a concessão de perdão
judicial diante da efetiva colaboração para a solução do caso penal (evento
1601).

e) Por sua vez, a defesa de SILVIA MARIA MUFFO, em
suas alegações finais (evento 1602), aduziu ser atípica a conduta imputada
uma vez que o crime de corrupção passiva somente pode ser praticado por
particular se este contribui com eventual solicitação ou recebimento
realizado pelo funcionário público para consumação do delito, o que não



teria ocorrido na espécie. Além disso, a conduta se consumaria com a
solicitação, o recebimento ou a aceitação pelo servidor público, sendo o
eventual pagamento por particular  mero exaurimento da ação.

A anotação referente a "Zanon" no livro caixa da
FRIGOMAX diria repeito ao contato comercial com a empresa Zanon
Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda que, inclusive, não seria
contemporânea aos fatos denunciados, o que demonstraria que nunca pagou
propina ao servidor LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR. O testemunho da
funcionária Kelli e alguns diálogos interceptados também demonstrariam a
recusa veemente da empresa no pagamento de vantagem indevida, sendo a
acusada vítima da coação e achaques praticados pelo fiscal.

Os depoimentos dos corréus MARCOS CESAR
ARTACHO, NELSON GUERRA DA SILVA e JUAREZ JOSE DE
SANTANA e das testemunhas Keli Regina Marcos, Alessandra Marcos e
Domingos Cândido Monteiro demonstrariam a coação e ameaças feitas
exclusivamente por LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR para que fosse
pago o valor da propina exigida, interrompendo o abate sem qualquer
motivo técnico, simplesmente para pressionar a empresa a efetuar o
pagamento.

O documento juntado no evento 1508, no entendimento da
defesa, atestaria a prática de atos por ZANON a fim de prejudicar a
empresa, razão pelo qual sua proprietária solicitou a intervenção do chefe
da UTRA/Londrina para evitar maiores prejuízos à acusada. Alegou que
não podem ser utilizados exclusivamente os depoimentos do réus
colaboradores MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e  DANIEL
GONÇALVES FILHO para sustentar sua relação com JUAREZ, que
seria desafeto deste último.

No que se refere ao crime de advocacia administrativa,
também aduziu ser crime próprio de funcionário público que se consuma
com a prática do ato de patrocínio, permitindo à coautoria do particular
caso este instigue o servidor a patrocinar seus interesses perante a
Administração Pública, o que não teria ocorrido no caso.

O e-mail encaminhado por SIDIOMAR DE CAMPOS a
pedido de JUAREZ, teria conteúdo diverso da defesa apresentada pela
empresa junto ao MAPA. Segundo a testemunha Kelli Regina Marcos e o
corréu JUAREZ,  o e-mail teria sido encaminhado para tirar dúvidas sobre
o procedimento, com explicações de como fazer a defesa, não havendo
elaboração de defesa à FRIGOMAX por parte de JUAREZ JOSE DE
SANTANA.

Assim, por atipicidade das condutas e por não haver prova de
qualquer delito, pela aplicação do princípio in dubio pro reo, requereu a
absolvição da acusada (evento 1602).



f) VICENTE CLAUDIO DAMIÃO LARA apresentou
alegações finais (evento 1603) nas quais alegou não haver provas idôneas,
sejam nas interceptações telefônicas, sejam nos depoimentos das
testemunhas e dos corréus, de que o acusado tenha praticado corrupção
ativa imputada na denúncia.

Sustentou que indícios são "um resultado probatório que deve
ser antecedido por um fato cabalmente provado sob os crivos legais e
constitucionais", não sendo permitida a condenação exclusivamente neles,
sem que haja qualquer prova para embasá-los no que concerne à
materialidade delitiva, como quer o MPF. Além disso, para ser válida e
embasar uma condenação no processo penal, a prova indiciária deveria ser
sólida para que não gere dúvidas ao julgador.

Para a defesa, não teria o Ministério Público Federal provado
que o acusado teria prometido/ofertado vantagem indevida a JUAREZ
JOSE DE SANTANA para que praticasse ou deixasse de praticar ato de
sua esfera de atribuição, que não descreve qual seria, baseando-se
unicamente em interceptações telefônicas realizadas na denúncia. Não teria
mencionado  como e quando o acusado teria prometido ou oferecido a
vantagem ao servidor público.

Sustentou que o ato de ofício, apesar de não mencionado qual
seria na denúncia, não poderia ser a assinatura de declaração de que o
Brasil é livre da doença da "vaca louca" já que, como atestado pelos
corréus colaboradores MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e  DANIEL
GONÇALVES FILHO, não é o referido documento emitido pelo MAPA.
Segundo a defesa, em consulta ao MAPA, esta declaração independeria de
qualquer fiscalização e não precisaria ser firmada por um funcionário
específico na UTRA-Londrina/PR.

Ademais, devido à empresa WEGMED comercializar produto
enquadrado como medicamento, teria sua atividade fiscalizada pela
ANVISA e não pelo MAPA. Portanto, não haveria ato de atribuição de
JUAREZ que pudesse beneficiar a empresa.

Relatou que, embora tenha havido o pagamento de valores a
JUAREZ para a realização de um stand do MAPA em feira agropecuária,
não foi obtida qualquer contrapartida à empresa ou benefício ao próprio
servidor público.

Além disso, não teria VICENTE oferecido os valores,
motivo pelo qual, além da falta de provas, seria atípica a conduta, motivo
pelo qual pleiteou a absolvição do acusado das imputações.

Quanto à fixação de valor mínimo de reparação pelo parquet
federal, entende a defesa não ser possível, já que não teria sido provada a
ocorrência de prejuízo/dano efetivamente suportado pelo ofendido em
decorrência dos fatos especificamente denunciados nestes autos. Além



disso, no caso de se admiti-la, não poderia ultrapassar os R$ 2.000,00 da
única conduta imputada ao acusado. Assim, além de alegar que a questão
não teria sido submetida ao crivo do contraditório, não haveria prova dos
danos efetivamente suportados pela administração e/ou sociedade, de seu
montante e da correlação do acusado como prejuízo (evento 1603).

g) NELSON GUERRA DA SILVA apresentou alegações
finais (evento 1604) nas quais alegou não haver provas idôneas, seja nas
interceptações telefônicas, seja nos depoimentos das testemunhas e dos
corréus, de que o acusado tenha praticado corrupção ativa imputada na
denúncia.

Sustentou que indícios são "um resultado probatório que deve
ser antecedido por um fato cabalmente provado sob os crivos legais e
constitucionais", não sendo permitida a condenação exclusivamente neles,
sem que haja qualquer prova para embasá-los no que concerne à
materialidade delitiva, como quer o MPF. Além disso, para ser válida e
embasar uma condenação no processo penal, a prova indiciária deve ser
sólida para que não gere dúvidas ao julgador.

Para a defesa, não teria o Ministério Público Federal provado
que o acusado teria prometido/ofertado vantagem indevida a LUIZ
CARLOS ZANON JUNIOR para que praticasse ou deixasse de praticar
ato de sua esfera de atribuição, que não descreve qual seria, baseando-se
unicamente  em interceptações telefônicas realizadas. Não teria
mencionado como e quando o acusado teria prometido ou oferecido a
vantagem ao servidor público.

Aduziu que o MPF quer se valer unicamente do depoimento
da ré colaboradora MARIA DO ROCIO NASCIMENTO para sustentar
os fatos imputados na denúncia, quando, na sua visão,  as interceptações
telefônicas e os depoimentos das testemunhas e dos acusados NELSON
GUERRA DA SILVA e MARCOS CESAR ARTACHO demonstrariam
que não teria oferecido ou prometido vantagem indevida a funcionário
público, negando sempre o pagamento de propina a ZANON, inclusive
"peitando-o".

Do ponto de vista da defesa, na verdade, o fiscal LUIZ
CARLOS ZANON JUNIOR  é que teria exigido o pagamento de valores,
inclusive com ameaças e coação a funcionários do frigorífico,  sendo o
acusado verdadeira vítima do crime de concussão. Caso não efetuasse o
pagamento, seriam prejudicadas as atividades de sua empresa.

O fato de ter aceitado fazer o pagamento não significaria que
tenha feito acordo com o servidor corrupto ou lhe oferecido valores. Se
houve o pagamento de valores, sustentou que ocorreu após a omissão ou
prática de ato de ofício, o que não configuraria corrupção ativa. Da mesma



forma, o recebimento por parte do funcionário público, por si só, não
caracterizaria o delito de corrupção passiva deste e ativa do acusado.
Portanto,  não teria praticado qualquer crime.

Sustentou que o ato de ofício, apesar de não mencionado qual
seria na denúncia, não poderia ser a assinatura de certificados em local
diverso da empresa ARTACHO, já que não teria qualquer irregularidade na
prática.  Além disso, os produtos comercializados pela empresa não
estariam submetidos a inspeção permanente, mas periódica, não sendo,
portanto, os referidos certificados condição obrigatória para a venda ao
consumidor.

Portanto, não teria a acusação demostrado qual vantagem
teria buscado NELSON junto a ZANON  já que a empresa ARTACHO
seria um modelo em produção.

Por fim, sustentou que a alegada conduta, como se atesta das
interceptações telefônicas, não foi reiterada, motivo pelo qual deve ser
afastada  eventual continuidade delitiva.

Assim, pleiteou a absolvição de NELSON GUERRA DA
SILVA das imputações em razão da falta de provas e da atipicidade da
conduta.

Quanto à fixação de valor mínimo de reparação pelo parquet
federal, entende a defesa não ser possível, já que não teria sido provada a
ocorrência de prejuízo/dano efetivamente suportado pelo ofendido em
decorrência dos fatos especificamente denunciados nestes autos. Além
disso, no caso de se admiti-la, não poderia ultrapassar os R$ 2.000,00 da
única conduta imputada ao acusado. Assim, além de alegar que a questão
não teria sido submetida ao crivo do contraditório, não haveria prova dos
danos efetivamente suportados pela administração e/ou sociedade, de seu
montante e da correlação do acusado como prejuízo (evento 1604).

h) MARCOS CESAR ARTACHO, em suas alegações finais
(evento 1605), alegou não haver provas idôneas, seja nas interceptações
telefônicas, seja nos depoimentos das testemunhas e dos corréus, de que o
acusado tenha praticado a corrupção ativa imputada na denúncia.

Quanto à imputação de corrupção ativa referente à empresa
M. C. ARTACHO CIA. LTDA, sustentou que indícios são "um resultado
probatório que deve ser antecedido por um fato cabalmente provado sob os
crivos legais e constitucionais", não sendo permitida a condenação
exclusivamente neles, sem que haja qualquer prova para embasá-los no que
concerne à materialidade delitiva, como quer o MPF. Além disso, para ser
válida e embasar uma condenação no processo penal, a prova indiciária
deve ser sólida para que não gere dúvidas ao julgador.



Para a defesa, não teria o Ministério Público Federal provado
que o acusado teria prometido/ofertado vantagem indevida a LUIZ
CARLOS ZANON JUNIOR para que praticasse ou deixasse de praticar
ato de sua esfera de atribuição, que não descreve qual seria, baseando-se
unicamente  em interceptações telefônicas realizadas. Não teria
mencionado como e quando o acusado teria prometido ou oferecido a
vantagem ao servidor público.

Aduziu que o MPF quer se valer unicamente do depoimento
da ré colaboradora MARIA DO ROCIO NASCIMENTO para sustentar
os fatos imputados na denúncia, quando, na sua visão,  as interceptações
telefônicas e os depoimentos das testemunhas e dos acusados NELSON
GUERRA DA SILVA e MARCOS CESAR ARTACHO demonstrariam
de que não teria oferecido ou prometido vantagem indevida a funcionário
público, negando sempre o pagamento de propina a ZANON, inclusive
"peitando-o".

Do ponto de vista da defesa, na verdade, o fiscal LUIZ
CARLOS ZANON JUNIOR  é que teria exigido o pagamento de valores,
inclusive com ameaças e coação a funcionários do frigorífico,  sendo o
acusado verdadeira vítima do crime de concussão. Caso não efetuasse o
pagamento, seriam prejudicadas as atividades de sua empresa.

O fato de ter aceitado fazer o pagamento não significaria que
tenha feito acordo com o servidor corrupto ou lhe oferecido valores. Se
houve o pagamento de valores, sustentou que ocorreu após a omissão ou
prática de ato de ofício, o que não configuraria corrupção ativa. Da mesma
forma, o recebimento por parte do funcionário público, por si só, não
caracterizaria o delito de corrupção passiva deste e ativa do acusado.
Portanto,  não teria praticado qualquer crime.

Sustentou que o ato de ofício, apesar de não mencionado qual
seria na denúncia, não poderia ser a assinatura de certificados em local
diverso da empresa ARTACHO, já que não teria qualquer irregularidade na
prática.  Além disso, os produtos comercializados pela empresa não
estariam submetidos a inspeção permanente, mas periódica, não sendo,
portanto, os referidos certificados condição obrigatória para a venda ao
consumidor.

Portanto, não teria a acusação demostrado qual vantagem
teria buscado MARCOS junto a ZANON  já que a empresa ARTACHO
seria um modelo em produção.

Por fim, sustentou que a alegada conduta, como se atesta das
interceptações telefônicas, não foi reiterada, motivo pelo qual deve ser
afastada  eventual continuidade delitiva.



No que se refere à acusação de corrupção ativa referente às
empresas M. C. ARTACHO CIA. LTDA. e WEGMED–CAMINHOS
MEDICINAIS LTDA, relatou que o valor de R$ 2.000,00 pago a JUAREZ
para a realização de um stand do MAPA em feira agropecuária, não seria
indevida já que não foi obtida qualquer contrapartida à empresa ou
benefício ao próprio servidor público.

Sustentou que o ato de ofício, apesar de não mencionado qual
seria na denúncia, não poderia ser a assinatura de declaração de que o
Brasil é livre da doença da "vaca louca" já que, como atestado pelos
corréus colaboradores MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e  DANIEL
GONÇALVES FILHO, não é o referido documento emitido pelo MAPA.
Segundo a defesa, em consulta ao MAPA, esta declaração independeria de
qualquer fiscalização e não precisaria ser firmada por um funcionário
específico na UTRA-Londrina/PR.

Ademais, devido à empresa WEGMED comercializar produto
enquadrado como medicamento, teria sua atividade fiscalizada pela
ANVISA e não pelo MAPA. Portanto, não haveria ato de atribuição de
JUAREZ que pudesse beneficiar a empresa.

Assim, pleiteou a absolvição de MARCOS CESAR
ARTACHO das imputações em razão da falta de provas e da atipicidade
destas condutas.

Quanto à fixação de valor mínimo de reparação pelo parquet
federal, entende a defesa não ser possível, já que não teria  sido provada a
ocorrência de prejuízo/dano efetivamente suportado pelo ofendido em
decorrência dos fatos especificamente denunciados nestes autos. Além
disso, no caso de se admiti-la, não poderia ultrapassar os R$ 2.000,00 da
única conduta imputada ao acusado. Assim, além de alegar que a questão
não teria sido submetida ao crivo do contraditório, não haveria prova dos
danos efetivamente suportados pela administração e/ou sociedade, de seu
montante e da correlação do acusado como prejuízo (evento 1605).

i) Por sua vez, JOÃO ROBERTO WELTER, em suas
alegações finais (evento 1606) aduziu, inicialmente, não ter sido indiciado
pela autoridade policial, e que a denúncia não contém as exigências legais,
sendo incapaz de individualizar as condutas. Os depoimentos e provas
extraídas da fase pré-processual não teriam demonstrado o dolo do acusado
no oferecimento e/ou entrega de vantagem indevida para a prática de atos
de ofício, o que também teria sido demonstrado no curso da instrução
criminal.

A denúncia pautaria-se unicamente na prova pré-processual e
nos depoimentos dos réus colaboradores DANIEL GONÇALVES FILHO
e MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, os quais não teriam
conhecimentos dos fatos específicos da denúncia. Sustentou que as
transferências de valores entre os corréus LUIZ ALBERTO PATZER e



JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, segundo depoimentos desses réus,
teriam sido feitas para aquisição imobiliária, sem qualquer relação com
JOÃO ROBERTO WELTER ou com o fato imputado na denúncia.

Alegou, ainda, ter sido coagido pela autoridade policial a
macular o depoimento prestado no Inquérito Policial, como relatado pelo
acusado em seu interrogatório neste Juízo.

Assim, pela ausência de provas quanto à existência do fato
e quanto à participação do réu no delito imputado, requereu a absolvição de
JOÃO ROBERTO WELTER (evento 1606).

j) LUIZ ALBERTO PATZER, em suas alegações finais
(evento 1607), alegou não existirem provas de que o acusado estaria
envolvido em uma organização  estruturada com hierarquia, com o fim de
cometer crimes, tanto é que haveria somente duas ligações telefônicas
interceptadas durante dois anos entre o réu e JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, sendo somente uma delas com ligação a eventual prática
delitiva.

Quanto ao crime de corrupção passiva, sustentou não ter se
utilizado do seu cargo público para obter vantagens indevidas. Suas
fiscalizações seriam rigorosas, como atestaria o  seu interrogatório e o de
JOÃO ROBERTO WELTER, sendo que este negou ter efetuado qualquer
tipo de pagamento à  LUIZ ALBERTO. Além disso, duas caixas de frango
não teriam capacidade para desviar a função pública de um agente que
estava de férias.

Os valores repassados a JUAREZ JOSÉ DE SANTANA,
como atestado na instrução, não teriam origem ilícita, mas sim um
empréstimo para pagamento de dívida  relativa a compra de imóvel. 

Afirmou ter havido coação da autoridade policial nos
depoimentos prestados no IPL por meio do vazamento  de informações à 
imprensa.

Dianto disso, requereu a absolvição de LUIZ ALBERTO
PATZER dos crimes a ele imputados na denúncia e, se não for o caso, seja
a pena fixada no mínimo legal (evento 1607).

k) Já VALDECIR BELANÇON apresentou alegações finais
(evento 1608) relatando, inicialmente, não ter sido constatada pelas
autoridades qualquer irregularidade no frigorífico RAINHA DA PAZ, de
sua propriedade.

Alegou a defesa a atipicidade da conduta por não se amoldar
às figuras típicas dos artigos 317 c/c 29 do CP, já que o particular somente
poderia ser sujeito ativo do crime de corrupção passiva caso solicitasse,
recebesse ou aceitasse promessa em nome do agente público, associando-se



a este para obtenção da vantagem indevida. Portanto, a conduta de
prometer pagar vantagem não seria crime, até porque o pagamento seria
mero exaurimento do delito.

Do mesmo modo, não haveria o crime de corrupção ativa pois
a promessa indevida não foi de iniciativa do particular.

Também alegou não haver nos autos qualquer prova que
demostre a relação do acusado com o corréu ROBERTO BRASILIANO
DA SILVA, já que na conversa identificada como 83712499.WAV,
BRASILIANO dialoga com homônimo do acusado pois, conforme
informações da empresa de telefonia celular, a linha de nº (43) 9974-0466
pertence a outra pessoa também proprietária de frigorífico. Já no diálogo
identificado como 83725814.WAV, não haveria qualquer menção à
promessa de pagamento de propina. Não haveria, também, qualquer
conversa de VALDECIR BELANÇON com ROBERTO BRASILIANO
DA SILVA ou JUAREZ JOSÉ DE SANTANA. As demais conversas
interceptadas nada demonstrariam quanto aos crimes imputados os quais,
para a defesa, não passariam de suposições por parte do MPF.

As testemunhas Saulo Malaguido Climaco, Rafael Urquiza
Corrêa de Moraes e José Carlos Eugênio teriam afirmado que VALDECIR 
não tinha contato com os fiscais do MAPA, que nas raras oportunidades em
que JUAREZ esteve no frigorífico não conversou com o acusado, nem
teriam observado qualquer fiscal solicitando propina. Além disso, não
haveria razão para o pagamento da vantagem indevida pois o frigorífico
RAINHA DA PAZ sempre cumpriu todas as exigências determinadas pela
fiscalizações sanitárias e auditorias do MAPA.

Sustentou que, por JUAREZ ter função meramente
administrativa na UTRA/Londrina, e não ter sido nomeado para fiscalizar a
empresa, não teria VALDECIR qualquer interesse na prática de atos da
esfera de atribuição deste servidor.

Para a defesa a acusação teria se baseado unicamente em
presunções embasadas em interceptações telefônicas que não teriam sido
confirmadas pelas provas dos autos.

Sustentou que seriam inverídicas as afirmações efetuadas pelo
réu  DANIEL GONÇALVES FILHO em Juízo quanto ao pagamento de
propina, já que não haveria motivo para ser perseguido por JUAREZ, pois
o então chefe do UTRA/Londrina não possuía atribuições para substituir
fiscais, além de que a afirmação não teria qualquer lastro em outras provas
dos autos.

Ademais, não existiria qualquer prova nos autos de que
VALDECIR BELANÇON tenha prometido ou entregado a quantia de R$
2.000,00 à ROBERTO BRASILIANO DA SILVA.



Assim, pela atipicidade da conduta descrita na denúncia, bem
como pela ausência de provas, requereu a defesa a absolvição
de VALDECIR BELANÇON (evento 1608).

l) LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR apresentou alegações
finais (evento 1609) nas quais alegou nulidade das interceptações
telefônicas autorizadas pelo Juízo pela não observância dos requisitos para
a sua autorização, como prazo de vigência, falta de motivação para
sucessivas prorrogações e que a prova poderia ser alcançada por outros
meios.

Sustentou que, quando da representação de interceptação
telefônica, seu nome somente havia sido mencionado pelo noticiante
Daniel Gouvêa Teixeira em razão de ser responsável pela fiscalização de
cinco frigoríficos, sem qualquer informação quanto à pratica de ilícitos.
Portanto, não haveria indícios da prática de crimes pelo acusado que
justificassem a medida judicial, havendo, na sua visão, falta de
fundamentação na decisão que determinou a interceptação telefônica da
linha telefônica do acusado.

Relatou que, embora fiscalizasse cinco frigoríficos em razão
da carência de fiscais do MAPA, somente um era de abate, o que respeitaria
a legislação então vigente. Assim, a justificativa adotada para o início da
interceptação telefônica de LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR, para a
defesa,  violaria o disposto no art. 2º, inciso I, a Lei 9296/96, já que não
haveria indícios em face do acusado quando do deferimento da medida, a
qual somente poderia ser adotada como último meio de obtenção de provas.

Alegou também que a legislação somente permite a
interceptação telefônica para crimes punidos com pena de reclusão, o que
não teria ocorrido no caso, pois a conduta imputada seria mera infração
administrativa.

Assim, pleiteou que sejam declaradas nulas as interceptações
realizadas.

Quanto às provas produzidas, aduziu a suspeição da
testemunha Kelli Regina Marcos já que teria sido investigada no âmbito da
operação "Carne Fraca" e teria relação de amizade com JUAREZ JOSE
DE SANTANA e SILVIA MARIA MUFFO, esta última sua
empregadora, respondendo, em sua oitiva, de forma seletiva a fim de
prejudicar o acusado e proteger SILVIA. Ademais,  além de fugir de sua
residência quando percebeu a presença de policiais federais para o
cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, teria
recebido a aludida testemunha em sua conta bancária R$ 400.000,00 da
FRIGOMAX em 2 (dois) anos, que poderia indicar a destruição de provas.



Alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento das
diligências requeridas na fase do artigo 402 do CPP, tais como
reinterrogatório do acusado e juntada de documentos relativos às
fiscalizações.

Quanto às imputações de corrupção passiva e prevaricação
envolvendo LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e DANIEL
GONÇALVES FILHO relacionados à empresa FRIGOMAX –
FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE CARNES LTDA (segundo fato da
denúncia), afirmou que o MPF, em suas alegações finais, para pleitear a
condenação do acusado, pautou-se exclusivamente nos depoimentos das
testemunhas Kelli Regina Marcos, Alessandra Marcos e Domingos
Cândido Monteiro, que teriam faltado com a verdade, distorcendo a
realidade dos fatos, além de ter deixando de observar os testemunhos de
Carlos Fernando Gonçalves da Costa e Daniel Vivian acerca da atuação
técnica do réu.

O depoimento de DANIEL GONÇALVES FILHO
confirmaria que o FRIGOMAX sempre teve inúmeros problemas,
possuindo ZANON dificuldades na atuação, pois suas ordens não eram
atendidas pela proprietária da empresa, com a chancela de JUAREZ.
Aduziu ainda que as afirmações feitas pela corré colaboradora MARIA
DO ROCIO NASCIMENTO de que receberia propina mensal é
desprovida de qualquer prova. Além disso, tanto nas interceptações,
quando nos depoimentos não haveria qualquer prova da solicitação ou do
efetivo recebimento de valores por parte de LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR.

Em relação à acusação de corrupção ativa e passiva
envolvendo LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR e ROBERTO PELLE
quanto à atuação na UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S/A (quarto fato)
sustentou que embora tenham as testemunhas Nahydeana Peloso Peres
Pepinelli e Michelly Ferreira afirmado que comparecia pouco à empresa e
assinava certificados em sua casa, não haveria irregularidade, já que a
inspeção era periódica, não sendo obrigatória a presença diária do fiscal na
planta. Sustentou que os termos utilizados nas conversas telefônicas
interceptadas com ROBERTO PELLE seriam técnicos e não de
solicitação de propina.

Ademais, por ter lotação permanente em Arapongas/PR e
periódica em Apucarana/PR e Londrina/PR, necessariamente, teria que se
deslocar entre as cidades, independentemente de onde fixasse residência.
Tais custos seriam suportados pelo acusado já que a UTRA/Londrina não
lhe disponibilizava veículo oficial, desabafando algumas vezes com os
funcionários das empresas de que pagava para trabalhar. Não haveria,
portanto, fundamento nas demais provas do processo a afirmação do réu
colaborador DANIEL GONÇALVES FILHO de que o então



Superintendente do MAPA no Paraná solicitou a DOMINGOS MARTINS
e a ROBERTO PELLE o pagamento de  R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) a título de propina para ZANON.

Quanto ao quinto fato da denúncia (Corrupção ativa e
passiva–LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, MARCOS CESAR
ARTACHO e NELSON GUERRA DA SILVA–M.C ARTACHO CIA
LTDA), não haveria fundamento a afirmação realizada em Juízo pelos
corréus MARCOS CESAR ARTACHO e  NELSON GUERRA DA
SILVA de que teria pago a LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR a quantia
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em algumas oportunidades, pois, como dito
anteriormente, não passariam de reclamações do acusado em não ser
reembolsado das despesas relacionadas aos seus deslocamentos a serviço
do MAPA. Na verdade seriam os referidos corréus que pagariam propina a
JUAREZ, como demonstrado nas interceptações.

Sustentou que por ser rígido e exigente nas fiscalizações,
faltando-lhe o devido trato com as pessoas que se relacionava, além de não
ter seus pleitos atendidos na UTRA/Londrina, valeu-se da pretensa amizade
de DANIEL e MARIA para tentar fazer com que seus pedidos fossem
concedidos, todavia sem sucesso. As testemunhas Adriana Quintino de
Souza, Lis Margarete Brogiato, Joana D’Arc Correa Moressi, Sergio
Roberto Giatti e Eda Carloto de Oliveira teriam atestado a lisura do fiscal
em seu ofício, dizendo nunca terem presenciado a solicitação do
pagamento de vantagens indevidas.

Outrossim, ressaltou que o fato de os certificados terem sido
assinados fora da empresa não significa de maneira alguma que não fora
realizada a inspeção dos alimentos certificados,  já que haviam os agentes
SIF 102 treinados para isso.

A afirmação da corré MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO, em seu interrogatório, de que tinha conhecimento que
ZANON solicitava valores das empresas que fiscalizava foi genérica sem
apresentar qualquer detalhe e, portanto, não pode ser considerada como
prova para eventual condenação.

Assim, requereu, preliminarmente, a decretação da nulidade
das interceptações telefônicas efetuadas, dos depoimentos das testemunhas
Kelli, Alessandra e Domingos, além do deferimento das provas requeridas
na fase do artigo 402 do CPP que lhe foram negadas, para, ao final,
requerer a absolvição de LUIZ CARLOS ZANON de todos os fatos a ele
imputados na denúncia. Juntou documentos (evento 1609).

m) SIDIOMAR DE CAMPOS apresentou alegações finais
(evento 1610), aduzindo, preliminarmente, a ilicitude das interceptações
telefônicas pela não observância dos requisitos para a sua autorização,



como falta de fundamentação adequada e de indícios mínimos de autoria,
de que a prova não poderia ser conseguida por outros meios, além de
excessivas prorrogações.

Afirmou, ainda, que este Juízo estaria usurpando a
competência do STF pois haveria o envolvimento de pessoas detentoras de
prerrogativa de foro. Na visão da defesa, os fatos apurados no âmbito da
"Operação Carne Fraca" teriam relação com os fatos objeto da colaboração
premiada realizada pelos donos e executivos do frigorífico JBS,
homologado pelo Min. Edson Fachin do STF. Sustentou que os
colaboradores e os políticos teriam tido conhecimento prévio da Operação,
com acesso a informações sigilosas antes da sua deflagração, o que
acarretaria a nulidade de todo o monitoramento realizado, de acordo com a
"Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada."

Argumentou que existiriam indícios que a investigação teria
sido conduzida para beneficiar certos membros da organização criminosa, 
afrontando o princípio da isonomia e influenciando na solução do caso
penal. Entende que as sucessivas exposições ilegais de informações
sigilosas geraria descrédito às investigações feitas pela Polícia Federal e a
sua ilicitude.

Sustentou a incompetência absoluta do Juízo em razão de que
os fatos  envolveriam pessoas com prerrogativa de foro. Em que pese este
Juízo tenha entendido anteriormente de que não haveria elementos que
demonstrariam o envolvimento de parlamentar com prerrogativa do foro
nos fatos apurados, a defesa argumentou que, pelos diálogos interceptados,
haveria indícios de participação deste que demandaria o processamento dos
autos no STF. Portanto, haveria usurpação de competência deste Juízo ao
deixar de remeter o processo para a instância suprema  analisar quanto à
cisão, ou não, do julgamento, acarretando nulidade e prejuízo às
investigações.

Ainda como preliminar de mérito aduziu haver nulidade no
acordo de colaboração firmado por DANIEL GONÇALVES FILHO,
sendo necessária a decretação de sua nulidade e dos atos subsequentes.

Nesse contexto, sustentou que este Juízo usurpou da
competência do STF, motivo pelo qual ajuizou três reclamações
constitucionais ainda pendentes de julgamento, pois, além de revogar a
prisão preventiva de DANIEL GONÇALVES FILHO com base em
acordo de colaboração que não havia sido homologado naquela corte, teria
sido negado acesso à defesa a tal decisão. Afirmou que este Juízo teria tido
acesso aos termos do acordo de colaboração quando da soltura do corréu
DANIEL, permitindo o acesso à defesa somente três meses depois.

Ressaltou que teria havido acesso por este Juízo dos termos
do acordo, em que pese estivesse sob sigilo, o que geraria ilegalidade e
usurpação de competência. Na sua visão, teria o Juízo participado



ativamente das  tratativas do acordo pois não seria plausível colocar em
liberdade DANIEL sem que houvesse certeza da efetividade do acordo, o
que é vedado por Lei, sob pena de perda da necessária imparcialidade.

Também sustentou a nulidade do acordo firmado pela acusada
MARIA DO ROCIO NASCIMENTO pois teria sido homologado por
Juízo incompetente, já que foram sido citados agentes com foro por
prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Portanto, deveria ter
sido encaminhado para homologação por aquela Corte, motivo pelo qual,
para defesa, deve ser declarado nulo de pleno direito.

Alegou haver cerceamento de defesa pois não foi juntado aos
autos o vídeo referente à oitiva da testemunha Francisco Barbosa Lima, não
se realizando nova oitiva em virtude da perda da gravação. Quanto à
informante Andrea Monica Moretti Alves de Freitas Barbosa, em que pese
tenha sido procedida a nova inquirição, sustentou que esta não teria
conseguido reproduzir a integralidade do primeiro depoimento. Assim,
diante da inexistência do ato, requereu que seja considerado nulo o ato da
audiência e todos os demais dela decorrentes.

Também alegou ser o caso da decretação da nulidade nos
moldes acima expostos pois teriam sido indeferidas, por este Juízo,
perguntas da defesa do acusado à corré MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO em relação ao conteúdo do acordo de colaboração
firmado.

Aduziu, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, com
consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
apto a gerar nulidade, em virtude da defesa não ter sido intimada a tempo
da  homologação do acordo de colaboração premiada do acusado
DANIEL, nem para o ato em que este seria reinterrogado, pautado na
decisão do evento 1497, Ademais, alegou que, até o presente momento, não
teria sido oportunizado à defesa o acesso aos anexos da colaboração que se
referem aos fatos apurados nos presentes autos.

Além disso, sustentou ter ocorrido a homologação do acordo
de colaboração da corré MARIA DO ROCIO NASCIMENTO após o
término da instrução, o que possibilitaria a ela manipular a versão dos fatos
apresentadas no acordo, já que possuiria acesso a todo o acervo probatório
dos autos. Relatou algumas falas do depoimento da colaboradora MARIA
DO ROCIO que evidenciariam a contradição entre as versões apresentadas
perante o MPF e a este Juízo. Assim, por ausência do requisito da
espontaneidade na celebração, pleiteou o reconhecimento da nulidade do
acordo de colaboração e dos atos subsequentes a ele.

Por fim, alegou cerceamento de defesa pois ele Juízo teria
indeferido na fase do artigo 402 do CPP, nos eventos 1297 e 1559,
diligências pleiteadas pela defesa de SIDIOMAR. Sustentou que as



diligências não poderiam ser angariadas pelos acusados e que decorreriam
dos fatos revelados  durante a instrução. Assim,  pleiteou pelo
reconhecimento da nulidade.

No mérito, a defesa, inicialmente, discorre sobre situações,
que no seu entender, demostrariam equívocos de interpretação dos diálogos
interceptados com autorização judicial, atribuindo-se pretensas condutas
ilícitas aos acusados e  gerando enorme prejuízo financeiro a empresários
do setor e à economia do país.

Quanto ao primeiro fato imputado ao acusado SIDIOMAR
DE CAMPOS de que integraria organização criminosa JUAREZ JOSÉ
DE SANTANA, GERCIO LUIZ BONESI, LUIZ ALBERTO PATZER,
SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA E ROBERTO BRASILIANO
DA SILVA, não teria sido comprovada a versão acusatória de que teria o
papel de cumprir as ordens emanadas do chefe da suposta organização
criminosa, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, retirando nas empresas as
vantagens indevidas, já que não haveria vínculo associativo entre
SIDIOMAR e os demais acusados, cujos contados se davam
esporadicamente em virtude dos cargos ocupados.

Asseverou que somente tinha um contato mais direto e diário
com JUAREZ, por diversos meios, em razão de exercer a chefia da
UTRA- Londrina/PR, sendo que os diálogos, se analisados dentro de um
contexto mais amplo, não indicariam qualquer suspeita de prática
criminosa.

Quanto a ROBERTO BRASILIANO, afirmou que não
possuía relação direta, conhecendo-o por meio de JUAREZ, com quem
tinha relação política. Ressaltou que BRASILIANO foi candidato e,
portanto, as menções a valores nos diálogos interceptados se refeririam a
pedidos de dinheiro para sua campanha.

LUIZ ALBERTO PATZER, por sua vez, teria em Juízo
desmentido a versão apresentada perante a autoridade policial.

Quanto à versão apresentada pela corré MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO de que teria ouvido que ROBERTO BRASILIANO
seria o responsável por "passar a sacola" do JUAREZ, tal afirmação, para
a defesa, não teria sido comprovada por qualquer outra prova nos autos,
não passando de forma da referida acusada obter os benefícios previstos no
acordo de colaboração firmado.

Alegou que JUAREZ seria perseguido por MARIA DO
ROCIO NASCIMENTO e DANIEL GONÇALVES FILHO dentro do
MAPA, instaurando diversos processos administrativos  disciplinares em
seu desfavor. Nesse contexto,  afirmou que as declarações de DANIEL
distorceriam a realidade, a fim de prejudicá-lo, com a finalidade de ser
beneficiado com o acordo de colaboração, já que era o então



Superintendente do MAPA/PR que achacava empresários para o
pagamento de vantagens indevidas com o auxílio do fiscal LUIZ
CARLOS ZANON JUNIOR. Também refutou as declarações de
DANIEL de que possuiria maior poderio político do que JUAREZ,
salientando que a função de Superintendente do MAPA/PR  decorreu de
indicação política da bancada do PMDB do Paraná.

Sustentou, ainda, que, em caso de não ser reconhecida a
inexistência de organização criminosa pelos motivos acima, não haveria
mais de três pessoas, estrutura ordenada, concatenação de tarefas ou
convergência de vontades que se protrairia no tempo para configurar o tipo
do art. 2º da Lei 12.850/2013 ou do art. 288 do Código Penal, já que as
únicas pessoas que mantinham algum contato constante são JUAREZ,
SIDIOMAR e BRASILIANO, que agiriam isoladamente. Destacou, nesse
sentido, o testemunho de Juliana Aparecida de Souza Pachemshy.

Portanto, requereu a absolvição de SIDIOMAR DE
CAMPOS quanto aos crimes do art. 2º da Lei 12.850/2013 e do art. 288 do
Código Penal e, subsidiariamente a desclassificação do crime do rt. 2º da
Lei 12.850/2013 para o do artigo 288 do Código Penal, pois não haveria
mais de três pessoas associadas.

Quanto à denúncia relativamente ao crime de advocacia
administrativa imputada a SIDIOMAR DE CAMPOS de que teria atuado
em favor da empresa FRIGOMAX elaborando defesa administrativa,
primeiramente afirmou que o e-mail encaminhado a proprietária do
frigorífico, SILVIA MARIA MUFFO, sequer foi utilizada em sua defesa
administrativa. Além disso, sustentou que simplesmente repassou a
mensagem por ordem de JUAREZ, não auxiliando na  sua elaboração, até
porque não detém conhecimento técnico necessário em razão de seu cargo

Assim, por ausência de dolo e tratando-se a conduta  de
estrito cumprimento de dever legal, não lhe incumbindo avaliar o conteúdo
da mensagem enviada, requereu a absolvição de SIDIOMAR DE
CAMPOS quanto ao crime do artigo 321 do CP e, subsidiariamente, a
aplicação da causa de diminuição prevista no no art. 29, § 1º, do Código
Penal.

Quanto ao suposto cometimento do crime de corrupção
passiva envolvendo a empresa FRIGORÍFICO 3D, no qual teria sido
incumbido a SIDIOMAR DE CAMPOS o recebimento de produtos
alimentícios solicitados por JUAREZ, sustentou que houve na verdade a
compra de carne na empresa "CARNE FELIX" que também seria de
propriedade de NORTON DEQUECH FILHO.

Ressaltou que o FRIGORÍFICO 3D seria abatedouro
registrado no SIF, sendo fiscalizado pelo SIPOA. Já o açougue "CARNE
FELIX" possuiria vigilância sanitária municipal. Assim,  não haveria razão
para o recebimento de qualquer vantagem para a prática de atos em favor



de NORTON já que os servidores da UTRA Londrina não possuiriam
qualquer atribuição quanto às atividades destas empresas, motivo pelo qual
entende ser atípica a conduta.

Além disso, sustentou que caso não se verifique a atipicidade
da conduta, SIDIOMAR simplesmente  cumpriu ordem de seu superior
hierárquico, no caso JUAREZ, não concorrendo para a consumação de
eventual delito, já que a solicitação indevida, se existente, já havia se
consumado com a mera solicitação da vantagem indevida.

Ainda, sustentou, no caso, não haver dolo por parte de
SIDIOMAR já que desconheceria as circunstâncias (lícitas ou ilícitas) que
envolviam a solicitação proveniente de seu Chefe, devendo, portanto, ser
aplicada a excludente de ilicitude por estrito cumprimento do dever legal.

Desse modo, requereu a absolvição de SIDIOMAR DE
CAMPOS quanto ao crime do artigo 317 do CP e, subsidiariamente, a
aplicação da causa de diminuição prevista no no art. 29, § 1º, do Código
Penal.

Mesmo entendimento acima foi exposto pela defesa quanto à
denúncia de corrupção passiva envolvendo a empresa ARAOVOS
ALIMENTOS LTDA a fim de refutar a participação de SIDIOMAR na
conduta, pois não haveria qualquer prova do dolo ou consciência da
ilicitude até porque somente teria cumprido a ordens de seu superior
hierárquico. Afirmou, ainda, que a própria conduta de JUAREZ seria
atípica, pois teria pago pelos produtos solicitados.

Por fim, quanto à imputação da prática de advocacia
administrativa  em favor da INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A.
LTDA. aduziu que a situação seria mais complexa do que a descrita na
inicial pois não se limitaria à mera autuação da empresa fiscalizada, mas
sim de uma divergência na execução do trabalho da fiscal Juliana
Pachemshy que faria fiscalizações não programadas, sem conhecimento do
responsável. Como  SIDIOMAR era responsável pela autorização e
cadastramento das rotas dos veículos utilizados na UTRA Londrina no
sistema, teria ficado preocupado em ser responsabilizado pela atitude
arbitrária da referida fiscal de desvio da rota estipulada.

Sustentou que nos diálogos interceptados não teria ficado
claro o teor do rascunho que queria escrever com auxílio de JUAREZ, e
que o encontro foi marcado para local diverso do ambiente de trabalho em
razão de não teria expediente em razão de feriado. Nos interrogatórios
prestados por SIDIOMAR e JUAREZ, estes teriam esclarecido que o
rascunho seria na verdade um documento formal  para aquele se defender
de eventual responsabilidade pelo ocorrido, se a empresa fiscalizada
apresentasse algum tipo de representação à Superintendência do MAPA.



Relatou que essa "defesa" não foi nunca encaminhada à
empresa ou ao assessor parlamentar HEULER IURI MARTINS pois a
fiscal Juliana teria se responsabilizado pelo desvio da rota no dia da
fiscalização da INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA. Assim,
não haveria prova de ter patrocinado os interesses da referida empresa,
motivo pelo qual requereu a absolvição do acusado 9evento 1610).

n) DOMINGOS MARTINS apresentou alegações finais
(evento 1611) em que, após um breve relatório do ocorrido nos autos,
pleiteou pelo reconhecimento da atipicidade formal da conduta de
corrupção passiva imputada ao acusado na denúncia.

Primeiramente, aduziu que somente o diálogo telefônico
interceptado identificado como 81259206.WAV – AC/5A tem
DOMINGOS como interlocutor, não se extraindo dele qualquer prática
delituosa que possa ser a ele imputada. Também no depoimento que
prestou à autoridade policial e perante este Juízo, não haveria qualquer
evidência de que contribuiu para a prática de corrupção.

Sustentou que, embora tenha JUAREZ JOSE DE
SANTANA solicitado caixas de frango a DOMINGOS MARTINS, a
figura típica de corrupção passiva não alcançaria o particular que
meramente entrega o solicitado pelo servidor público, ainda mais porque
não haveria descrição de qual vantagem indevida  corresponderia a ação.
Portanto, não seria caso de participação no crime de corrupção passiva já
que a entrega seria mero exaurimento do crime  Também a conduta não
poderia ser enquadrada no delito de corrupção ativa,  já que não teria de
DOMINGOS partido a iniciativa do pedido das caixas de frango, nem de
prevaricação, eis que não foi narrado qualquer ato de ofício.

Ressaltou que DOMINGOS doou de boa-fé a JUAREZ as
duas caixas de frango para o evento especial, salientando que o custo seria
de R$ 90,00. Pelo Código de Conduta da Alta Administração, não seriam
considerados presentes os brindes que não superem R$100,00. Assim, a
conduta seria, portanto, atípica.

Também sustentou a atipicidade no aspecto material da
conduta perpetrada pelo réu pois seria insignificante diante do valor dos
produtos.

Por fim, aduziu que o MPF extrapolou os limites dos fatos
expostos na denúncia, violando o princípio da correlação, pois menciona
outras solicitações indevidas que não sao mencionadas na denúncia para
sustentar o pleito condenatório.

Ademais, afirmou que as declarações do corréu DANIEL
GONÇALVES FILHO não passariam de ilações, sem provas, tentando
atingir seu inimigo JUAREZ, e proteger LUIZ CARLOS ZANON
JUNIOR, reportando a fatos que não estão abarcados nesta denúncia.



Além disso, relembrou que DOMINGOS MARTINS não foi
sequer indiciado pela autoridade policial e que é pessoa de conduta ilibada.

Criticou o MPF por ter tratado de forma diferente situações
semelhantes ao denunciar DOMINGOS pela entrega de carne de frango a
JUAREZ, mas deixar de fazê-lo com relação às pessoas que entregaram os
ovos pela empresa ARAOVOS, as botas de borracha pela empresa FRIOS
FRATELLI,  a ração para cães pela empresa BRUPET, e a testemunha
Fernando Porciúncula Bargueno que teria efetuado quatro pagamentos de
R$ 5.000,00 ao fiscal GERCIO.

Assim requereu a absolvição do réu pela atipicidade da
conduta e, subsidiariamente, a aplicação do in dubio pro reo já que não
existiriam provas suficientes para a sua condenação (evento 1611).

o) Por sua vez, a defesa de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA,
em suas alegações finais (evento 1612), aduziu, preliminarmente, a
ilicitude das interceptações telefônicas pela não observância dos requisitos
para a sua autorização, como falta de fundamentação adequada e de
indícios mínimos de autoria, de que a prova não poderia ser conseguida por
outros meios, além de excessivas prorrogações.

Afirmou, ainda, que este Juízo estaria usurpando da
competência do STF pois haveria o envolvimento de pessoas detentoras de
prerrogativa de foro. Na visão da defesa os fatos apurados no âmbito da
"Operação Carne Fraca" teriam relação com os fatos objeto da colaboração
premiada realizada pelos donos e executivos do frigorífico JBS,
homologado pelo Min. Edson Fachin do STF. Sustentou que os
colaboradores e os políticos teriam tido conhecimento prévio da Operação,
com acesso a informações sigilosas antes da sua deflagração, o que
acarretaria a nulidade de todo o monitoramento realizado, de acordo com a
"Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada."

Argumentou que heveria indícios de que a investigação teria
sido conduzida para beneficiar certos membros da organização criminosa, 
afrontando o princípio da isonomia e influenciando na solução do caso
penal. Entendeu que as sucessivas exposições ilegais de informações
sigilosas gerariam descrédito às investigações feitas pela Polícia Federal e a
sua ilicitude.

Sustentou a incompetência absoluta do Juízo em razão de que
os fatos  envolveriam pessoas com prerrogativa de foro. Em que pese este
Juízo tenha entendido anteriormente de que não haveria elementos que
demonstrariam o envolvimento de parlamentar com prerrogativa do foro
nos fatos apurados, a defesa argumentou que, pelos diálogos interceptados,
haveria indícios de participação deste que demandaria o processamento dos
autos no STF. Portanto, haveria usurpação de competência deste Juízo ao



deixar de remeter o processo para a instância suprema  analisar quanto à
cisão, ou não, do julgamento, acarretando a nulidade e prejuízo às
investigações.

Ainda como preliminar de mérito aduziu haver nulidade no
acordo de colaboração firmado por DANIEL GONÇALVES FILHO,
sendo necessária a decretação de sua nulidade e dos atos subsequentes.

Nesse contexto sustentou que este Juízo usurpou a
competência do STF, motivo pelo qual ajuizou três reclamações
constitucionais ainda pendentes de julgamento, pois, além de revogar a
prisão preventiva de DANIEL GONÇALVES FILHO com base em
acordo de colaboração que não havia sido homologado naquela corte, teria
sido negado acesso à defesa a tal decisão.  Afirmou que este Juízo teria tido
acesso aos termos do acordo de colaboração quando da soltura do corréu
DANIEL, permitindo o acesso à defesa somente três meses depois.

Ressaltou que teria havido acesso por este Juízo aos termos
do acordo em que pese estivesse sob sigilo, o que geraria ilegalidade e
usurpação de competência. Na sua visão, teria o Juízo participado
ativamente das  tratativas do acordo pois não seria plausível colocar em
liberdade DANIEL sem que houvesse certeza da efetividade do acordo, o
que é vedado por Lei, sob pena de perda da necessária imparcialidade.

Também sustentou a nulidade do acordo firmado pela acusada
MARIA DO ROCIO NASCIMENTO pois teria sido homologado por
Juízo incompetente, já que foram sido citados agentes com foro por
prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Portanto, deveria ter
sido encaminhado para homologação por aquela Corte, motivo pelo qual,
para defesa, deve ser declarado nulo de pleno direito.

Alegou haver cerceamento de defesa pois não foi juntado aos
autos o vídeo referente à oitiva da testemunha Francisco Barbosa Lima, não
se realizando nova oitiva em virtude da perda da gravação. Quanto à
informante Andrea Monica Moretti Alves de Freitas Barbosa, em que pese
tenha sido procedida à nova inquirição, sustentou que esta não teria
conseguido reproduzir a integralidade do primeiro depoimento. Assim,
diante da inexistência do ato, requereu que seja considerada nulo o ato da
audiência e todos os demais dela decorrentes.

Também alegou ser o caso de decretação da nulidade nos
moldes acima pois teriam sido indeferidas, por este Juízo, perguntas da
defesa do acusado à corré MARIA DO ROCIO NASCIMENTO em
relação ao conteúdo do acordo de colaboração firmado.

Aduziu, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, com
consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
apto a gerar nulidade, em virtude de a defesa não ter sido intimada a tempo
da  homologação do acordo de colaboração premiada do acusado



DANIEL, nem para o ato em que este seria reinterrogado, pautado na
decisão do evento 1497, Ademais, alegou que, até o presente momento, não
teria sido oportunizado à defesa o acesso aos anexos da colaboração que se
referem aos fatos apurados nos presentes autos.

Além disso, sustentou ter ocorrido a homologação do acordo
de colaboração da corré MARIA DO ROCIO NASCIMENTO após o
término da instrução, o que possibilitaria a ela  manipular a versão dos
fatos apresentadas no acordo, já que possuiria acesso a todo o acervo
probatório dos autos. Relatou algumas falas do depoimento da
colaboradora MARIA DO ROCIO que evidenciariam a contradição entre
as versões apresentadas perante o MPF e a este Juízo. Assim por ausência
do requisito da espontaneidade na celebração, pleiteou o reconhecimento
da nulidade do acordo de colaboração e dos atos subsequentes a ele.

Por fim, alegou cerceamento de defesa pois ele Juízo teria
indeferido na fase do artigo 402 do CPP, nos eventos 1297 e 1559,
diligências pleiteadas pela defesa de JUAREZ. Sustentou que as
diligências não poderiam ser angariadas pelos acusados e que decorreriam
dos fatos revelados durante a instrução. Assim, pleiteou o reconhecimento
da nulidade.

No mérito, inicialmente discorre sobre situações, que no seu
entender, demostrariam equívocos de interpretação dos diálogos
interceptados com autorização judicial, atribuindo-se pretensas condutas
ilícitas aos acusados e  gerando enorme prejuízo financeiro a empresários
do setor e à economia do país.

Quanto ao primeiro fato imputado ao acusado JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA de que integraria organização criminosa juntamente
com SIDIOMAR DE CAMPOS, GERCIO LUIZ BONESI, LUIZ
ALBERTO PATZER, SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA E
ROBERTO BRASILIANO DA SILVA, sustentou que não teria sido
comprovada a versão acusatória de que teria o papel de intermediar e
atender aos pleitos indevidos das empresas,  propiciando um tratamento
diferenciado a elas na UTRA que chefiava, por meio da edição de atos
administrativos dissimulados, além de coordenar as solicitações e os
recebimentos de vantagens indevidas recebidas pelos demais fiscais e
atender a pedidos de assinaturas de certificados de algumas empresas sem
proceder a exigida fiscalização no local de produção dos produtos, já que
não haveria vínculo associativo entre JUAREZ e os demais acusados.

Asseverou que somente tinha um contato mais direto e diário
com SIDIOMAR  DE CAMPOS e ROBERTO BRASILIANO, pois com
os demais servidores se limitava a tratar de assuntos internos do MAPA,
uma vez que chefiava a UTRA-Londrina/PR. Portanto, se existisse a
referida organização, seu núcleo criminoso seria mais restrito.



Sustentou que sua relação com SIDIOMAR, encarregado de
diversas  atribuições administrativas não específicas do órgão que chefiava,
era exclusivamente em decorrência do trabalho e a comunicação se
realizaria por diversos meios, não só por telefone, motivo pelo qual os
diálogos interceptados, se analisados dentro de um contexto mais amplo,
não indicariam qualquer suspeita de prática criminosa.

Quanto a ROBERTO BRASILIANO, que não teria relação
direta com SIDIOMAR, teria um vínculo eminentemente político.
Ressaltou que BRASILIANO foi candidato e, portanto, as menções a
valores nos diálogos interceptados se referiam a pedidos de dinheiro para
sua campanha, feitos inclusive à empresas que eram fiscalizadas pelo
MAPA.

LUIZ ALBERTO PATZER, por sua vez, teria em Juízo
desmentido a versão apresentada perante a autoridade policial.

Quanto à versão apresentada pela corré MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO de que teria ouvido que ROBERTO BRASILIANO
seria o responsável por "passar a sacola" de JUAREZ, tal afirmação, para a
defesa, não teria sido comprovada por qualquer outra prova nos autos, não
passando de forma da referida acusada conseguir os benefícios previstos no
acordo de colaboração firmado.

Alegou que JUAREZ seria perseguido por MARIA DO
ROCIO NASCIMENTO e DANIEL GONÇALVES FILHO dentro do
MAPA, tendo sido instaurados diversos processos administrativos
disciplinares em seu desfavor. Nesse contexto,  afirmou que as declarações
de DANIEL distorceriam a realidade a fim de prejudicá-lo, com a
finalidade de ser beneficiado com o acordo de colaboração, já que  seria o
então Superintendente do MAPA/PR que achacaria empresários para o
pagamento de vantagens indevidas com o auxílio do fiscal LUIZ
CARLOS ZANON JUNIOR. Também refutou as declarações de
DANIEL de que possuiria maior poderio político que JUAREZ,
salientando que a função de Superintendente do MAPA/PR foi preenchida
por indicação política da bancada do PMDB do Paraná.

Sustentou, ainda que, em caso de não ser reconhecida a
inexistência de organização criminosa pelos motivos acima, não haveria
mais de três pessoas, estrutura ordenada, concatenação de tarefas ou
convergência de vontades que se protrairia no tempo, para configurar o tipo
do art. 2º da Lei 12.850/2013 ou do art. 288 do Código Penal, já que as
únicas pessoas que mantinham algum contato constante são JUAREZ,
SIDIOMAR e BRASILIANO que agiriam isoladamente. Destacou, neste
sentido, o testemunho de Juliana Aparecida de Souza Pachemshy.

Relatou que a única hierarquia existente entre os funcionários
públicos do MAPA decorreria da própria estrutura hierárquica daquele
órgão, na qual lhe incumbia a chefia da UTRA Londrina/PR.



Portanto, requereu a absolvição de SIDIOMAR DE
CAMPOS quanto aos crimes do art. 2º da Lei 12.850/2013 e do art. 288 do
Código Penal e, subsidiariamente a desclassificação do crime do rt. 2º da
Lei 12.850/2013 para do artigo 288 do Código Penal pois não haveria mais
de três pessoas associadas.

Quanto à denúncia por prevaricação relacionada à empresa
FRIGOMAX, sustentou que as provas colhidas durante a instrução não
apontaram para a prática de qualquer conduta delituosa de omissão por
parte de JUAREZ em representar para apuração disciplinar a conduta do
fiscal LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR. Além disso, afirmou ser
contraditória a própria denúncia pois, para configurar a conduta omissiva,
teria narrado ação por parte de JUAREZ ao dizer que  "se limitou a
noticiar" o fato por telefone a DANIEL e MARIA.

Assim, além de inepta a denúncia neste ponto, seria atípica a
conduta pois comunicou a Chefe da Divisão de Defesa Agropecuária,
Eloisa Prehs Montrucchio, acerca da denúncia que recebeu da proprietária
da empresa de que ZANON estaria exigindo o pagamento de propina às
empresas. Quem possuiria atribuição para propor ao Superintendendente
Regional do MAPA a instauração de procedimento administrativo
disciplinar. Se não houve a apuração dos fatos, a dita omissão não poderia
ser a ele imputada até porque não teria atribuição legal para instaurar, de
ofício, o PAD ou a sindicância.

Ademais, argumentou que faltaria o especial fim de agir na
conduta descrita na acusação pois não apontaria de que forma a não
apuração disciplinar do fiscal agropecuário poderia satisfazer uma
pretensão pessoal de JUAREZ, além de que não teria sido demonstrada
qual seria a ligação entre a dita omissão e as vantagens indevidas obtidas
pela suposta prática do crime de corrupção passiva contra FRIGOMAX.

Quanto à imputação de crime de corrupção passiva
relacionada à empresa FRIGOMAX, alegou que não haveria elementos na
denúncia que demonstrassem ser JUAREZ o mandante do crime e que
ROBERTO BRASILIANO DA SILVA teria agido por sua ordem ao
solicitar vantagens indevidas a aludida empresa. Também não teria
JUAREZ conhecimento da ação de BRASILIANO, nem controle da
conduta deste pelo simples fato de ser chefe da UTRA Londrina/PR.
Portanto, não poderia lhe ser atribuída responsabilidade criminal pela
"Teoria do Domínio do Fato",  devendo ser absolvido da acusação.

Também sustentou que não teria pessoalmente solicitado
vantagens indevidas à empresa na pessoa da funcionária Keli e de sua
proprietária SILVIA MARIA MUFFO, tendo intercedido somente para
apurar os fatos relacionados à solicitação de propina por parte do fiscal
ZANON. Por isso teria se utilizado das expressões  "resolver aquele
negócio" ou "ajudassem" nos diálogos telefônicos.



Quanto à denúncia de advocacia administrativa imputada a
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA pois teria atuado em favor da empresa
FRIGOMAX elaborando defesa administrativa baseada-se nos áudios
82126129.WAV e nº 82218269.WAV, primeiramente afirmou que se
encontrou com a proprietária do frigorífico, SILVIA MARIA MUFFO,
para esclarecer dúvidas dela a respeito da autuação sofrida, atividade esta
inerente a sua função pública. Além disso, não teria redigido ou elaborado
a sua defesa administrativa, até porque sequer o conteúdo do e-mail
encaminhado foi utilizado na defesa administrativa.

Assim, em razão da atipicidade da conduta e da ausência de
provas  requereu a absolvição de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA.

Quanto à imputação de corrupção passiva envolvendo a
empresa WEGMED, ressaltou que 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 acusado. Portanto, apesar de obtida a vantagem, ela não seria
indevida pois não visou uma ação ou omissão vinculada ao ofício do
agente, pois a certificação necessária à exportação dos produtos da empresa
independeria de qualquer fiscalização e poderia ser emitida por qualquer
fiscal agropecuário.

Segundo a defesa, não haveria nos diálogos qualquer menção
a solicitação ou aceitação da vantagem pelo acusado, assim como sustentou
ser a versão apresentada pelo réu JUAREZ em seu interrogatório judicial
mais isenta que os depoimentos extrajudiciais dos acusados VICENTE
CLÁUDIO DAMIÃO LARA, MARCOS CESAR ARTACHO E
NELSON GUERRA DA SILVA.

Quanto à corrupção passiva que envolveria a empresa
RAINHA DA PAZ, inicialmente alegou inépcia da inicial pois um dos
diálogos mencionados na denúncia não teria sido travado com VALDECIR
BELANÇON, proprietário do aludido frigorífico, como teria sido
comprovado durante a instrução. Além disso, a solicitação de valores teria
sido feita exclusivamente pelo réu ROBERTO BRASILIANO DA SILVA
para financiar sua campanha política, sem qualquer indício de que teria
sido feita a mando de JUAREZ.

No que concerne aos fatos envolvendo o pedido de caixas de
cortes de frango da empresa FRANGO A GOSTO COMÉRCIO DE
CARNES LTDA, confirmou que solicitou as carnes a título de doação para
o churrasco organizado por servidores do MAPA, sem qualquer
contrapartida do acusado na prática de atos de ofício. Além disso, pelo
disposto no artigo 10, § 1º do Decreto 6.029/07, não seriam considerados
presentes os brindes que não superassem R$100,00, como neste caso que
valeriam R$ 90,00. Assim, seria atípica a conduta.



Quanto ao suposto cometimento do crime de corrupção
passiva envolvendo a empresa FRIGORÍFICO 3D situação em que teria
sido incumbido a SIDIOMAR DE CAMPOS o recebimento de produtos
alimentícios (30 quilos de picanha) por ele solicitados, sustentou que houve
na verdade a compra de carne  na empresa "CARNE FELIX" que também
seria de propriedade de NORTON DEQUECH FILHO.

Ressaltou que o FRIGORÍFICO 3D seria abatedouro
registrado no SIF, sendo fiscalizado pelo SIPOA. Já o açougue "CARNE
FELIX" possuiria vigilância sanitária municipal. Assim, não haveria razão
para o recebimento de qualquer vantagem para a prática de atos em favor
de NORTON já que os servidores da UTRA- Londrina não possuiriam
qualquer atribuição quanto às atividades destas empresas, motivo pelo qual
entende ser atípica a conduta.

Mesmo entendimento acima foi exposto pela defesa quanto à
denúncia de corrupção passiva envolvendo a empresa ARAOVOS
ALIMENTOS LTDA. Afirmou que a conduta de JUAREZ seria atípica,
pois teria pago pelos produtos solicitados e não haveria qualquer vantagem
indevida. Além disso, teria esclarecido em seu interrogatório as expressões
utilizadas nas conversa telefônicas, salientando que pediu um favor já que
não havia a venda direta para o consumidor.

Quanto ao cometimento do tipo do artigo 317 do CP por
solicitar botas de borracha à empresa E. H. Constantino & Constantino
LTDA- EPP, alegou que por serem usadas, manchadas e sem valor
econômico, sequer poderiam ser entendidas como vantagem indevida, pois 
estariam abarcadas na exceção prevista no art. 10, § 1º, inciso I do Decreto
6.029/07. Portanto, seria atípica a conduta.

No que pertine à prática de corrupção passiva envolvendo
BRUPET INDÚSTRIA DE MASTIGÁVEIS LTDA, sustentou que o
produto solicitado era pago em dinheiro, se tratando, na verdade, de relação
comercial sem qualquer benefício como contraprestação, como teria sido
confirmado pela testemunha Elena Gimenes Rolim.

Já quanto à imputação de corrupção passiva relativa à
empresa GRANJEIRO ALIMENTOS, estaria pautada exclusivamente nas
declarações prestadas por  LUIZ  ALBERTO PATZER à autoridade
policial, que não foram confirmadas em Juízo. Além disso, o corréu JOÃO
ROBERTO WELTER, dono da aludida empresa, não teria informado
qualquer entrega de valores a JUAREZ entre 2010 e 2017, somente entre
2004 a 2010, declaração esta que não foi confirmada em Juízo quando
assistido por defensor, informando que teria sido coagido pela autoridade
policial para fazer a primeira declaração.

Sustentou que as transferências recebidas na conta bancária
de JUAREZ no ano de 2013, cuja quebra de sigilo foi deferida no evento
07 dos autos nº 5038388-25.2016.4.04.7000 e evento 329 dos autos nº



5002816-42.2015.4.04.7000, seriam repasses dos valores que eram
solicitados à empresa, além de não terem sido confirmados em Juízo por
LUIZ  ALBERTO. Trataria-se de pagamentos de um empréstimo que
JUAREZ teria feito a ele para a compra de uma casa e que agora estavam
sendo restituídos. Teriam, portanto, origem lícita no salário auferido.

Narrou, ainda, ser comum a situação de descontrole
financeiro por parte de LUIZ  ALBERTO PATZER, tanto é que já teria
feito empréstimo com outros servidores do MAPA como o corréu
SIDIOMAR.

Desse modo, requereu sua absolvição e, em não sendo o caso,
a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 29, § 1º, do
Código Penal.

Quanto à imputação da prática de advocacia administrativa 
em favor da INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA. aduziu que
a situação seria mais complexa do que a descrita na inicial pois não se
limitaria à mera autuação da empresa fiscalizada, mas sim de uma
divergência na execução do trabalho da fiscal Juliana Pachemshy que faria
fiscalizações não programadas, sem conhecimento do responsável pela
autorização e cadastramento das rotas dos veículos utilizados na UTRA
Londrina no sistema, no caso SIDIOMAR, que teria ficado preocupado em
ser responsabilizado pela atitude arbitrária da referida fiscal de desvio da
rota estipulada.

Sustentou que nos diálogos interceptados não teria ficado
claro o teor do rascunho que o acusado iria auxiliar SIDIOMAR a
escrever, e que o encontro foi marcado para local diverso do ambiente de
trabalho em razão de que não teria expediente em razão de feriado.

Nos interrogatórios prestados por SIDIOMAR e JUAREZ
estes teriam esclarecido que o rascunho seria na verdade um documento
formal  para aquele se defender de eventual responsabilidade pelo ocorrido,
se a empresa fiscalizada apresentasse algum tipo de representação à
Superintendência do MAPA.

Relatou que esta "defesa" não foi nunca encaminhada à
empresa ou ao assessor parlamentar HEULER IURI MARTINS pois a
fiscal Juliana teria se responsabilizado pelo desvio da rota no dia da
fiscalização da INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA. Assim,
não haveria prova de ter patrocinado os interesses da referida empresa,
motivo pelo qual requereu a absolvição do acusado e, em não sendo o caso,
a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 29, § 1º, do
Código Penal.

Por fim, quanto à denúncia pela prática de advocacia
administrativa para a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS
BRITALI LTDA., salientou que desempenhou um dos papéis inerentes ao



seu cargo, nos termos legais, tendo somente prestado esclarecimentos às
dúvidas do empresário Clébio Henrique Polvani Marques quanto aos
tratamentos que poderiam ser adotados quanto ao couro infestado com
larvas retido no porto,  aconselhando-o sobre qual seria a melhor medida, a
mesma que também foi sugerida pelo órgão responsável no MAPA.
Todavia, caberia exclusivamente a aludida empresa resolver o problema e
tomar as providências cabíveis.

Salientou, ainda, que não possuiria qualquer atribuição para
decidir sobre o caso, já que estaria fora de sua competência. Assim, não
teria havido qualquer patrocínio de interesse privado junto à Administração
Pública, motivo pelo qual requereu sua absolvição.

Ainda, quanto ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
apreendido em sua residência, sustentou que seriam recursos de origem
lícita pois se trataria de “sinal” recebido pelo acusado JUAREZ pela venda
do terreno objeto da matrícula nº 23.544 do 3º Ofício de Registro de
Imóveis da cidade de Londrina/PR, cuja finalização do negócio encontra-se
obstada em razão do arresto efetuado  nos autos de medida assecuratória de
nº 5019096-20.2017.4.04.7000, devendo ser, portanto, restituído ao réu
(evento 1612).

p) ROBERTO PELLE, por meio de sua defesa constituída,
apresentou alegações finais (evento 1613) nas quais, inicialmente fez
considerações acerca da pessoa do acusado e das atividades da empresa em
que é gerente geral COMPANHIA INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA
S.A.- CILSA, cujo nome comercial é “INTEGRA”, antiga UNIFRANGO
AGROINDUSTRIAL S.A.  Que se trataria de centro de armazenagem e
distribuição, e não frigorífico com abate de animais. Desta forma, os fiscais
do MAPA iriam à empresa quando necessário, não permanecendo
diariamente no local.

No mérito, aduziu que o fato narrado não constituiria crime,
tanto é que sequer foi indiciado pela autoridade policial. Sustentou que não
ofereceu, prometeu  ou pagou qualquer vantagem indevida a LUIZ
CARLOS ZANON JÚNIOR apta a configurar corrupção ativa. O fiscal
ZANON assinaria somente certificados que estivessem em conformidade
com as documentações necessárias, que já estavam atestadas pelo próprio
SIF da empresa, que contava com Agente de Inspeção, não havendo, razão,
portanto, para o pagamento de qualquer vantagem indevida.

Aduziu que os depoimentos das testemunhas Danilo Luciano,
Nahydeana Peloso Peres Pepinelli e Célio José Cunha teriam atestado a
integridade das atividades da empresa e que nunca teriam presenciado
qualquer pagamento de vantagens indevida ao fiscal do MAPA, o que teria
sido confirmado por MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e ROBERTO
PELLE em seus interrogatórios.



Para a defesa, o depoimento do corréu DANIEL
GONÇALVES FILHO, além de contraditório, não trouxe qualquer prova
das ilações. Também, o corréu colaborador mencionou fatos que não estão
contidos na denúncia, o que violaria o princípio da correlação.

Assim, requereu a absolvição do acusado pois o fato narrado
não constitui crime e, subsidiariamente, por falta de provas (evento 1613).

q) GERCIO LUIZ BONESI apresentou alegações finais
(evento 1626) alegando, preliminarmente, nulidade das interceptações
telefônicas pois não teriam sido observados os requisitos legais para o
deferimento da medida. A decisão do evento 222 dos autos nº 5062179-
57.2015.404.700 não teria demonstrado que a sua realização era necessária
para a apuração da infração penal, e teria tomado por base somente dois
diálogos sem qualquer indicação de prática criminosa ou qual a relação
teria  o acusado com JUAREZ JOSE DE SANTANA. Assim, requereu a
decretação de nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica.

Quanto à imputação de integrar organização criminosa,
sustentou que o próprio Ministério Público Federal requereu a sua
absolvição por ausência de provas, até porque o único ato de concussão
imputado ao acusado seria a cobrança de valores dos proprietários do
FRIGORÍFICO SANTA FÉ que sequer foi submetido à UTRA/Londrina na
qual estaria instalada a dita organização, mas a Maringá/PR.

O proprietário do frigorífico esclareceu que a designação de
GERCIO se deu pela Chefe do SIPOA, MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO, não havendo   relação alguma com os servidores lotados
em Londrina e seu chefe JUAREZ.

Quanto ao crime de concussão imputado a GERCIO LUIZ
BONESI, sustentou que, apesar de ter sido designado para atuar em três
empresas na região de Londrina/PR, aceitou  inespecionar temporariamente
o FRIGORÍFICO SANTA FÉ, a 110 Km de seu local de trabalho, sendo
que os proprietários da empresa se ofereceram para custear as despesas de
viagem, o que teria sido autorizado pelo RIISPOA.

Discorreu que na época dos fatos era obrigatória a inspeção
federal (SIF) em caráter permanente nos abatedouros. Todavia, a falta de
fiscais federais agropecuários do MAPA necessários ao serviço, acarretou a
necessidade do deslocamento destes para outras regionais, atendendo
vários estabelecimentos ao mesmo tempo. Isto teria gerado sobrecarga de
trabalho e o aumento de custo com o pagamento de diárias pelo MAPA. A
Controladoria Geral da União teria questionado a situação, assim como
que, estabelecimentos que deveriam ter fiscalização permanente, estavam,
na realidade, sendo inspecionados periodicamente pela impossibilidade de
haver um fiscal em cada abatedouro.



Segundo a defesa, a situação acima exposta inclusive
prejudicou as atividades e as exportações de carnes pelo FRIGORÍFICO
SANTA FÉ pois estava sem fiscal designado por vários meses, em razão da
inércia da UVAGRO- Maringá para solucionar a questão, motivo pelo qual
acabou sendo designado pelo SIPOA, de forma provisória, pela
expediência que tinha com equinos. Sustentou a defesa que compareceu
diversas semanas na empresa com o uso de carro oficial entre agosto e
outubro de 2016 e que não tinha obrigação nenhuma de realizar as
inspeções no local, pois estaria lotado na região de Londrina/PR.

Em razão do início das exportações de carne pelo frigorífico
em novembro de 2016, teria sido necessário o desempenho de mais funções
e comparecimentos pelo menos dois dias por semana, que não lhe
permitiria um planejamento prévio,  já que seria avisado com horas de
antecedência da necessidade do trabalho. Assim, não seria mais possível a
solicitação de diárias e veículo oficial com a antecedência necessária, o que
acarretou com que GERCIO se deslocasse com carro próprio, às suas
expensas.

GERCIO LUIZ BONESI relatou que a situação que deveria
ser provisória foi se estendendo sem que fosse solucionada a questão, como
atestou o administrador da empresa, Fernando Porciúncula Bargueño, que
teria lhe oferecido ajuda de custo para arcar com os custos de seu
deslocamento, a partir do início de 2017, enquanto não fosse nomeado um
fiscal definitivamente.

Ademais, teria atestado o então chefe do SIPOA, Cleverson
Freitas, que no fim de janeiro de 2017 teria sido nomeado definitivamente
como responsável pela inspeção. Todavia, não teriam sido liberadas diárias,
nem carro oficial, como teria sido atestado pela testemunha Charlen
Henrique Saconato, razão pela qual GERCIO LUIZ BONESI teria
aceitado que o FRIGORÍFICO SANTA FÉ custeasse suas despesas de
deslocamento. Todavia, para a defesa, não poderiam ser estes valores
interpretados como vantagens indevidas ou "incentivos" para o
desempenho de suas funções.

As testemunhas Thales Everaldo Tomasella e Marcos Sérgio
Darronqui teriam relatado que tais valores seriam ajudas de custo legítimas
e previstas nos itens 6, 7, 8 e 18 do artigo 102 do RIISPOA, cujo
pagamento seria de responsabilidade dos estabelecimentos inspecionados.

Assim, sustentou que não exigiu qualquer vantagem indevida
para que comparecesse ao frigorífico e desempenhasse suas atribuições
funcionais, sendo que somente teria reclamado da situação de ter que arcar
com os custos. Isto teria acarretado em três pagamentos, entre janeiro e
março de 2017, para fazer frente às despesas de viagem, sem qualquer
benefícios à empresa. Deste modo, requereu a absolvição do acusado
(evento 1626).



 r) Por fim, ROBERTO BRASILIANO DA SILVA, em suas
alegações finais (evento 1628), inicialmente, criticou a forma de condução
da operação "Carne Fraca" e por ter sido denunciado por conhecer e prestar
serviço a um outro acusado. Sustentou que não teria qualquer ação
criminosa por parte do réu nas condutas descritas pelo MPF, nem dolo nas
condutas e muito menos prova de suas práticas, até porque os diálogos
teriam sido interpretados de forma equivocada.

Preliminarmente, alegou que houve a prorrogação das
interceptações telefônicas sem a adequada fundamentação e sem houvesse
necessidade até porque, na visão da defesa, não teria nada "palpável" em
seu desfavor. Teria havido prejuízo a ROBERTO BRASILIANO DA
SILVA pois a denúncia se basearia essencialmente nos diálogos
interceptados equivocadamente interpretados.

Alegou, ainda, inépcia da inicial pois não haveria descrição
de qualquer conduta, para além do fato de auxiliar diretamente JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA, a fim de imputar a participação em organização
criminosa. Portanto, não haveria a necessária subsunção do fato à norma e
prova de participação consciente e voluntária na conduta.

Não haveria também na denúncia a demonstração do
preenchimento dos elementos do tipo, como a existência organização de
tarefas e hierarquia entre seus membros, além de se obter vantagem por
meio da prática de crimes punidos pena superior a 4 anos, o que diferiria da
mera participação ou coautoria. Nesse sentido, sustentou que se trataria, na
verdade, da narração de apenas um crime de corrupção passiva com
eventual aumento de pena continuidade delitiva.

A defesa aduziu que nas diversas conversas telefônicas,
apesar de o MPF mencionar a linguagem cifrada e temas envolvendo
dinheiro, não haveria qualquer menção prejudicial a BRASILIANO pois
exerceria atividade lícita para o qual foi chamado, não havendo qualquer
relação com a atividade exercida por terceiros, no caso JUAREZ. Portanto,
não haveria como se sustentar a imputação de integrar organização
criminosa.

Além disso, sustentou haver bis in idem na imputação de
organização criminosa e associação criminosa por parte do MPF,  já que
não haveria prova da prática de qualquer dos crimes. Assim, requereu a sua
absolvição e, se não for o caso, somente o enquadramento da conduta no
tipo do artigo 288 do CP.

Também inexistiria o crime de corrupção passiva em relação
aos três fatos a imputado na denúncia, uma vez que simplesmente exerceria
seu trabalho de realizar ligações e buscar envelopes, labor lícito, não
podendo ser responsabilizado por eventuais desvios de conduta de
terceiros, cujas atividades delituosas não teria ciência.



Ressaltou que a apesar da testemunha Kelly Regina ter
mencionado que BRASILIANO solicitava dinheiro, ela não teria
esclarecido nenhum motivo da solicitação de dinheiro por ele, e nem se
esse agia a pedido de outrem. Além disso, defendeu que está sendo
denunciado unicamente por auxiliar JUAREZ, sem que tenha havido
qualquer comprovação de que teria praticado ilícitos penais ou que
receberia valores indevidos.

Também não haveria qualquer crime em buscar uma pessoa
ou se encontrar com ela como teria sido narrado na conduta relacionada ao
FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ, até porque a testemunha Saulo
Malaguido Climacoteria teria afirmado desconhecer o acusado.

Sustentou, ainda que por não ser funcionário público, não
poderia ser sujeito ativo do crime do artigo 317 do CP, e mesmo que
pudesse, seria necessário que as elementares do tipo se comunicassem, o
que não seria o caso, já que não teria conhecimento das atividades, se
criminosas, que JUAREZ desempenharia.

Destacou que seja qual for a teoria adotada (da imputação
objetiva, da ação neutra ou adequação processual), estar-se-ia diante de um
caso de absolvição do acusado, pois não haveria provas de que,
conscientemente, agiria para cometer crimes, de que foi beneficiado com
eventual ato criminoso. Além disso, atuaria a mando de JUAREZ, como
um assessor contratado legalmente (evento 1628).

Autos registrados para sentença (evento 1629).

O feito foi convertido em diligência para intimação das partes
acerca  da juntada dos áudios do depoimento da testemunha Francisco
Barbosa Lima prestado na audiência realizada em 25/08/2017, que não
havia sido anexado aos autos (eventos 1643 e 1644).

SIDIOMAR DE CAMPOS e JUAREZ JOSE DE
SANTANA (eventos 1680 e 1681) apresentaram novas alegações finais nas
quais veiculam todas as questões anteriormente postas nos eventos 1610 e
1612, respectivamente, à exceção da preliminar de cerceamento de defesa
em razão da falta de juntada da mídia referente à testemunha Francisco
Barbosa Lima.

Quanto ao mérito, alegou a defesa que a aludida testemunha
teria afirmado que nunca soube da prática de ilícitos por parte de JUAREZ
ou SIDIOMAR. Ademais, teria destacado que, nos períodos em que
substituiu JUAREZ, não verificou qualquer irregularidade, abuso ou
tratamento diferenciado na fiscalização de empresas por parte deste.

Autos registrados para sentença (evento 1684).

Essa é a síntese do que interessa.



Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Contextualização

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

No dia 19/02/2018 foi sentenciada a ação penal nº 5027868-
69.2017.4.04.7000, iniciada por força da segunda fase do trabalho
ostensivo de investigação. No dia 27/07/2018  foi sentenciada a ação penal
nº 5016882-56.2017.4.04.7000.  No dia 28/09/2018  foi sentenciada a ação
penal nº 5016879-04.2017.4.04.7000.

Adiante, passo ao exame de todas as circunstâncias
envolvendo especificamente a presente ação penal.



2. Preliminarmente 

2.1. Incompetência absoluta do Juízo

As defesas de SIDIOMAR DE CAMPOS e JUAREZ JOSÉ
DE SANTANA alegaram incompetência absoluta deste Juízo, pois estaria
usurpando da competência do STF já que haveria o envolvimento de
pessoas detentoras de prerrogativa de foro.

A questão ora suscitada já havia sido aduzida, em alguma
medida, pelas referidas defesas quando da apresentação das respostas à
acusação, sendo decidida por este Juízo nos seguintes termos (evento 191):

"SIDIOMAR DE CAMPOS e JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, aventaram a
nulidade decorrente da incompetência absoluta deste Juízo, diante da
presença de diálogos com políticos detentores de foro privilegiado.

Como mencionado no tópico III) relativo à alegação de nulidade das
interceptações, o então deputado/Ministro Osmar Serraglio pede
informações a DANIEL GONÇALVES FILHO, Superintendente do MAPA
à época, sobre o fechamento de um frigorífico, o que em princípio não
configura qualquer ilícito penal, mas revela – e neste ponto é que foram
atraídos os olhos da mídia nacional – a hipótese de existência de relação
pessoal entre os interlocutores. A partir daí as conclusões a que se pode
chegar, ao menos no âmbito das investigações relacionadas à Operação
Carne Fraca, são meras especulações. Tanto não havia, à época, indício
de prática de crime por parte do parlamentar que, no próprio trecho da
decisão transcrita na peça defensiva, consta que a também investigada
MARIA DO ROCIO informou a DANIEL que não tem nada de errado e
estaria tudo normal no Frigorífico Larissa, informação repassada ao
aludido deputado.

Além disso, o MPF comunicou à Procuradoria-Geral da República
acerca do aparecimento de figuras políticas com foro privilegiado no
curso das interceptações, para que, se fosse o caso, o chefe daquela
instituição provocasse o STF para fins de deslocamento de competência,
o que, como se vê, não ocorreu até o presente momento (eventos 214 e
217 dos autos de interceptação nº 5062179-57.2015.4.04.7000).

Acerca da validade do encontro fortuito de provas mesmo em diligência
determinada por Juízo que posteriormente descobre provas de crimes
não sujeitos a sua competência, oportuno destacar o precedente da
Suprema Corte no HC 81.260/ES (Rel. Min. Sepúlveda Pertence - Pleno -
por maioria - j. em 14.11.2001 - DJU de 19.4.2002).

Citando excerto da decisão liminar, o ministro Teori Zawaski assim
decidiu acerca do tema, na Rcl 23457 , julgada em 16/06/2016:

É certo, também, que o Supremo Tribunal Federal, em  outras
reclamações correlacionadas (v.g Rcl 19138 AgR,  Relator(a):
Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de  18/3/2015; Rcl
19135 AgR, Relator(a): Min. TEORI  ZAVASCKI, Segunda Turma,
Dje de 3/8/2015; Rcl 21419 - AgR, Relator(a): Min. TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, Dje de 5/11/2015), ratificou o
entendimento de que o eventual  encontro de indícios de



envolvimento de autoridade detentora de foro especial durante
atos instrutórios não resulta, por si só, em violação de sua
competência, já que apurados sob o crivo de autoridade
judiciária que, até então, por decisão da Corte, não violava
competência de  foro superior (RHC 120379, Relator(a): Min.
LUIZ FUX,  Primeira Turma, Dje 24/10/2014; AI 626214-AgR,
Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Dje
8/10/2010; HC 83515, Relator(a): Min. NELSON JOBIM,
Tribunal Pleno, DJ 4/3/2005; Inq 4130-QO, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/9/2015).

7. Porém, diversamente do defendido pelo Ministério Público, a
realidade dos autos não se resume a encontro fortuito de provas.
Com efeito, a violação da competência do Supremo Tribunal se
deu no mesmo momento em que o juízo reclamado, ao se deparar
com possível envolvimento de autoridade detentora de foro na
prática de crime, deixou de encaminhar a este Supremo Tribunal
Federal o procedimento investigatório para análise do conteúdo
interceptado. E, o que é ainda mais grave, procedeu a juízo de
valor sobre referências e condutas de ocupantes de cargos
previstos no art. 102, I, b e c, da Constituição da República e
sobre matéria probatória que, segundo a própria decisão, não
mais se encontrava na esfera de competência do reclamado

Nas balizas da decisão supratranscrita, não foi reconhecida a existência
sequer de indício de prática delituosa por parte do parlamentar que
conversou ao telefone com o monitorado DANIEL GONÇALVES FILHO
no diálogo em comento, tampouco se fez juízo de valor acerca da
conduta do ocupante de cargo com prerrogativa de foro, justamente por
não haver elementos suficientes para tanto. Como se vê do item 1.1 da
decisão de deflagração da Operação Carne Fraca - evento 43 dos autos
nº 5002951832017404700 - a análise das condutas criminosas
envolvendo PAULO ROGÉRIO SPOSITO (FRIGORÍFICO LARISSA
LTDA) e EDMYLSON PENA DOS SANTOS (BR ORGAN
FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.), apenas mencionou o diálogo
entre DANIEL e OSMAR, no qual este busca informar-se sobre
procedimento de fechamento de empresa com aquele. Somente  após a
sua captação, soube-se tratar do deputado OSMAR SERRAGLIO, sem
que qualquer fato ou conduta fosse-lhe atribuída, antes mesmo que se
soubesse da identidade completa do interlocutor.

O mesmo se diga no que toca aos demais políticos mencionados durante
as interceptações, ou com os quais foi mantido contato pelos alvos
monitorados.

Quanto à menção, por outros alvos interceptados, de que o deputado
SÉRGIO SOUZA teria recebido dinheiro ilegal oriundo do MAPA teria
que ser respaldada e, no mínimo outro elemento  de prova, quiçá outro
diálogo, a fim de que houvesse pelo menos indícios de crime, hábeis a
justificar a análise da competência pelo STF, conforme fiz constar na
decisão do evento 43 dos autos nº 50029518320174047000, na qual
estão detalhados todos os argumentos expostos nas decisões que
autorizaram monitoramentos telefônicos nos autos nº
50621795720154047000, no que toca à prerrogativa de foro (grifei):

'4. PRERROGATIVA DE FORO



Em relação  a um possível envolvimento de parlamentares nos
fatos investigados, por brevidade, reitero integralmente os
fundamentos das decisões dos eventos 141, 165, 200 e 229 dos
autos de Pedido de Quebra de Sigilo nº 50621795720154047000,
pelos quais entendi pela insuficiência de indícios de cometimento
de crime por parte dos parlamentares em si, assessorados pelos
investigados objeto deste tópico específico:

Evento 141:

Por fim, conforme bem destacado na manifestação ministerial
(evento 128), dos diálogos acima não se extraem elementos
suficientes no sentido de que o parlamentar (Deputado Federal)
que é interlocutor em um dos diálogos, que detém foro por
prerrogativa de função, esteja envolvido nos ilícitos objeto de
investigação no inquérito policial relacionado a este feito ou em
qualquer outro que requeira neste momento o envio de peças ao
Tribunal competente para eventual apuração de ilícito penal. A
idêntica conclusão se chega quanto aos diálogos travados entre
GIL BUENO DE MAGALHÃES e 'Heller', que seria assessor de
um Deputado Federal e entre JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e
uma pessoa que seria próxima de um Deputado Estadual do
Paraná. O mesmo se diga quanto à conversa referente ao
primeiro período de monitoramento em que um dos
interlocutores chamado "Ronaldo' faz referência à atuação de
um Deputado Federal para auxiliar na realização de um 'show
rural'.

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

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

Evento 165:

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

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



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

Por outro lado, justamente a fim de melhor esclarecer esta
relação, bem como a suposta 'proteção' de certas empresas
londrinenses, pela qual tanto briga o fiscal JUAREZ, mostra-se
necessária a continuidade do monitoramento de seu terminal
telefônico.

Cito, ainda, trecho da decisão do evento 200 dos autos de Pedido
de Quebra de Sigilo nº 50621795720154047000:

- Competência - prerrogativa de foro:

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

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

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

(...)

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

Então surge o nome do deputado federal Sergio Souza:



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

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

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

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



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

Não fosse assim, bastaria a um investigado, qualquer que fosse,
desconfiando que poderia estar tendo suas comunicações
telefônicas monitoradas, citar aleatoriamente fatos que pudessem
envolver pessoas com prerrogativa de foro, sem qualquer suporte
indiciário, para ocasionar o deslocamento da competência da
investigação. Isso, obviamente, acarretaria o completo
desvirtuamento do instituto do foro por prerrogativa de função e
da jurisprudência 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

Evento 229:

Novamente, neste último período monitorado, surgiu o nome do
deputado SERGIO SOUZA, mais uma vez no que toca a eventual
articulação política para evitar o afastamento do ex-
Superintendente regional do MAPA DANIEL GONÇALVES
FILHO, veja-se o diálogo entre DANIEL e seu substituto
GUILHERME BIRON (81405051.WAV):

Novamente, entendo não haver qualquer indício de crime na busca
de intervenção do deputado na questão da estrtuturação da
Superintendênica do MAPA no Paraná, pois como visto, o
parlamentar busca defender os interesses da regional no
Congresso.'

O fato do MPF ter requerido a remessa ao STF para decidir acerca de
eventual desmembramento não vincula a decisão judicial subsequente, e
não serve como prova de alegada violação ao princípio do juiz natural.

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio81405051


Conforme já consignei alhures, e como pode ser verificado nos autos do
processo, não houve investigação contra os então referidos Deputados.
Em nenhum momento, pelo que consta nos autos, houve qualquer ato
investigatório direto contra Osmar Serraglio ou Sérgio Souza.

Apenas a título de argumentação, a invocada decisão do já falecido Min.
Teori Zawaski não tem efeito erga omnes, tampouco ex tunc; além disso,
foi proferida após as decisões judiciais mencionadas pelos ora réus que
autorizaram os monitoramentos telefônicos referidos nos autos nº
5062179-57.2015.4.04.7000.

Por fim, importante mencionar que a questão já foi submetida à
apreciação do STF, por meio da Reclamação nº 26789, ajuizada por
PAULO ROGÉRIO SPOSITO, distribuída ao Ministro Dias Toffoli, o
qual já decidiu, em caso análogo, que, por não haver medida cautelar
autorizada para investigar detentor de cargo com prerrogativa de
função, ou mesmo relação entre os fatos averiguados com relação ao
parlamentar e o objeto da investigação, não há que se falar em
usurpação de competência daquela Corte Suprema.

Rejeito a alegação de incompetência, por não serem nenhum dos ora
réus contemplados pelas benesses da prerrogativa de foro
constitucionalmente garantida."

Como já exposto em diversas decisões anteriores, este Juízo
não determinou o monitoramento telefônico ou qualquer outra medida
investigativa em desfavor de nenhuma autoridade que detenha prerrogativa
de foro ou, de qualquer forma, permitiu a sua investigação, ainda que de
maneira oblíqua.

O diálogo travado por telefone entre o Deputado Sérgio
Souza e DANIEL GONÇALVES foi captado fortuitamente no dia 19/05/16
(82109243.WAV) porque o terminal telefônico utilizado por este último se
encontrava monitorado por ordem judicial. O referido diálogo sequer
constou das representações apresentadas pela autoridade policial na análise
das sucessivas prorrogações das intercepções justamente pela falta de
qualquer relevância dele no contexto das investigações realizadas.

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

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

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



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

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

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

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



Também merece destaque o recente julgado da Reclamação nº
25497 também de relatoria do Ministro Dias Toffoli:

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

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

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

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



Especificamente quanto ao conteúdo do diálogo em si
expressamente citado na presente reclamação ele se restringiu a uma
ligação partida do Deputado indagando DANIEL sobre a situação do
processo administrativo disciplinar que respondia no MAPA. Não houve
pedido de interferência indevida por parte do então Deputado, tampouco
ocorreu promessa de atuação irregular de DANIEL. Tanto assim é que
esses diálogos não foram sequer utilizados como fundamento pela
Autoridade Policial para requerer a prorrogação do monitoramento
telefônico, não tendo sido nem mesmo apreciados pelo Juízo em qualquer
momento da investigação.

 Bem se vê, portanto, que os fundamentos que justificaram as
medidas deferidas em desfavor do ora reclamante não estão relacionados ao
diálogo travado entre DANIEL GONÇALVES e o Deputado Federal
Sérgio Souza, uma vez que dele não decorreu conclusão no sentido de que
houvesse o cometimento de qualquer crime. A prisão preventiva, as buscas
e apreensões e as demais medidas cautelarmente deferidas tiveram como
fundamentos outros fatos e circunstâncias constatados ao longo da
apuração e também mencionados na parte acima transcrita e, depois, na
parte dispositiva da decisão judicial, e não especificamente no diálogo
mencionado.

Em mais de uma ocasião tanto o MPF quanto o Juízo,
examinando diálogos e menções a autoridades detentoras de foro por
prerrogativa de função no curso da investigação, concluíram que não havia
elementos concretos que permitissem vislumbrar a prática de qualquer
delito (assim, por exemplo: eventos 128, 141 e 165 dos autos nº 5062179-
57.2015.4.04.7000).

Houve somente o caso, anterior ao referido diálogo
(82109243.WAV), em que o Parquet entendeu pela remessa dos autos ao
Supremo Tribunal Federal para apuração do eventual envolvimento do
Deputado Sérgio Souza em práticas delitivas, tendo em vista a menção a
seu nome por terceiros (evento 195 dos autos citados). O Juízo, por
considerar que se tratava de especulação referida por terceiros sem
qualquer amparo fático, indeferiu o pleito em decisão sobre a qual o MPF
não interpôs recurso vazada nos seguintes termos (evento 200 dos autos nº
5062179-57.2015.4.04.7000):

"Competência - prerrogativa de foro:

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

Conforme já exposto nas decisões anteriores deste Juízo é muito comum
que figuras políticas surjam nos contextos dos diálogos interceptados,
sendo natural que os detentores de cargos de chefia nas
Superintendências do Ministério da Agricultura, Pecuária e



Abastecimento, assim como de outros Ministérios, busquem auxílio ou
intervenção de deputados de seu Estado a fim de viabilizar o atendimento
de interesses do órgão, ou mesmo de suas questões
corporativas/funcionais. Essa circunstância, por si, não é indicativa de
prática alguma de crime.

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

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

Acrescento que a ligação foi feita para o telefone registrado em nome da
SESP/PR (Secretaria de Segurança Pública), indicando tratar-se de
assunto oficial, mormente quando se compara com as conversas restritas
de DANIEL com empresários do ramo agropecuário, tendo a brevidade e
a busca por reuniões e encontros pessoais como característica.

É certo que, surgindo qualquer indício consistente da participação de
agente político em qualquer das atividades ilegais paralelas
desenvolvidas no âmbito do MAPA, a competência deverá ser declinada
de imediato ao órgão julgador competente devido à prerrogativa de foro.

Não é o caso, por ora.

(...)

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

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

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

https://10.1.41.34:8643/intelletotum/contents/audios/atrib_audio80934391


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

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

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

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

Então surge o nome do deputado federal Sergio Souza:

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

Reforço que o diálogo é eminentemente especulativo, travado por
pessoas estranhas ao parlamentar e que, tudo indica, sequer possuem
proximidade direta com ele a ponto de terem tido acesso a alguma
informação privilegiada. Ou seja, trata-se de conversa furtiva - apenas
para evitar o uso da palavra fofoca -, que sequer refere concretamente a



origem do seu teor, não menciona a que título o tal dinheiro teria sido
repassado por DANIEL e, caso tivessem ocorrido os fatos, se era
dinheiro de origem lícita ou não.

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

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

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

Não fosse assim, bastaria a um investigado, qualquer que fosse,
desconfiando que poderia estar tendo suas comunicações telefônicas
monitoradas, citar aleatoriamente fatos que pudessem envolver pessoas
com prerrogativa de foro, sem qualquer suporte indiciário, para
ocasionar o deslocamento da competência da investigação. Isso,
obviamente, acarretaria o completo desvirtuamento do instituto do foro
por prerrogativa de função e da jurisprudência 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."

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



Portanto, o diálogo no qual surge fortuitamente como
interlocutor o Deputado Sérgio Souza conversando com DANIEL
GONÇALVES não integra o resultado das investigações policiais, não
tendo servido como elemento de convicção, direta ou indiretamente, para a
adoção das medidas cautelares no curso da apuração policial e para a
formação da opinio delicti.

Por fim, quanto à alegação do possível envolvimento nos
fatos objeto da denominada "Operação Carne Fraca" de outras pessoas
detentoras de foro privilegiado mencionadas no acordo de colaboração
premiada firmado pelo corréu DANIEL GONÇALVES FILHO no âmbito
da Procuradoria-Geral da República, saliento que o acordo foi devidamente
homologado pelo C. STF. Houve somente a remessa a este Juízo de parte
dos anexos do acordo de colaboração que não haveria qualquer menção a
pessoas com prerrogativa de foro, em relação as quais permanecem sendo
investigadas no âmbito daquele Tribunal Superior.

Cumpre ressaltar, ainda, que o próprio C. STF já apreciou a
preliminar ora em comento em duas Reclamações a ele submetidas pelo
proprio réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA.

Na Reclamação nº 30.177, em decisão liminar proferida em
27/06/18, o  Min.Dias Toffoli decidiu da seguinte forma:

"(...) Pois bem, consoante pacífica jurisprudência, não há de se cogitar
de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal quando 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.
(...)

Há de se considerar, ademais, que a nossa jurisprudência já se
posicionou no sentido de que a declaração de imprestabilidade dos
elementos de prova angariados em eventual usurpação da competência
criminal do Supremo Tribunal Federal não alcança aqueles destituídos
de foro por prerrogativa de função, como no caso.(...)

Eventual encontro de indícios de envolvimento de autoridade detentora
de foro privilegiado durante atos instrutórios subsequentes, por si só,
não resulta em violação de competência desta Suprema Corte, ainda
mais quando houver prévio desmembramento pelo Supremo Tribunal
Federal, como ocorreu no caso."

Na Reclamação nº 28.520, o Min. Relator Dias Toffoli em
decisão datada de 06/06/2018,  já havia decidido em igual sentido:

"(...) Mas ainda que se admitisse eventual ocorrência de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal na hipótese, essa conclusão
não justificaria a avocação da causa para Corte por uma razão muito



simples: o reclamante é destituído de foro por prerrogativa de função.

Com efeito, a declaração de imprestabilidade dos elementos de prova
angariados em eventual usurpação da competência criminal do
Supremo Tribunal Federal não alcança aqueles destituídos de foro por
prerrogativa de função, como é o caso.

Outra, aliás, não foi a conclusão da Procuradoria-Geral da República
ao consignar que “o reclamante não detém foro por prerrogativa de
função, de forma de que a declaração de nulidade dos elementos de
convicção obtidos em eventual usurpação de competência deste STF
não alcançaria.”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste
Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação.(...)"

Portanto, diante de todo o exposto e com base no acima
decidido pelo C. STF sobre a matéria já submetida ao seu crivo, por não
vislumbrar qualquer usurpação de competência por parte deste Juízo, não
há que se falar em incompetência para o processamento do feito, motivo
pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

2.2. Inépcia da inicial.

As defesas de NORTON DEQUECH FILHO, JOAO
ROBERTO WELTER e  ROBERTO BRASILIANO DA SILVA  alegaram
inépcia da denúncia, pois não descreveria com clareza quais condutas se
amoldariam aos tipos penais em tese violados, bem como pela falta de
individualização da conduta descrita.

A  referida preliminar já havia sido oposta pelas defesas
quando da apresentação das respostas à acusação, tendo sido devidamente
decidida por este Juízo no evento 191, nos seguintes termos:

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

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

a) do crime previsto no art. 319 do Código Penal em face de DANIEL
GONÇALVES FILHO;

b) do crime previsto no art. 317 c/c art. 29, ambos do Código Penal em
face de DOMINGOS MARTINS;

c) dos crimes previstos no art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13 e nos arts.
288 e 316 c/c art; 71, todos do Código Penal em face de GERCIO LUIZ
BONESI;



d) do crime previsto no art.317, §2º do Código Penal em face de GIL
BUENO DE MAGALHÃES;

e) dos crimes previstos nos arts. 317, §2º, e 321 c/c art. 29, todos do
Código Penal em face de HEULER IURI MARTINS;

f) do crime previsto no art. 333, c/c art. 71, ambos do Código Penal em
face de JOÃO ROBERTO WELTER;

g) dos crimes previstos no art.2º, §4º, II, da Lei 12.850/13 e nos arts.
288, 317, caput e §1º, 319, 321 c/c arts. 69 e 71, todos do Código
Penal, em face de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA;

h)  dos crimes previstos o art.2º, §4º, II, da Lei 12.850/13 e nos arts. 288,
317, caput c/c art. 71, todos do Código Penal em face de LUIZ
ALBERTO PATZER;

i) dos crimes previstos nos arts. 317, §1º, c/c art. 71, ambos do Código
Penal em face de LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR;

j) do crime previsto no art. 333, parágrafo único, c/c art. 71,
ambos do Código Penal em face de MARCOS CESAR ARTACHO;

k) do crime previsto no art. 319 do Código Penal em face de MARIA DO
ROCIO NASCIMENTO;

l) do crime previsto no art. 333, parágrafo único, c/c art. 71,
ambos do Código Penal em face de NELSON GUERRA DA SILVA;

m) do crime previsto no art.317, caput, c/c art. 29, ambos do Código
Penal em face de NORTON DEQUECH FILHO;

n) dos crimes previstos no art.2º, §4º, II, da Lei 12.850/13 e nos arts.
288, 317, caput, c/c arts. 29, 69 e 71, todos do Código Penal, em face de
ROBERTO BRASILIANO DA SILVA;

o) do crime previsto no art. 333, parágrafo único, c/c art. 71,
ambos do Código Penal em face de ROBERTO PELLE;

p) dos crimes previstos no art.2º, §4º, II, da Lei 12.850/13 e no art. 288,
do Código Penal, em face de SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA;

q) dos crimes previstos no art.2º, §4º, II, da Lei 12.850/13 e nos arts.
288, 317 caput, e 321 c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal, em face
de SIDIOMAR DE CAMPOS;

r) dos crimes previstos nos arts. 317, caput, e 321 c/c art. 29,
todos do Código Penal em face de SILVIA MARIA MUFFO;

s) do crime previsto no art. 317, caput, c/c art. 29, ambos do Código
Penal em face de VALDECIR BELANCON;

t) do crime previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal em
face de VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA.



Na denúncia consta que os acusados JUAREZ JOSÉ DE SANTANA,
SIDIOMAR DE CAMPOS, GERCIO LUIZ BONESI, LUIZ ALBERTO
PATZER, SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA e ROBERTO
BRASILIANO DA SILVA entre 2014 e março de 2017, em Londrina-PR,
sob o comando do primeiro, associaram-se em quadrilha, para cometer
crimes, e, ainda, constituíram e integraram, pessoalmente, organização
criminosa.

Também atribuem-se as práticas dos crimes de corrupção passiva e de
prevaricação a LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e DANIEL GONÇALVES
FILHO – FRIGOMAX - FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE CARNES
LTDA. Tudo porque em fevereiro de 2016, em Arapongas-PR, LUIZ
CARLOS ZANON JÚNIOR solicitou vantagem indevida, para si,
correspondente a pagamento em dinheiro, à empresa FRIGOMAX –
FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE CARNES LTDA., através de sua
proprietária SILVIA MARIA MUFFO, para que deixasse de praticar ato
de ofício, em violação de dever funcional, consistente na adoção de
medidas sanitárias em desfavor do referido frigorífico. Conforme
Relatório nº001/SIF1771/2017 (evento 330, ANEXO1, p.24/33 do IPL),
mencionado no relatório final do inquérito (evento 246 do IPL), equipe
de auditoria do Ministério da Agricultura identificou diversas
irregularidades estruturais e de procedimentos sanitários no
estabelecimento, e, também, o desrespeito à velocidade máxima de abate
permitida, confirmando-se a violação de dever funcional.

Ainda em fevereiro de 2016, alertados por SILVIA MARIA MUFFO
acerca da prática, por ZANON, de crime funcional, JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e DANIEL GONÇALVES
FILHO, deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício, consistente
na representação pela apuração disciplinar de LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR, limitando-se o primeiro a noticiar o fato por telefone aos
demais, os quais, por sua vez, limitaram-se a admoestar aquele, também
por telefone, para que não mais repetisse tal comportamento. 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, e a segunda e o terceiro
capitaneavam organização criminosa formada por servidores públicos
federais, dentre os quais ZANON, estabelecida neste estado e dirigida à
exigência, solicitação, aceitação de promessa e recebimento de
vantagens indevidas de empresários do estado. 

Imputaram-se a JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, ROBERTO BRASILIANO
DA SILVA, SIDIOMAR DE CAMPOS e SILVIA MARIA MUFFO as
práticas dos delitos de corrupção passiva e de advocacia administrativa
porque em 28 de abril e 10 de maio de 2016, a partir de Londrina-PR,
ROBERTO BRASILIANO DA SILVA solicitou vantagens indevidas,
consistentes em pagamentos em dinheiro, à empresa FRIGOMAX –
FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE CARNES LTDA., sediada em
Arapongas-PR, através de sua empregada KELLI REGINA MARCOS e
de sua proprietária SILVIA MARIA MUFFO. ROBERTO BRASILIANO
agiu seguindo determinações de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, que
ordenou as solicitações das vantagens indevidas. Igualmente, em 13 e 20
de maio de 2016, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, em razão de seu cargo
de fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – ULTRA/Londrina, solicitou vantagens



indevidas, para si, consistentes em pagamentos em dinheiro, à empresa
FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE CARNES LTDA.,
sediada em Arapongas-PR, através de sua empregada KELLI REGINA
MARCOS e de sua proprietária SILVIA MARIA MUFFO. Contribuindo
para a prática de corrupção passiva, em 20/05/16, em Arapongas-PR,
SILVIA MARIA MUFFO, agindo com consciência e vontade, aceitou
pagar a vantagem indevida solicitada por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA,
consistente em dinheiro. Situações assemelhadas teriam ocorrido em
20/5/16 e em 23/5/16.

Atribuem-se a LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR e ROBERTO PELLE as
práticas dos crimes de corrupção ativa e passiva. Em 15/02/16 e em
18/02/16, em Arapongas-PR e Apucarana-PR, LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR, agindo com consciência e vontade, em razão de seu cargo de
fiscal federal agropecuário, solicitou vantagem indevida, para si,
consistente em pagamento em dinheiro, à empresa UNIFRANGO
AGROINDUSTRIAL S/A, sediada em Apucarana-PR, através de seu
gerente comercial ROBERTO PELLE, para que praticasse ato de ofício,
em violação de dever funcional. ROBERTO prometeu pagara a vantagem
indevida solicita.

Fatos análogos ocorreram em 04/03/16, em Apucarana-PR. Pessoa até o
momento identificada como “Lázaro”, também funcionário da empresa
UNIFRANGO, efetuou o pagamento a LUIZ CARLOS da vantagem
indevida solicitada pelo servidor público, consistente em dinheiro em
espécie, na quantia de ao menos dois mil reais. Novamente, em 10/03/16,
a partir de Londrina-PR, LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, em razão de
seu cargo de fiscal federal agropecuário, solicitou vantagem indevida,
para si, consistente em pagamento em dinheiro, no valor de seis mil
reais, à empresa UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S/A, sediada em
Apucarana-PR, por meio de seu gerente comercial ROBERTO PELLE,
para que praticasse ato de ofício, em violação de dever funcional. No
mesmo contexto fático, em 10/03/16, em Apucarana-PR, ROBERTO
PELLE, gerente comercial do frigorífico UNIFRANGO
AGROINDUSTRIAL S/A, agindo com consciência e vontade, prometeu
entregar a vantagem indevida solicitada por LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR, consistente em pagamento em dinheiro, para determiná-lo a
praticar ato de ofício, em violação de dever funcional.

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA e
MARCOS CESAR ARTACHO são também acusados de corrupção ativa e
passiva. Entre 08 e 11/04/16, em Londrina-PR, JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, agindo com consciência e vontade, em razão de seu cargo de
fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina, solicitou vantagem
indevida, para si, consistente em pagamento em dinheiro, às empresas M.
C. ARTACHO CIA. LTDA. e WEGMED – CAMINHOS MEDICINAIS
LTDA., sediadas em Arapongas-PR, através de VICENTE CLÁUDIO
DAMIÃO LARA, sócio desta última, para que praticasse ato de ofício,
em violação de dever funcional. No mesmo contexto fático, em 12/04/16,
em Arapongas-PR, VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA, sócio da
pessoa jurídica WEGMED – CAMINHOS MEDICINAIS LTDA., agindo
com consciência e vontade, com anuência dolosa de MARCOS CESAR
ARTACHO, proprietário da pessoa jurídica M. C. ARTACHO CIA.
LTDA. e também envolvido na gestão da primeira empresa, prometeu
pagar a vantagem indevida solicitada por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA,



consistente em pagamento em dinheiro, no valor de dois mil reais em
espécie, para determiná-lo a praticar ato de ofício com violação a dever
funcional.

Atribuem-se também os delitos de corrupção passiva a JUAREZ JOSÉ
DE SANTANA, ROBERTO BRASILIANO DA SILVA e VALDECIR
BELANCON uma vez que, em 08/08/16, a partir de Londrina-PR,
ROBERTO BRASILIANO DA SILVA, por intermédio de contatos
telefônicos, solicitou vantagem indevida para outrem, consistente em
pagamento em dinheiro, à empresa FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ
LTDA., sediada em Ibiporã-PR, na pessoa do seu sócio VALDECIR
BELANCON. ROBERTO BRASILIANO agiu seguindo determinações de
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, que ordenou a solicitação da vantagem
indevida. No mesmo contexto fático, em 09/08/16, em Ibiropã-PR,
VALDECIR BELANCON, sócio da pessoa jurídica FRIGORÍFICO
RAINHA DA PAZ LTDA., contribuindo para a prática de corrupção
passiva, através de contatos telefônicos, prometeu pagar a vantagem
indevida solicitada por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e ROBERTO
BRASILIANO DA SILVA, consistente em pagamento em dinheiro, no
valor de dois mil reais em espécie, tendo efetivamente entregue o valor
em questão.

Também na peça acusatória aponta-se que JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, SIDIOMAR DE CAMPOS, DOMINGOS MARTINS e
NORTON DEQUECH FILHO cometeram o crime de corrupção
passiva. Em 08/04/16, em Londrina-PR, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA
solicitou, através de contato telefônico, vantagem indevida, para si,
consistente em carnes, à empresa FRANGO A GOSTO COMÉRCIO DE
CARNES LTDA., sediada em Arapongas-PR, através de seu dirigente
DOMINGOS MARTINS. No mesmo contexto fático, em 08/04/16, em
Arapongas-PR, DOMINGOS MARTINS dirigente da empresa FRANGO
A GOSTO COMÉRCIO DE CARNES LTDA., contribuindo para a
prática de corrupção passiva, mediante de contato telefônico, prometeu
entregar a vantagem indevida solicitada por JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, consubstanciada em carnes, as quais, segundo o fiscal
federal, seriam utilizadas em um churrasco de servidores públicos. Ainda
em 08/04/16, em Londrina-PR, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA solicitou,
através de contato telefônico, vantagem indevida, consistente em carnes,
à empresa COMERCIAL NDN DE ALIMENTOS EIRELI, nome fantasia
FRIGORÍFICO 3D, sediada em Londrina-PR, por meio de seu dirigente
NORTON DEQUECH FILHO, vulgo “Nortinho”. No mesmo contexto
fático, em 08/04/16, em Londrina-PR, NORTON DEQUECH FILHO,
vulgo “Nortinho”, dirigente da empresa COMERCIAL NDN DE
ALIMENTOS EIRELI, nome fantasia FRIGORÍFICO 3D, agindo com
consciência e vontade e contribuindo para a prática de corrupção
passiva, mediante contato telefônico, prometeu entregar a vantagem
indevida solicitada por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, consistente em
carnes, as quais, segundo o fiscal federal, seriam consumidas em um
churrasco de servidores públicos. Auxiliando com consciência e vontade
na prática delituosa e seguindo determinações de JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, SIDIOMAR DE CAMPOS se incumbiu de receber, junto à
empresa, os alimentos objeto da solicitação e promessa indevidas.

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e SIDIOMAR DE CAMPOS foram também
denunciados porque em 29/04/16, em Londrina-PR, o primeiro, solicitou,
através de contato telefônico, vantagem indevida, consistente em
alimentos, no caso, uma caixa com trinta dúzias de ovos, da empresa



ARAOVOS ALIMENTOS LTDA. ME, CNPJ 00.706.297/0001-05, através
de pessoa até o momento identificada como “Oscar”. Auxiliando com
consciência e vontade na prática delituosa e seguindo determinações de
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, SIDIOMAR DE CAMPOS se incumbiu de
retirar, junto ao alvo do achaque, os alimentos objeto da solicitação
indevida.

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA mais uma vez teria cometido o crime de
corrupção passiva porque em 23/05/16, em Londrina-PR, solicitou,
através de contato telefônico, vantagem indevida, consistente em dois
pares de botas de borracha, da empresa FRIOS FRATELLI (E. H.
CONSTANTINO & CONSTANTINO LTDA - EPP), através de pessoa de
MARCO AURÉLIO COMUNELLO, as quais destinou para o uso de
funcionários de suas lanchonetes SUBWAY.

Idêntica situação teria ocorrido em 11/8/16 relativamente à solicitação
indevida de alimentos para cães junto à empresa BRUPET INDÚSTRIA
DE MASTIGÁVEIS.

LUIZ ALBERTO PATZER, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e JOÃO
ROBERTO WELTER teriam também praticado os crimes de corrupção
ativa e passiva. tudo porque no período entre 2004 e 2010, em Rolândia-
PR, LUIZ ALBERTO PATZER, em razão de seu cargo de agente de
inspeção federal,  solicitou e recebeu, diretamente, para si e para o fiscal
federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – ULTRA/Londrina JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, vantagens indevidas, consistentes em pagamentos mensais em
dinheiro em espécie, da empresa GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA.,
CNPJ 81.035388/0001-68, através de seu sócio administrador JOÃO
ROBERTO WELTER. Dos valores recebidos indevidamente, que, no
final, correspondiam a pagamentos mensais de oito mil reais em espécie,
LUIZ ALBERTO PATZER retinha parte (dois mil e quinhentos reais, no
final) e o restante entregava a JUAREZ JOSÉ DE SANTANA. 

Entre 2015 e março de 2017, em Rolândia-PR, LUIZ ALBERTO
PATZER, em razão de seu cargo de agente de inspeção federal, agindo
com consciência e vontade, solicitou e recebeu, diretamente, para si,
vantagens indevidas, consistentes em pagamentos mensais de mil reais,
em espécie, da empresa GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA., CNPJ
81.035388/0001-68, através de seu sócio administrador JOÃO
ROBERTO WELTER. No mesmo contexto fático, de 2010 a março de
2017, em Rolândia-PR, JOÃO ROBERTO WELTER, dirigente da
empresa GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA., CNPJ 81.035388/0001-68,
agindo com consciência e vontade, ofereceu e entregou as vantagens
indevidas solicitadas diretamente por LUIZ ALBERTO PATZER e
indiretamente por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, para determiná-los a
praticar seus atos de ofício de fiscalização agropecuária em seu
frigorífico. Comprovam a materialidade e autoria delituosas o depoi

A acusação também afirma a ocorrência dos delitos de advocacia
administrativa e de corrupção passiva privilegiada por parte
de SIDIOMAR DE CAMPOS, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, GIL
BUENO DE MAGALHÃES e HEULER IURI MARTINS. 



Em 27/10/16 e 28/10/16, em Londrina-PR, o agente administrativo
SIDIOMAR DE CAMPOS, agindo com consciência e vontade e se
valendo da qualidade de servidor público, patrocinou, diretamente,
interesse de INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA., CNPJ
05.150.262/0001-56, de Sapopema-PR, elaborando minuta de defesa a
ser apresentada pela pessoa jurídica, em face de fiscalização em curso,
bem como intermediando encontro, fora do horário de expediente, de
representantes do laticínio e o fiscal federal agropecuário e chefe da
Unidade Técnica Regional de Agricultura de Londrina-PR –
ULTRA/Londrina JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, com o objetivo de
privilegiar a empresa. SIDIOMAR DE CAMPOS agiu por instigação do
assessor parlamentar HEULER IURI MARTINS, que contatou o servidor
por meio telefônico e, agindo com consciência e vontade, solicitou
providências em defesa da empresa. 

Igualmente, em 27/10/16 e 28/10/16, em Londrina-PR, o fiscal federal
agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de Agricultura de
Londrina-PR JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, agindo com consciência e
vontade e se valendo da qualidade de servidor público, patrocinou,
diretamente, interesse de INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A.
LTDA., de Sapopema-PR, encontrando-se sigilosamente com o agente
administrativo SIDIOMAR DE CAMPOS, fora do horário de expediente,
com o objetivo de discutirem e minutarem uma defesa administrativa do
laticínio, encaminhada, por correio eletrônico, ao assessor parlamentar
HEULER IURI MARTINS, e, assim, privilegiar a pessoa jurídica, em
face de fiscalização em curso. JUAREZ JOSÉ DE SANTANA também
agiu por instigação do assessor parlamentar HEULER IURI MARTINS,
que o contatou o servidor por meio telefônico e, agindo com consciência
e vontade, solicitou providências em defesa da empresa. Em 27/10/16, em
Curitiba-PR, o Superintendente Federal do Ministério da Agricultura no
Paraná GIL BUENO DE MAGALHÃES, agindo com consciência e
vontade, cedendo a solicitação indevida do assessor parlamentar
HEULER IURI MARTINS, praticou ato de ofício, infringindo dever
funcional, consistente em adotar providências administrativas destinadas
a efetivar a remoção de ofício da fiscal federal agropecuária Juliana
Paschenski, do Serviço de Inspeção Federal das atividades industriais da
pessoa jurídica INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA., de
Sapopema-PR. Agindo com consciência e vontade, HEULER IURI
MARTINS instigou o servidor público GIL BUENO DE MAGALHÃES a
promover a ilegal remoção de ofício, concorrendo, assim, para o ilícito. 

Foram inúmeras as irregularidades identificadas, já em 2016, na
mencionada indústria, objeto dos processos administrativos SEI
21034.006706/2016-33 e 21034.002251/2016-87, o que, inclusive,
redundou na interdição do estabelecimento em 21/03/17 (evento 331,
ANEXO1 a ANEXO11, p.12, do IPL).

Mais uma vez JUAREZ JOSÉ DE SANTANA foi denunciado pela prática
do crime de advocacia administrativa. Em 14/08/16, em Londrina-PR, o
fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – ULTRA/Londrina JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, se valendo da qualidade de servidor público, patrocinou,
diretamente, interesse de INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS
BRITALI LTDA., contatando, por via telefônica, a representação do
Ministério da Agricultura em Curitiba-PR, nas pessoas dos servidores
públicos CHARLEN HENRIQUE SACONATO e GIL BUENO DE
MAGALHÃES, para tratar da retenção administrativa de importação de



couros da referida empresa, bem como orientando, via contato
telefônico, seu dirigente CLÉBIO HENRIQUE POLVANI MARQUES, em
estratégia defensiva dirigida a viabilizar a liberação da referida carga
importada, infestada de larvas, comprometendo-se a acatá-la quando da
chegada da mercadoria em sua unidade administrativa.

Por fim, atribui-se a GÉRCIO LUIZ BONESI o crime de concussão.
Segundo o MPF, ao menos em quatro oportunidades, em dias ainda não
perfeitamente identificados, mas ocorridos entre meados de outubro de
2016 e de março de 2017, em Santa Fé-PR, o fiscal federal agropecuário
GÉRCIO LUIZ BONESI exigiu, para si, diretamente, em razão de seu
cargo público, da empresa PIRAPÓ PARTICIPAÇÕES LTDA., nome
fantasia FRIGORÍFICO SANTA FÉ, através do seu dirigente
FERNANDO PORCIÚNCULA BARGUENO e de seu veterinário
THALES EVERALDO TOMASSELLA, vantagens indevidas, consistentes
em pagamentos periódicos em dinheiro em espécie, no valor de
R$5.000,00. GÉRCIO LUIZ BONESI exigiu as vantagens indevidas como
requisito para que comparecesse periodicamente no referido frigorífico e
lá cumprisse suas atribuições funcionais. A necessidade de viabilizar o
regular funcionamento da empresa acabou por determinar seus
dirigentes a cederem ao achaque, tendo efetuado quatro pagamentos em
espécie, através de seu veterinário THALES EVERALDO
TOMASSELLA. 

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

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

Ressalto, ainda, a possibilidade, em tese, de particulares cometerem o
crime de corrupção passiva como partícipes ou co-autores, como já
decidido pelos tribunais superiores:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS-CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA E
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LEI Nº
9.099/95 (ART. 89). PENA MÍNIMA COMINADA. CONCURSO DE
CRIMES. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUJEITO ATIVO QUE NÃO É
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. - A expressão pena
mínima cominada não superior a um ano, requisito necessário para a
concessão do sursis processual, deve ser compreendida de modo restrito,
sendo inadmissível o favor legal na hipótese de concurso de delitos, em
que o somatório das penas mínimas ultrapassa ao citado limite. Súmula
n.243/STJ - É possível a participação de particular no delito de
corrupção passiva, face à comunicabilidade das condições de caráter
pessoal elementares do crime. - Habeas-Corpus denegado. (HC
200100915506, VICENTE LEAL, STJ - SEXTA TURMA, DJ
DATA:02/09/2002 PG:00247 RSTJ VOL.:00161 PG:00520 ..DTPB:.)

Além disso, embora não tenha em todas as condutas descritas as datas
precisas em que ocorreram os fatos por evidente impossibilidade de
precisá-las, há menção do lapso temporal suficientemente preciso em que
teriam sido praticadas.



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

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

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

Está satisfeita, portanto, a necessária correlação entre as ações narradas
e as adequações típicas a elas atribuídas na denúncia, individualização
das condutas, a conexão entre elas, bem como estão presentes indícios de
autoria em relação aos denunciados suficientes para ensejar o
recebimento da denúncia na forma como oferecidos e o trânsito da ação
penal em seus ulteriores termos."

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

2.3. Nulidade das interceptações telefônicas.

As defesas dos réus LUIZ CARLOS ZANON
JUNIOR, SIDIOMAR DE CAMPOS,  JUAREZ JOSE DE
SANTANA, GERCIO LUIZ BONESI e ROBERTO BRASILIANO DA
SILVA alegam a nulidade do monitoramento telefônico deferido nos autos
nº 5062179-57.2015.4.04.7000.

Nesse sentido, argumentam, em suma: a) a ausência de
motivação acerca da imprescindibilidade da medida; b) o excesso de
prorrogações, além do prazo estipulado em lei e sem a devida
fundamentação; c) a falta de indícios mínimos de autoria para o seu
deferimento; d)  o não atendimento aos requisitos legais para o deferimento
da medida, entre eles de que a prova poderia ser obtida por outros meios; e)
a vedação de seu deferimento se o fato investigado constituir infração
penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Em relação às questões suscitadas descritas nos itens acima,
constato que já foram devidamente decididas e afastadas por este Juízo na
decisão do evento 191. Vejamos:



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

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

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

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

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

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

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

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO
INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
REQUISITOS. LEGALIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA.
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. RAZOABILIDADE.1. Para o
deferimento do pedido de quebra do sigilo é suficiente o juízo de
probabilidade acerca da prática da infração penal e da
necessidade medida para o resultado útil da investigação.
Atendidos tais requisitos para autorizar a interceptação
telemática, a prova obtida por tal meio deve ser considerada
lícita, já que produzida em conformidade com as normas de



direito material.2. Hipótese em o pedido de interceptação
telefônica, não se deu com base apenas na denúncia anônima,
mas à vista de investigações preliminares conduzidas pela polícia
federal, as quais apresentavam fortes indicativos de envolvimento
dos pacientes com principal investigado.3. Não há ilegalidade na
sucessiva prorrogação de prazo para as interceptações
telefônicas, porque, enquanto for necessária à colheita de
provas, a interceptação telefônica deve ser renovada.  (TRF4, HC
0016072-30.2011.404.0000, Sétima Turma, Relator Márcio
Antônio Rocha, D.E. 16/06/2015 - destacou-se).

O Superior Tribunal de Justiça integra essa mesma corrente:

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

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR,
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. OPERAÇÃO CABEÇA. 1.
PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. VIA
INADEQUADA. 2. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
DETERMINAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO PRIMEVA.
MOTIVAÇÃO CONCRETA. CRIMES PUNIDOS COM
RECLUSÃO. PRORROGAÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
3. AUTORIZAÇÕES CONSTRITIVAS. EIVAS. NÃO
OCORRÊNCIA. 4. EXTRAPOLAÇÃO DE PERÍODO
ALBERGADO PELA DECISÃO JUDICIAL. SUPOSTA PECHA.
DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSENTE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA NOS AUTOS. 5. DURAÇÃO DA MEDIDA
DE CONSTRIÇÃO. PRAZO INDISPENSÁVEL COMPLEXIDADE.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
6. QUEBRA DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. DECISÃO
JUDICIAL. TERCEIROS NÃO ELENCADOS. INVIABILIDADE.



SERENDIPIDADE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA
INTERCEPTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 7. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo
de recurso ordinário, inviável o seu conhecimento, restando
apenas a avaliação de flagrante ilegalidade. 2. A decretação da
medida cautelar de interceptação atendeu aos pressupostos e
fundamentos de cautelaridade, visto que os crimes investigados
eram punidos com reclusão, havia investigação formalmente
instaurada, apontou-se a necessidade da medida extrema e a
dificuldade para a sua apuração por outros meios, além do fumus
comissi delicti e do periculum in mora. 3. As autorizações
subsequentes de interceptações telefônicas, bem como suas
prorrogações, reportaram-se aos fundamentos da decisão primeva,
evidenciando-se, assim, a necessidade da medida, diante da
continuação do quadro de imprescindibilidade da providência
cautelar, não se apurando irregularidade na manutenção da
constrição no período. 4. Obsta-se a apreciação da tese de
extrapolação do período albergado pela decisão judicial, pois
deixou-se de proceder à demonstração mediante documentação
comprobatória suficiente, embora ser incumbência do impetrante
a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de
prova pré-constituída, o alegado constrangimento ilegal. 5. É
inegável a complexidade das operações delitivas desenvolvidas,
cujos integrantes supostamente dispunham de um esmerado
esquema criminoso, com ramificações dentro dos presídios
estatais, necessitando o ente público de dispor do método
constritivo dos direitos individuais, entendido como último
recurso, em prol do Estado Democrático de Direito, pelo prazo
indispensável para a consecução do arcabouço probatório na
persecução penal. 6. É certo que a decisão judicial de quebra de
sigilo telefônico e telemático não comporta todos os nomes das
possíveis pessoas que possam contactar o indivíduo constrito em
seu aparelho de telefonia, sendo que, acaso obtido algum indício
de novos fatos delitivos ou mesmo da participação de terceiros na
prática de ilícitos, em encontro fortuito (serendipidade), não há
falar em nulidade da interceptação, pois ainda que não guardem
relação com os fatos criminosos e/ou constritos primevos, o
material logrado deve ser considerado, possibilitando inclusive a
abertura de uma nova investigação. 7. Habeas corpus não
conhecido. 
(HC 201402809219, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, STJ -
SEXTA TURMA, DJE DATA:06/11/2015)

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



O prazo de 24 horas para a apreciação do pedido de monitoramento
telefônico é relativo e não foi observado devido ao grande volume de
documentos e informações que instruíram a representação, devendo-se
também considerar o recesso do Poder Judiciário, que iniciou-se dia
19/12, terminando em 07/01, no que toca ao exame do primeiro pedido.
Representações como as da Operação Carne Fraca, envolvendo enorme
gama de alvos, decorrente da cascata de indícios de crimes que surgiam
a cada novo período monitorado, são complexas e tratam de fatos de
extrema gravidade, envolvendo servidores públicos ocupantes de cargos
de alta relevância, e demandam exame acurado de todos os diálogos
captados, a fim de se verificar a real existência de indícios aptos a
sustentar a renovação da medida, o que, por óbvio, não pode ser feito de
maneira devidamente fundamentada no prazo  de 24 horas.

Ademais disso, não houve qualquer prejuízo aos requeridos decorrente
na apreciação do requerido após as 24 horas impostas em lei, não
havendo que se falar em nulidade. O tema foi objeto de recente decisão
do STJ, que ora invoco:

PROCESSUAL  PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
NULIDADES. INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL PARA 
INVESTIGAR  OS  CRIMES,  COM  A  CONSEQUENTE 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA  ESTADUAL. 
INOCORRÊNCIA.  INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E SUAS
PRORROGAÇÕES.  PRODUZIDAS DE ACORDO COM A LEI N.
9.296/96. ILICITUDE DA   BUSCA   E   APREENSÃO,   NA 
CONDIÇÃO  DE  PROVA  DERIVADA  DAS INTERCEPTAÇÕES.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I  -  Esta Corte já afirmou que a atuação da Polícia Federal, por si
só, não eiva de incompetência a atuação da Justiça Estadual, uma
vez que  as  atribuições daquele órgão não se confundem com as
regras de competência   constitucionalmente   estabelecidas   para 
a  Justiça Federal,  sendo possível que uma investigação
conduzida pela Polícia Federal seja processada perante a Justiça
Estadual. (Precedente).

II  - A demonstração dos pressupostos fáticos para a determinação
de interceptação  telefônica foi adequada, mormente quando se
divisa na decisão  atacada  clara  menção  aos  indícios de autoria
e prova da materialidade,  a  punição dos crimes investigados com
reclusão, bem como,   e   principalmente,   a   necessidade   da  
medida  para  o aprofundamento  das  investigações,  haja  vista
que insuscetível de apuração plena por outros meios.

III  -  Quanto a determinação das interceptações fora do prazo de
24 (vinte e quatro) horas estabelecido no art. 4º, § 2º, da Lei n.
9.296/96,  é  certo,  à toda evidência, que a demora na
determinação das  interceptações  prejudica somente quem as
requereu e não quem é objeto  das  interceptações, pois a delonga
pode levar ao perdimento de  evidências  importantíssimas  do(s)
crime(s) apurado(s), de modo que  não se pode acolher tal
alegação em favor da defesa, nos termos do art. 563, do Código de
Processo Penal.



IV - Não prosperam, igualmente, as alegações de excesso de
prazo das interceptações  telefônicas  e  suas  prorrogações,  pois 
o acórdão recorrido,  detalha  de forma minudente as datas de
início e término das  interceptações  telefônicas,  não se
verificando desrespeito ao prazo de 15 (quinze) dias previsto no
art. 5º, da Lei n. 9.296/96.

Quanto ao ínterim entre o encerramento da primeira
interceptação e a determinação   de  prorrogação,  não  há 
impedimento  legal  a  tal fenômeno,  desde  que  não  se tenha
procedido às interceptações dos terminais  telefônicos  à  míngua
de autorização judicial, o que não ocorreu no caso.

V  - No que se refere à ausência de motivação da decisão que
incluiu o terminal telefônico do recorrente no monitoramento, não
havia como o  magistrado  conhecer  detalhes  do  investigado 
para expô-los na decisão,  tendo, obviamente, que trabalhar com
meros indícios, a fim de  que as investigações fossem levadas a
efeito, o que, em hipótese alguma,  invalida  a  sua  decisão. 
Cediço,  ainda,  que  se não se descobrisse qualquer envolvimento
do recorrente nos crimes apurados, os  dados colhidos seriam
descartados, nos termos do art. 9º, da Lei n. 9.296/96.

VI  -  No  que  tange  à  alegada  quebra  da  cadeia de custódia, o
recorrente  afirma que há provas de que os alvos foram
interceptados fora  do  prazo  legal, mas não apontam quais
seriam essas provas. A palavra  do servidor, não obstante seja
dotada de fé pública, admite prova  em  sentido  contrário,  de 
modo  que  incumbe ao recorrente sustentar  suas afirmações com
evidências, sem as quais é inviável o reconhecimento da nulidade.
(Precedentes).

VII  -  Por fim, não se verificando as nulidades alegadas em
relação às  interceptações  telefônicas,  não  há  se falar em prova
ilícita relativamente  à  busca  e  apreensão determinada na sede
da empresa "SINASC  Construção",  a  qual  se revela de acordo
com os preceitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico pátrio.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 66.741/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016) – grifei.

Por fim, cumpre ressaltar que o prazo de 24 horas não é peremptório,
como os prazos judiciais em geral, não havendo demora substancial
para a sua análise que acarretasse prejuízo aos réus, até porque a
denominada "Operação Carne Fraca" não tinha sido deflagrada, nem
havia investigados presos.

Outrossim, os pedidos de prorrogação, veiculados antes que findasse o
período anterior de 15 dias, foram uma das cautelas adotadas pela
autoridade policial para evitar que a análise da enorme quantidade de
áudios captados no período inviabilizasse a prolação de decisão em
tempo hábil, tão logo exauridos os quinze dias anteriores, evitando
também a existência de ‘buracos’ ou janelas de dias sem monitoramento
autorizado.



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Além dos argumentos acima expostos, cumpre ressaltar mais
uma vez que todas as decisões proferidas nos autos de interceptação nº
5062179-57.2015.4.04.7000, tanto da implementação da medida, quanto
nas sucessivas prorrogações, foram devidamente fundamentadas e
pautaram-se em elementos de prova colhidos ao longo das investigações.



Todas as decisões que embasaram a necessidade da prorrogação da medida
foram calcadas em fartos diálogos produzidos em prorrogações anteriores
que indicavam o cometimento de diversos crimes pelos investigados, não
sendo, portanto, mera reprodução de decisões antecedentes.

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

Neste aspecto, não se sustentam os argumentos levantados
pelas defesas pois, desde o primeiro pedido de prorrogação, constatou-se a
presença de elementos que indicariam um esquema criminoso para o
recebimento de proprina por parte de diversos servidores do MAPA, entre
eles LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR e JUAREZ JOSÉ DE SANTANA
e, posteriormente, também por SIDIOMAR DE CAMPOS, GERCIO LUIZ
BONESI e o "ajudante" ROBERTO BRASILIANO DA SILVA. Portanto,
não se tratavam os fatos de mera irregularidade administrativa, como
sustenta a defesa ZANON, mas de crimes graves sujeitos a pena de
reclusão de até 12 anos, no caso de corrupção passiva.

Por fim, quanto à imprecindibilidade da medida, o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região já decidiu que, para o deferimento do
monitoramento telefônico, são suficientes os indícios da prática delitiva e
do resultado útil da diligência, até porque, se houvesse certeza dos crimes
cometidos, não haveria razão para o acolhimento da medida.

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

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

Assim, afasto todas as preliminares apresentadas descritas no
item 2.3, pelas razões acima expostas.

2.4. Suspeição da testemunha Kelli Regina Marcos

A defesa de LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR alegou a
suspeição da testemunha Kelli Regina Marcos.



A questão já havia sido arguida pela defesa na audiência
realizada no dia 24/08/2017 (evento 886), sendo indeferida por este Juízo
(VIDEO10 do evento 886).

Naquela ocasião ficou consignada a suspeição na forma de
contradita, nos termos do artigo 214 do CPP:

"Art. 214.  Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão
contraditar a testemunha ou argüir circunstâncias ou defeitos, que a
tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a
contradita ou argüição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a
testemunha ou não Ihe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts.
207 e 208."

Em que pese a defesa insista tratar-se de caso de suspeição, o
"vício" de parcialidade apontado, quando oposto em face de testemunhas,
somente pode se veículado no âmbito do processo criminal na forma de
contradita, nos termos do artigo supracitado, o que foi determinado naquela
ocasião por este Juízo.

Além de não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses
previstas em lei para a configuração da suspeição da referida testemunha, o
seu depoimento prestado será sopesado com as demais provas produzidas
nos autos quando da análise do mérito da causa.

Por fim, caso venha a ser constatado com a análise das provas
que Kelli Regina Marcos faltou com a verdade poderá restar caracterizado
o crime de falso testemunho.

Assim, pelas razões acima expostas, bem como pelo que já
foi deliberado em audiência (evento 886), afasto a referida preliminar.

2.5. Cerceamento de defesa

As defesas de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, SIDIOMAR
CAMPOS e LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR alegaram cerceamento de
defesa em razão do indeferimento, por parte deste Juízo, das diligência
complementares requeridas na forma do artigo 402 do CPP.

As razões para o indeferimento das diligências foram devida e
exaustivamente justificadas por este Juízo nas decisões dos eventos 1297 e
1559, vejamos:

Decisão do evento 1297:

"2. Evento 1289: A defesa de JUAREZ JOSE DE SANTANA requereu
que seja oficiado à Superintendência Regional do Ministério de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Paraná para que
encaminhe a integralidade do Processo Administrativo nº

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art207


21034.008247/2016-22, relacionado ao suposto crime de advocacia
administrativa envolvendo o referido denunciado e a empresa
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS BR ITALI LTDA.

Decido.

O artigo 402, do CPP prevê que: "produzidas as provas, ao final da
audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o
acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de
circunstâncias ou fatos apurados na instrução".

No presente caso, as diligências almejadas pela defesa, embora possam
ser relevantes ao caso penal, não são decorrentes das provas produzidas
na instrução (o procedimento, inclusive, foi instaurado no ano de 2016),
podendo a defesa requerê-las por seus próprios meios, já que o réu é
parte no referido processo administrativo.

Ademais, saliento que a fase prevista no art. 402 do CPP não é uma
oportunidade de reabertura da fase postulatória, a qual se findou com a
apresentação da denúncia ou da resposta à acusação. Destarte, está
preclusa a oportunidade para requerer tal espécie de prova.

De todo modo, nos termos do artigo 231 do CPP, como regra geral, é
facultado às partes juntar documentos em qualquer fase do processo,
podendo, portanto, se a parte desejar, trazer aos presentes autos cópia do
processo administrativo até a apresentação das alegações finais.

Deste modo, indefiro o pedido nos termos acima expostos.

Intime-se.

3. Evento 1290: A defesa de SIDIOMAR DE CAMPOS requereu que seja
oficiado à Superintendência Regional do Ministério de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento do Estado do Paraná para que encaminhe
todas as autorizações de saída de veículo no ano de 2016 da UTRA -
Londrina/PR para o Município de Sapopema/PR, onde se localiza a
empresa INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A.LTDA., CNPJ
05.150.262/0001-56,  a remessa dos Pedidos de Concessão de Diárias e
Passagens (PCDP) aprovados para supracitada empresa no mesmo
período (2016), bem como todos os PCDPs emitidos para a data de
27/10/2016 aos servidores lotados na UTRA-Londrina/PR.

Decido.

Em que pese a referida diligência pudesse ter sido requerida quando da
apresentação da resposta à acusação pela defesa, momento para se
pleitearem as provas que pretende produzir, a sua necessidade decorreu
essencialmente dos fatos trazidos pelo réu SIDIOMAR DE CAMPOS
quando de seu interrogatório, portanto, advêm, em última análise, da
instrução, nos termos do artigo 402 do CPP.

Todavia, não é necessário e pertinente o deferimento integral dos
pedidos, uma vez que devem se restringir ao período descrito na
denúncia quanto aos fatos relacionados à empresa S.S.P.M.A.LTDA e



quando da atuação da fiscal Juliana Aparecida de Souza Pachemsky
junto à referida empresa, objeto das interceptações telefônicas (12º
período).

Deste modo, defiro parcialmente a diligência requerida, a fim de
restringir o período de atendimento tão somente para os meses de
setembro, outubro e novembro de 2016.

Oficie-se à Superintendência Regional do Ministério de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento do Estado do Paraná para que encaminhe a
este Juízo todas as autorizações de saída de veículo nos meses de
setembro, outubro e novembro de 2016 da UTRA - Londrina/PR para o
Município de Sapopema/PR, onde se localiza a empresa INDÚSTRIA DE
LATICÍNIOS S.S.P.M.A.LTDA., CNPJ 05.150.262/0001-56,  bem como
remeta os Pedidos de Concessão de Diárias e Passagens (PCDP)
aprovados para deslocamento de servidor à cidade em que localizada a
supracitada empresa visando a sua fiscalização no referido período
(09/16 a 11/16), assim como todos os PCDPs emitidos para a data de
27/10/2016 aos servidores lotados na UTRA-Londrina/PR.

(...)

 

5. Evento 1246: A defesa de LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR solicitou
diversas diligências complementares a este Juízo:

"a) Reiterando seu requerimento contido na resposta à acusação (evento
150): perícia em todas as mídias gravadas relativamente às falas do
acusado e de quaisquer outras em que se mencione seu nome e/ou se faça
alusão à sua pessoa;

b) Que seja certificado nos autos o período de duração das escutas
telefônicas, desde a primeira realizada e até a última, relativamente a
todos os áudios constantes do processo (investigação);

c) Inquirição do ilustre Agente e/ou do Excelentíssimo Delegado de
Polícia Federal responsável pela redação dos comentários constantes de
cada transcrição das falas gravadas referidas no item 1, supra, para
explicar os critérios adotados na leitura e na interpretação dessas falas,
em forma de“comentário”, constantes dos autos, e a motivação para a
escuta respectiva;

d) Requisição, ao frigorífico FRIGOMAX e aos entrepostos
UNIFRANGO e MC ARTACHO, das pastas ou dossiês que devem
encontrar-se em arquivo naquelas unidades, contendo todo o processo
relativo aos atos de inspeção e fiscalização desenvolvidos ao longo de
todo o tempo de existência daquelas unidades.

Requer também, neste ensejo, que seja oportunizado ao acusado um
reinterrogatório, para que possa prestar esclarecimentos ao Juízo e ao
Ministério Público Federal a respeito das condutas que lhe estão sendo
imputadas, eis que, no dia designado para seu interrogatório não teve
condições pessoais de fazê-lo por não estar se sentindo bem durante
aquele ato, a ponto de passar mal, com palpitações e confusão mental,
certamente decorrentes de suas más condições de saúde."



Decido.

Como já explicitado no item 2 da presente decisão, o artigo 402, do CPP
prevê que: "produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério
Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão
requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou
fatos apurados na instrução".

No presente caso, as diligências almejadas pela defesa nos itens b), c) e
d), não são decorrentes das provas produzidas na instrução.

Além disso, a diligência requerida no item c) não possui qualquer
relevância e pertinência para o julgamento da presente denúncia já que
este Juízo,  assim como quando entendeu pelo afastamento dos sigilos
telefônicos e eventuais prorrogações, não se pautou/pautará pelos
eventuais comentários realizados pela autoridade policial nos autos
circunstanciados, mas sim pela análise dos fatos e conteúdos decorrentes
das interceptações conjuntamente com as demais provas produzidas na
instrução criminal.

Já a diligência requerida no item d),  além da questão de ter sido
aduzida tardiamente e não ter surgido da instrução criminal pois já
objeto da denúncia,  não foi especificado um período específico de tempo
que teria relação com os fatos do caso penal. Ademais, é medida que
pode ser requerida pela própria parte junto a empresa fiscalizada, não
necessitando de intervenção judicial a priori.

Como já dito, a fase prevista no art. 402 do CPP não é uma
oportunidade de reabertura da fase postulatória, a qual se findou com a
apresentação da denúncia ou da resposta à acusação. Destarte, está
preclusa a oportunidade para requerer tais espécies de prova, motivo
pelos quais indefiro-as.

5.1. Quanto ao requerimento do item b), cabe destacar que essas
medidas de interceptação são todas promovidas eletronicamente entre
Polícia Federal e operadoras de telefonia, sendo programados nos
respectivos sistemas o início e o fim, com o que é literalmente impossível
que possa ter havido interceptação de diálogo ou de mensagem fora do
período autorizado.

A despeito disso, embora o referido pedido não tenha sido aduzido
quando da apresentação da resposta à acusação, momento em que se
devem requerer as provas que se pretendem produzir, a fim de evitar
eventual alegação de cerceamento de defesa, este Juízo nas Ações Penais
nº 5016870-42.2017.4.04.7000 e 5016876-49.2017.4.04.7000, também
decorrentes da Operação "Carne Fraca", determinou a intimação da
autoridade policial para que informasse a data e respectivo horário da
implementação e disponibilização da interceptações telefônicas e
telemáticas das linhas e/ou IMEI por cada operadora, em cada um dos
períodos da quebra constante no respectivo sistema, solicitando, se
necessário, às operadoras as aludidas informações.

Somente houve resposta por parte da operadora TIM (evento 284 dos
autos nº 5016876-49.2017.4.04.7000), nada informando a autoridade
policial quanto aos cumprimento por parte das demais operadoras de
telefonia.



Assim, para a instrução de todas as Ações Penais decorrentes da
Operação "Carne Fraca", determino nova intimação da autoridade
policial para que, no prazo de 10 dias, informe a data e respectivo
horário da implementação e disponibilização das interceptações
telefônicas e telemáticas de todas as linhas e/ou IMEI objetos da
interceptação, em cada um dos períodos da quebra constante no
respectivo sistema, solicitando, se necessário, às operadoras as aludidas
informações.

Após, junte-se a(s) resposta(s), assim como o ofício do evento 284 dos
autos nº 5016876-49.2017.4.04.7000, em todas as Ações Penais
decorrentes da Operação "Carne Fraca", bem como nos autos nº
5062179-57.2015.404.7000.

5.2. Quanto à diligência pleiteada no item a),  já aduzida na resposta à
acusação, requer a defesa a realização de perícia em todas as mídias
gravadas relativamente às falas do denunciado e de quaisquer outras em
que se mencione o seu nome.

Primeiramente, os pedidos são vagos e genéricos, pois não vislumbro
qual a necessidade de se periciarem todas as mídias contendo as
gravações de interceptações telefônicas apresentadas pela Polícia,
apenas para confirmar que são mesmo o que são, sem haver qualquer
suspeita de fraude ou adulteração.

Não há qualquer indício concreto de manipulação ou fraude realizada
pela autoridade policial, empresa de telefonia ou terceiros em relação
aos diálogos interceptados gravados. No mesmo sentido em relação à
eventual incompatibilidade das vozes dos denunciados com aquelas
presentes no material interceptado.

Realizada a interceptação telefônica ou telemática pela Polícia Federal,
a medida gera um arquivo eletrônico de áudio ou correspondente à
mensagem. Todos os arquivos eletrônicos de áudio e de mensagens foram
disponibilizados integralmente às partes.  Evidente que o áudio ou as
mensagem originais são gravadas em um arquivo eletrônico para ser
conservado e disponibilizado às partes.

Para facilitar a análise, este Juízo recebeu da autoridade policial HD
contendo a íntegra dos áudios das interceptações e das mensagens
eletrônicas interceptadas, o qual foi disponibilizado às Defesas que
extraíssem cópia do mesmo HD utilizado pelo Juízo.

Não há que se falar, portanto, em ocultação de qualquer elemento da
interceptação telefônica e telemática.

Desse modo, a intenção de verbalizar uma suposta nulidade, sem que se
aponte uma única situação em que fique clara a existência de algum
indício de erro, ou a demonstração de qualquer espécie de equívoco ou
prejuízo não pode prosperar.

Pondero ainda que, com a nova redação do artigo 400, § 1º, do Código
de Processo Penal, foi dada ao Juízo a incumbência de indeferir as
provas "consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias",



cumprindo à parte demonstrar, em relação a cada meio de prova que
busque trazer aos autos, a sua relevância e pertinência, o que não
ocorreu no caso dos autos.

Além disso, o exercício da ampla defesa, por certo, não desincumbe o réu
do ônus de demonstrar minimamente a necessidade da produção de
cada modalidade de prova, principalmente em se tratando de prova
pericial.

Confira-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal
de Justiça:

PROCESSUAL PENAL (...) INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
DETERMINAÇÃO. ANTERIOR COLHEITA DE PROVAS.
EXISTÊNCIA. PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO
PRÉVIOS À REQUISIÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO.
OCORRÊNCIA. MEDIDA CONSTRITIVA DEFERIDA.
NULIDADE. DECISÃO PRIMEVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA.
CRIMES PUNIDOS COM RECLUSÃO. PRORROGAÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRANSCRIÇÃO PARCIAL.
CONSTANTE NOS AUTOS. RELATÓRIO NA ÍNTEGRA.
DESNECESSIDADE. AUTENTICAÇÃO DE VOZ.
PRESCINDIBILIDADE. IMPOSIÇÃO SEM PREVISÃO
LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO (...) 2. A decretação da
medida cautelar de interceptação atendeu aos pressupostos e
fundamentos de cautelaridade, visto que os crimes investigados
eram punidos com reclusão, havia investigação formalmente
instaurada - com prévias outras diligências policiais -, apontou-
se a necessidade da medida extrema e a dificuldade para a sua
apuração por outros meios, além do fumus comissi delicti e do
periculum in mora. 3. As autorizações subsequentes de
interceptações telefônicas, bem como suas prorrogações,
reportaram-se aos fundamentos da decisão primeva,
evidenciando-se, assim, a necessidade da medida, diante da
continuação do quadro de imprescindibilidade da providência
cautelar, não se apurando irregularidade na manutenção da
constrição no período. 4. É prescindível a transcrição integral do
conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas,
somente sendo necessária, a fim de se assegurar o exercício da
garantia constitucional da ampla defesa, a transcrição dos
excertos dos áudios que serviram de substrato para o
oferecimento da denúncia. 5. A autenticação da voz do
interceptado não figura como indispensável, diante do teor da
norma concernente, mostrando-se, contudo, possível o
requerimento da defesa ao magistrado de origem a fim de que se
proceda a perícia, caso o julgador a entenda por devida, diante da
sua discricionariedade, providência refutada, em especial porque
o próprio réu reconheceu em vários momentos a sua voz nos
diálogos contidos nas mídias (...) (STJ, HC 276.227/TO, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 09/12/2014, DJe 27/02/2015 - destacou-se).

(...) INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE
PERÍCIA DAS VOZES CONSTANTES DOS DIÁLOGOS
CAPTADOS. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA PARA A
VALIDADE DA PROVA OBTIDA. 1. Não há na Lei 9.296/1996
qualquer exigência no sentido de que as gravações dos diálogos



interceptados sejam periciadas a fim de que se ateste quem são as
pessoas envolvidas. Precedentes (...) (STJ, HC 289.611/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
05/06/2014, DJe 12/06/2014 - destacou-se).

(...) 4. A Lei nº 9.296/96, que trata da interceptação telefônica,
não exige a submissão da prova à perícia (...) (STJ, MS 16185,
DJE 03/08/2012 - destacou-se).

É certo que o princípio constitucional da ampla defesa garante
aos acusados o exercício do direito de deduzir as suas alegações
e de produzir as provas pertinentes, cabendo ao magistrado,
entretanto, indeferir, de forma fundamentada, aquelas que
considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias (STJ,
RHC 31857, DJE 30/05/2012 - destacou-se).

Portanto, uma perícia requerida de tal forma e para tais propósitos se
neste momento processual, diante dos argumentos genéricos trazidos
pela defesa, mostra diligência integralmente protelatória e prescindível,
razão pela qual indefiro-a.

5.3. Quanto ao pedido de reinterrogatório do réu, como ficou registrado
em seu interrogatório (VIDEO13 do evento 1202), por orientação da
própria defesa, LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR optou por permanecer
em silêncio.

Portanto, foi devidamente oportunizado ao réu se defender na fase
instrutória quanto aos fatos a ele imputados na denúncia, a fim de que
expusesse a sua versão sobre eles, não havendo que se falar em qualquer
cerceamento de defesa.

Além disso, o réu, como verificado por este Magistrado, estava em
plenas condições físicas e mentais na audiência realizada em
06/10/2017, não havendo que se falar em mal estar, palpitações,
confusões mentais ou más condições de saúde durante o referido ato.
Mais do que isso, o denunciado apresentou  pessoal e espontaneamente
um verdadeiro libelo contra a acusação, demostrando coerência e
lucidez ímpares, só cessando quando o Juízo indagou se, então, poderia
iniciar a formulação de perguntas, diante do aparente desejo do réu em
refutar as imputações, ao que reiterou o desejo de não responder a
qualquer questionamento direto, silenciando em seguida.  

Por óbvio, não se olvida que estar na condição de réu e ser interrogado
perante um Juiz, é uma situação que gera um nervosismo natural e que a
maioria das pessoas não deseja passar durante sua vida, mas a que se
está sujeito se há indícios da prática de conduta criminosa.

Portanto, totalmente descabido o pleito formulado por sua defesa,
motivo pelo qual indefiro-o."

Decisão do evento 1559:

"1.1. Evento 1544: A defesa de SIDIOMAR CAMPOS requereu sejam
encaminhados: a) ofício à Superintendência do MAPA/PR para que se
enviem ao Juízo o Processo Administrativo Disciplinar nº



2103404550/2014-94 instaurado em face do fiscal agropecuário Luiz
Carlos Zanona; b) o Extrato SEOF de pagamentos de IPVA dos veículos
oficiais de Londrina/PR entre o período de 2015 e 2016.  

1.2. Evento 1551: A defesa de LUIZ CARLOS ZANON
JUNIOR requereu: a) a suspensão do presente processo até que se
encerrem todas as investigações motivadas pelos acordos de
colaboração celebrados no âmbito da chamada “Operação Carne
Fraca”, tendo em vista o potencial envolvimento de fatos relativos
àqueles que são objeto de análise no presente processo; b) a juntada aos
autos de todas as declarações e informações prestadas pelos
colaboradores em sede de delação premiada, bem como a consequente e
posterior intimação dos defensores para que se manifestem de acordo
com seus respectivos interesses defensivos.

Decido.

O artigo 402, do CPP prevê que: "produzidas as provas, ao final da
audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o
acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de
circunstâncias ou fatos apurados na instrução".

No caso, considerando-se que a possibilidade de complementação das
diligências já requeridas anteriormente decorreu exclusivamente dos
reinterrogatórios de dois dos acusados determinados nos eventos 1354 e
1497 e efetivamente realizados no evento 1507, portanto após o decurso
do prazo do art. 402 do CPP, os fatos que motivarem os novos pleitos
devem necessariamente decorrer do contido nas novas oitivas.

Fixadas essas premissas, vê-se que o pedido a) do evento 1544 não
decorreu da instrução e, tampouco, dos interrogatórios prestados pelos
dois réus colaboradores no último dia 16/3/18. Conforme se deflui dos
próprios termos do pedido, trata-se de circunstância conhecida há muito
da defesa e que, somente agora, foi objeto de pedido de diligência
complementar.

Essa circunstância já seria suficiente para que o pleito fosse rejeitado. 

Contudo, ainda que assim não fosse, inexiste qualquer pertinência do
requerimento com os fatos objeto de imputação ao postulante. O
resultado da apuração administrativa acerca da alegada utilização
irregular de veículo oficial por LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR não
possui o condão de influir na instância penal instaurada em defavor do
requerente. A rigor, os documentos anexados pela própria parte, na
forma do art. 231 do CPP, podem servir ao propósito pretendido (evento
1544, anexo2).

Relativamente ao pedido b) do evento 1544 entendo-o, na forma do art.
400, §1º, do CPP, desnecessário e impertinente para o deslinde da causa,
tendo em consideração que o deferimento parcial de pedido anterior
acerca do mesmo fato (item 3 do evento 1297), devidamente atendido no
evento 1337, solve a questão controvertida de forma suficiente para o
julgamento da causa.



A questão da autorização para saída dos veículos oficiais por parte de
SIDIOMAR CAMPOS e as razões pelas quais teria, ou não,
obstaculizado a sua utilização nos casos específicos mencionados na
denúncia, serão apreciadas pontualmente à luz das provas já anexadas
aos autos. Não há qualquer necessidade, para tanto, do atendimento do
novel requerimento de diligências ora em exame.

 No que diz respeito aos pedidos a) e b) do evento 1551 formulados
por LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR, respectivamente de suspensão do
processo até que se encerrem todas as investigações da Operação Carne
Fraca instauradas em decorrência das colaborações premiadas
homologadas, bem como 'a juntada aos autos de todas as declarações e
informações prestadas pelos colaboradores em sede de delação
premiada', devem igualmente ser indeferidos, à luz do disposto no art.
400, §1º do CPP.

Primeiramente, saliento que o controle judicial da colaboração premiada
entabulada entre o réu DANIEL GONÇALVES FILHO e a Procuradoria-
Geral da República foi realizado diretamente pelo Min. Dias Toffoli. Os
autos originários, bem como todos os seus anexos, se encontram naquela
instância. O Juízo não possui sequer acesso a sua integralidade.

Após manifestação do MPF nos autos para os quais foram trasladadas
as peças selecionadas e encaminhadas pelo Supremo Tribunal
Federal para ciência e  apuração dos fatos noticiados envolvendo
circunstâncias e pessoas não abrangidas pela prerrogativa de foro,
foram juntados em cada uma das Ações Penais os documentos e anexos
que possuíam relação com os fatos denunciados nos respectivos feitos
(evento 1473).

Relativamente ao acordo de colaboração premiada ajustado entre
MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e o Ministério Público Federal, a
homologação se deu neste Juízo e, da mesma forma, as peças que
possuíam pertinência com os presente autos foram anexadas no evento
1352.

Nesta Ação não houve a anexação de outros documentos que
acompanharam as aludidas colaborações uma vez que neles não existe
menção especificamente a nenhum fato abarcado nesta denúncia. Os
demais documentos e anexos que acompanharam os acordos de
colaboração premiada não possuem, portanto, correlação direta com o
objeto desta ação penal e, muitas vezes, pendem da instauração de
outros procedimentos investigativos. 

Ademais, para fins de prova nos presentes autos somente serão valoradas
aquelas aqui contantes. Eventuais fatos e informações trazidos pelos
colaboradores em audiência poderão ser utilizados na análise do mérito
da causa. Tudo submetido ao crivo do contraditório.

Nesse cenário, não há razão processual para se aguardar o desfecho das
investigações porventura inauguradas por força das colaborações
premiadas homologadas, suspenendo-se esta ação penal. Por seu turno,
as provas já anexados e disponíveis a todos os atores do processo são
aquelas que serão utilizadas para, com transparência, se emprestar



solução à demana penal, não existindo necessidade alguma de anexação
de outras declarações prestadas pelos colaboradores perante o
Ministério Público/Polícia Federal.

As demais questões referidas en passant relativamente às formalidades
do reinterrogatório de DANIEL GONÇALVES FILHO já foram
devidamente enfrentadas pelo Juízo quando do exame da preliminar
arguida oralmente quando da realização da audiência. Tudo está
registrado em vídeo no evento 1507.

Por todas as razões acima, INDEFIRO os pedidos formulados nos
eventos 1544 e 1551.

 1.3. Intimem-se.

2. Saliento que, nos termos do artigo 231 do CPP, em geral, é
facultado às partes juntar documentos em qualquer fase do processo,
podendo, portanto, trazer, aos presentes autos os documentos que
entenderem necessários a sua defesa até a apresentação das alegações
finais.

3. À secretaria do Juízo para verificar o atendimento às diligências
determinadas nos eventos 1297 e 1323."

Como já consignado nas decisões acima, as provas requeridas
na fase do artigo 402 do CPP, devem ter sua necessidade decorrente
exclusivamente das provas produzidas na instrução, não sendo uma
oportunidade de reabertura da fase postulatória, a qual se findou com a
apresentação da denúncia ou da resposta à acusação.

Embora algumas das diligências pleiteadas pudessem ser
relevantes ao caso penal na visão das defesas, incumbe ressaltar que o
destinatário da prova é o Juiz e. Ao fim, cabe ao magistrado a condução do
feito, deferindo as medidas úteis e indeferindo as inúteis.

Ademais, foi facultada às partes a juntada de eventuais
documentos que entendessem pertinentes até a apresentação das alegações
finais. Portanto, não há que se falar em qualquer cerceamento de defesa.

Especificamente quanto ao deliberado no item 2 da decisão
do evento 1297, cumpre ressaltar que a defesa de JUAREZ, quando
requereu a diligência no evento 1289, expressamente consignou que o
Processo Administrativo nº 21034.008247/2016 - 22 do MAPA/PR 
relacionado ao suposto crime de advocacia administrativa envolveria o
denunciado e a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS
BRITA LI LTDA. Assim, se era parte envolvida no procedimento, possui
direito e possibilidade de, por si próprio, ter acesso a ele junto à instância
administrativa, não  lhe sendo tolhida a produção desta prova.

Quanto ao pedido de reinterrogatório de LUIZ CARLOS,
além de ter sido apreciada a questão nos eventos 1297 e  1468, foi
oportunizada a possibilidade de reinterrogatório de todos os acusados na



audiência realizada no dia 16/03/2018, sendo expressamente declinada a
necessidade pela defesa.

Portanto, por todo o exposto, não vislumbrando qualquer
cerceamento de defesa, rejeito a preliminar suscitada.

2.6. Violação de sigilo e manipulação de provas

As defesas de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e SIDIOMAR
DE CAMPOS  alegaram que os fatos apurados no âmbito da "Operação
Carne Fraca" teriam relação com aqueles objeto da colaboração premiada
realizada pelos donos e executivos do frigorífico JBS, homologado pelo
Min. Edson Fachin do STF. Aduziu, ainda, que  a referida Operação teria
sido conduzida para beneficiar certos membros da organização criminosa já
que colaboradores e os políticos teriam tido conhecimento prévio a
informações sigilosas da Operação antes da sua deflagração, o que
acarretaria a nulidade de todo o monitoramento realizado.

Além de absurda a tese levantada, ela é desprovida de
qualquer prova que permita conduzir a uma tal conclusão, não passando de
meras suposições montadas pela defesa a fim de apontar uma nulidade que
não existe em concreto.

O fato de ter havido acordo de colaboração premiada firmado
pelos empresários gestores/proprietários do conglomerado JBS não acarreta
necessariamente a vinculação dos fatos ali tratados com a "Operação Carne
Fraca". A circunstância de que algumas empresas e funcionários
pertencentes ao grupo terem sido alvo de investigação ou denúncias em
trâmite nesta Vara Federal não implica a necessidade de declinação dos
autos para outro Juízo. Não há um 'juízo universal' da JBS e/ou seus
funcionários independentemente da incidência em concreto das regras de
conexão ou continência previstas no CPP.

Pelo que se tem notícia pela mídia nacional o acordo teria
sido negociado entre a JBS e a Procuradoria-Geral da República, não sendo
de conhecimento deste Juízo, seja quanto aos seus termos, seja quanto a se
os fatos nele narrados possuem qualquer relação com as condutas apuradas
no âmbito da denominada Operação "Carne Fraca". Tal acordo foi tido
como rescindido pela Procuradoria-Geral da República a fim de anular as
imunidades nele previstas, considerando a sonegação de fatos e provas às
autoridades pelos colaboradores, estando a validade, ou não, da rescisão
pendente de deliberação pelo plenário  do C. STF.

Além disso, caso houvesse alguma relação com os fatos
objeto de apuração neste Juízo Federal, certamente, o conteúdo de algum
de seus anexos seria encaminhado a este Juízo, o que não ocorreu até este
momento.



A par do acima exposto, cumpre ressaltar que não há nem
houve qualquer mínimo indício de que tenha havido conhecimento prévio
da Operação "Carne Fraca" antes de sua deflagração, até porque restaram
exitosas todas as medidas deferidas naquela ocasião. Ademais, em nenhum
momento os sócios do conglomerado JBS, Wesley e Joesley Batista,
figuraram como investigados nesta Operação.

O fato de ter havido conversas entre ex-procurador Marcelo
Miller e  o executivo-colaborador Francisco de Assis e Silva que teria
mencionando a "Operação Carne Fraca" no dia de sua deflagração
(17/03/2017) é algo mais do que natural se for levada em consideração a
repercussão que a Operação teve na mídia nacional e a preocupação que se
teria abatido sobre todas as empresas frigoríficas de estarem ou não
envolvidas nos fatos apurados. Cumpre ressaltar, ainda, que o referido ex-
Procurador da República nunca atuou na "Operação Carne Fraca", sendo,
inclusive, denunciado por corrupção passiva pelos fatos envolvendo o
acordo de colaboração celebrado pelos donos e executivos da JBS.

Afimar que o Presidente da República Michel Temer, por ter
mencionado em entrevista que teria deduzido que Joesley Batista fosse
tratar da "Operação Carne Fraca" quando o procurou,  não acarreta a
presunção de que teriam eles conhecimento dela antes de sua deflagração,
até porque, pelo que se tem conhecimento do conteúdo da gravação
ambiental realizada por Joesley, não trataram em nenhum momento sobre a
referida Operação na dita reunião.

A desconfiança por parte de alguns investigados de estarem
tendo suas conversas telefônicas monitoradas é natural a todos que estão
praticando crimes, seja na forma de linguagem cifrada, seja utilizando de
terminais telefônicos cadastrados em nome de terceiros, como pôde ser
observado, inclusive,  em divesas conversas captadas ao longo da
"Operação Carne Fraca".

Portanto, por se tratar de uma ilação estapafúrdia sem
qualquer base fática decorrente exclusivamente da criatividade ímpar da
defesa, não há falar em manipulação de provas ou vazamento de
informações sigilosas, motivo pelo qual rejeito também esta preliminar.

2.7. Nulidade dos acordos de colaboração premiada de
DANIEL GONÇALVES FILHO E MARIA DO ROCIO NASCIMENTO

Em relação às questões levantadas pelas defesas de JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA e SIDIOMAR DE CAMPOS sobre estes tópicos,
também restaram devidamente apreciadas por este Juízo, seja nos autos nº
5015134-86.2017.4.04.7000, seja nas informações que foram prestadas por
este Juízo ao Min. Relator Dias Toffoli, nas Reclamações nº 28.520, 29.485
e 30.177.



Na decisão do evento 95 dos autos nº 5015134-
86.2017.4.04.7000, ao ser confrontado acerca de possível acesso indevido
por parte deste Juízo à colaboração de DANIEL antes da sua homologação
pelo C. STF por parte da defesa de JUAREZ, este Juízo afirmou que:

"Recebida a petição em exame o Juízo adotou a providência de, por
medida de celeridade, entrar 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 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.

(...)

Feitas essas considerações, esclareço que este Juízo em 16/12/2017,
substituiu a prisão preventiva de DANIEL GONÇALVES FILHO por
recolhimento domiciliar em tempo integral a ser controlado mediante
monitoramento eletrônico, além da adoção de outras medidas cautelares.

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.

Embora o acordo de colaboração premiada não tivesse sido formalmente
homologado no âmbito do Supremo Tribunal Federal quando da decisão
deste Juízo, havia indicativos concretos de que todas as etapas
necessárias para tanto já  haviam sido cumpridas, restando tão-somente
o ato judicial final, o que, na ocasião, se esperava ocorresse em poucos
dias. Segundo informações veiculadas na imprensa posteriormente isso
se deu 19/12/2017.

Portanto, nada obstante os fatos atribuídos a DANIEL GONÇALVES
FILHO fossem tão graves quanto os imputados a JUAREZ JOSE DE
SANTANA, houve a efetiva colaboração daquele por meio de acordo
pactuado com a Procuradoria-Geral da República e encaminhado para
homologação no Supremo Tribunal Federal.

Vale registrar, contudo, que a decisão que substituiu a prisão preventiva
por recolhimento domiciliar de DANIEL não sobreveio como
decorrência direta da homologação de qualquer acordo de colaboração -
mesmo porque, àquela altura, isso não tinha ainda acontecido. O
fundamento da decisão foi a ausência da imperiosidade da prisão
preventiva diante da postura colaborativa adotada pelo acusado, dos



compromissos assumidos por ele que permitiram ser ultimadas as
negociações entre MPF e réu, e do estágio avançado em que se
encontrava o acordo de colaboração.

(...)

Do mesmo modo, indefiro, por ora, o acesso da defesa do requerente à
decisão que substituiu a prisão preventiva de DANIEL GONÇALVES
FILHO, uma vez 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.

Evidentemente, caso, em algum momento, sobrevenham elementos
decorrentes do procedimento em curso perante o STF que digam respeito
aos fatos objeto da ação penal a que o requerente responde neste Juízo,
serão imediatamente anexados aos autos e oportunizado que as partes
sobre eles se manifestem."

Ao prestar informações na Reclamação nº 30.117 ficou
consignado que:

"(..) O contato com a assessoria do Eminente Ministro referida na
decisão se deu por intermédio do Juiz Auxiliar Rodrigo Capez e foi
efetivamente realizado por este Juízo a fim de confirmar se houve de fato
a homologação do acordo de colaboração, até porque
ocorrera questionamento semelhante por parte da defesa do réu JOSE
ANTONIO DIANA MAPELLI. Até aquele momento não havia nenhuma
comunicação formal a este magistrado acerca da homologação judicial
operada, tendo notícia, assim como a defesa do requerente, por meio de
veículos da imprensa.

Este Juízo somente foi comunicado formalmente do acordo de
colaboração entabulado pelo réu DANIEL GONÇALVES FILHO em
15/03/2018, não tendo tido conhecimento prévio de seus termos como
insiste a defesa.

A especulação de que este magistrado teve acesso ao conteúdo da
colaboração quando estava ainda sob sigilo, assim como que teria
participado diretamente da entabulação do acordo, bem como a
inaceitável sugestão de que poderia ter contribuído para o 'vazamento'
de informações contidas no acordo, é uma suposição obtida a partir de
premissas extraídas da interpretação emprestada pela própria defesa a
fragmentos de fatos e circunstâncias que expõe em sua narrativa de tal
forma que sirva ao propósito da medida interposta. 

Não há qualquer elemento objetivo que evidencie a ocorrência de
nenhum desses fatos no mundo real, mesmo porque isso jamais
aconteceu. As alegações expostas pelo defensor em desfavor da atuação
deste magistrado tangenciam a irresponsabilidade. Não passam de
fabulação do reclamante. O subscritor da peça é o único responsável por
elas.



Vale ainda ressaltar que o Juízo não concedeu a prisão domiciliar ao
denunciado DANIEL como forma de cumprimento direto de qualquer
acordo de colaboração premiada, até porque a informação prestada
tanto por acusação quanto por defesa era a de que um tal procedimento
estava em tramitação entre a Procuradoria Geral da República e o
Supremo Tribunal Federal. A decisão prolatada limitou-se a
reconhecer a ausência, àquela altura, dos requisitos necessários para a
manutenção do cumprimento da prisão preventiva em estabelecimento
prisional, considerando-se a situação pessoal do acusado, os
compromissos que teria assumido no acordo de colaboração e a
expectativa de homologação próxima - a partir das afirmações da defesa
e da acusação nos autos do Pedido de Liberdade Provisória nº 5054210-
20.2017.4.04.7000 e não à vista do instrumento de acordo, por estar
resguardado por sigilo no âmbito do STF.

O próprio procedimento em que foi concedida a benesse pelo Juízo se
encontrava, por cautela, acobertado pelo sigilo porque as partes faziam
menção ao acordo de colaboração premiada - sem anexar qualquer
documento que o integrasse - e o Juízo entendeu necessário assim mantê-
lo até que fosse comunicado oficialmente pelo Supremo Tribunal Federal
acerca da sua existência e efetiva homologação, o que ocorreu somente
em 15/03/2018.

Para deferir a medida o Juízo reconheceu como incontroversas as
afirmações prestadas pelas partes, como determina a dialética
processual e a boa-fé que se deve presumir existir no agir tanto da
Defesa quanto do MPF.

Diante disso, como já houve a comunicação da homologação, nesta data,
determinei a redução do nível de sigilo dos autos nº 5054210-
20.2017.4.04.7000 para permitir o acesso aos demais defensores, já que
não mais subsiste razão para o nível de sigilo que possuíam.(...)"

Registro, ainda, que o controle judicial da colaboração
premiada entabulada entre o réu DANIEL GONÇALVES FILHO e a
Procuradoria-Geral da República foi realizado diretamente pelo Min. Dias
Toffoli. Os autos originários, bem como todos os seus anexos, se
encontram naquela instância. O Juízo não possui sequer acesso a sua
integralidade.

Após manifestação do MPF nos autos para os quais foram
trasladadas as peças selecionadas e encaminhadas pelo Supremo Tribunal
Federal para ciência e apuração dos fatos noticiados envolvendo
circunstâncias e pessoas não abrangidas pela prerrogativa de foro, foram
juntados em cada uma das Ações Penais os documentos e anexos que
possuíam relação com os fatos denunciados nos respectivos feitos.

Quanto ao acordo firmado por MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO, pelo que se pode verificar dos autos nº 5002170-
27.2018.4.04.7000, que tramitam sob sigilo em virtude de que há fatos
referidos na colaboração premiada que permanecem sendo investigados e
não foram ainda objeto de oferecimento de denúncias, antes de serem
submetidos a homologação deste Juízo, os termos do acordo de



colaboração foram encaminhados ao Procurador-Geral da República, Dr.
Rodrigo Janot Monteiro de Barros, o qual entendeu, em 22/08/2017, que
não haveria elementos de corroboração suficientes para configurar justa
causa a determinar a instauração de inquérito policial em face das
autoridades detentoras de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal
Federal, determinado, por conseguinte, a remessa ao Procurador da
República atuante na operação "Carne Fraca". 

Portanto, não houve em nenhum momento a usurpação de
competência deste Juízo ao homologar o acordo de colaboração da ré
MARIA DO ROCIO. Foi unicamente autorizada, apenas por cautela, a
remessa pelo Ministério Público Federal de cópias dos termos de
declarações referentes a alguns anexos à Procuradoria-Geral da República.
Isso porque, a despeito do entendimento anteriormente exposto Procurador-
Geral sobre a questão, a colaboradora voltou a mencionar as mesmas
circunstâncias já examinadas em 22/08/2017 no bojo de alguns de seus
depoimentos.

Assim, a sua homologação que se deu neste Juízo após
verificada a legalidade do acordo e a voluntariedade por parte da
acusada MARIA DO ROCIO em audiência realizada em 08/02/2018 e, da
mesma forma, as peças que possuíam pertinência com os presente autos
foram anexadas no evento 1352.

Nesse contexto, cumpre analisar outra preliminar aduzida
quanto ao momento da celebração do acordo de colaboração pela corré
MARIA DO ROCIO NASCIMENTO.

No ponto, não há qualquer exigência legal de que a
homologação de eventual acordo de colaboração premiada tenha que
ocorrer antes de finda a instrução criminal. Pela exegese legal, se deduz ser
plenamente possível, até porque há disposição de lei que prevê a
possibilidade de ocorrer, inclusive, após a prolação de sentença (artigo 4, §
5º, da Lei 12.850/13).

Além disso,  não houve qualquer prejuízo à parte decorrente
do fato de a homologação ter ocorrido após o fim da instrução criminal
pois este Juízo, posteriormente ao ato homologatório, realizou o
interrogatório da acusada MARIA, oportunizando a todos os demais
acusados a possibilidade de serem reinterrogados depois de ouvidos
MARIA e DANIEL, faculdade essa que não quiseram exercer naquele
momento (evento 1507).

Por fim, cumpre ressaltar que, nesta Ação Penal, não houve a
anexação de outros documentos que acompanharam as aludidas
colaborações uma vez que neles não existe menção especificamente a
nenhum fato abarcado exclusivamente nesta denúncia. Os demais
documentos e anexos que acompanharam os acordos de colaboração



premiada não possuem, portanto, correlação direta com o objeto desta Ação
Penal e, muitas vezes, pendem da instauração de outros procedimentos
investigativos.

Desse modo, não havendo qualquer nulidade nos acordos
entabulados pelos corréus DANIEL GONÇALVES FILHO E MARIA DO
ROCIO NASCIMENTO, rejeito as preliminares suscitadas.

2.8. Cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de
perguntas em audiência e falta de intimação de advogado para o ato

Não houve qualquer cerceamento de defesa por parte deste
Juízo quanto às questões levantadas pelas defesa de JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA e SIDIOMAR DE CAMPOS nos itens G) e H).

Houve o indeferimento de perguntas formuladas pela defesa
de JUAREZ à corré MARIA DO ROCIO NASCIMENTO quando
interrogada, simplemente pelo fato de que as perguntas se relacionavam à
data de início das tratativas para a entabulação do acordo com o MPF, fato
este que, além de referir-se ao sigilo existente entre advogado e o cliente, 
não possui qualquer relação ou relevância com os fatos objeto de denúncia.

Cumpre ressaltar que nos autos nº 5016870-
42.2017.4.04.7000 houve questionamentos acerca da forma com que se deu
o acordo e, apesar de ter respondido quando iniciaram as tratativas, houve
de pronto objeções por parte da defesa da corré e do MPF acerca dos
questionamentos realizados por outros defensores pois buscavam, como a
defesa de JUAREZ neste feito, o conhecimento dos meandros das tratativas
que, em grande medida, foram realizadas pela defesa juntamente com o
MPF, não sendo de ciência da acusada. Desse modo, houve também o
indeferimento de outras perguntas similares às formuladas pela defesa de
JUAREZ por parte deste Juízo naquela ocasião, como se observa dos
VIDEOS12 e 13 do evento 1929 daqueles autos.

Segundo entendimento dos Tribunais Superiores, não cabe
aos corréus questionarem acerca do acordo em si firmado  por  outro
coautores, mas somente no que diz respeito às declarações do colaborador e
às provas por ele indicadas nos autos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERA L. CONHECIMENTO. EMPATE NA
VOTAÇÃO. PREVALÊNCIA DA DECISÃO MAIS FAVORÁVEL AO
PACIENTE (ART. 146, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FED ERAL). INTELIGÊNCIA
DO ART. 102, I, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÉRITO. ACORDO
DE COLA BORAÇÃO PREMIADA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL (ART.
4º, § 7º, DA LEI Nº 12.850/13). CO MPETÊNCIA DO RELATOR (ART.
21, I E II, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL). DECISÃO QUE, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE
DELIBAÇÃO, SE LIMITA A AFERIR A REGULARIDADE, A
VOLUNTARIEDADE E A LEGALIDADE DO ACORDO. AUSÊNCIA DE



EMISSÃO DE QUAL QUER JUÍZO DE VALOR SOBRE AS
DECLARAÇÕES DO COLABORADOR. NEGÓCIO JURÍDICO
PROCESSUAL PERSONALÍSSIMO. IMPUGNAÇÃO POR
COAUTORES OU PARTÍCIPES DO COLABORADOR. INADMISS
IBILIDADE. POSSIBILIDADE DE, EM JUÍZO, OS PARTÍCIPES OU OS
COAUTORES CONFRONTAR EM AS DECLARAÇÕES DO
COLABORADOR E DE IMPUGNAREM, A QUALQUER TEMPO,
MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS ADOTADAS
EM SEU DESFAVOR. PERSONALIDADE DO COLABORADOR.
PRETENDIDA VALORAÇÃO COMO REQUISITO DE VALIDADE DO
ACORDO DE COLABORAÇÃO. DESCAB IMENTO. VETOR A SER
CONSIDERADO NO ESTABELECIMENTO DAS CLÁUSULAS DO
ACORDO DE COLABORAÇÃO - NOTADAMENTE NA ESCOLHA DA
SANÇÃO PREMIAL A QUE FARÁ JUS O COLABORADOR -, BEM CO
MO NO MOMENTO DA APLICAÇÃO DESSA SANÇÃO PELO JUIZ NA
SENTENÇA (ART. 4º, § 11, DA LEI Nº 12.850/13). DESCUMPRIMENTO
DE ANTERIOR ACORDO DE COLABORAÇÃO. IRRELEVÂ NCIA.
INADIMPLEMENTO QUE SE RESTRINGIU AO NEGÓCIO JURÍDICO
PRETÉRITO, SEM O CONDÃO DE CONTAMINAR, A PRIORI,
FUTUROS ACORDOS DE MESMA NATUREZA. CONFISCO.
DISPOSIÇÃO, NO ACORDO DE COLABORAÇÃO, SOBRE OS
EFEITOS EXTRAPENAIS DE NATUREZA PATRIMONIAL DA
CONDENAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART.
26.1 DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O CRIME
ORGANIZADO TRANSNACIONAL (CONVENÇÃO DE PALERMO), E
DO ART. 37.2 DA C ONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A
CORRUPÇÃO (CONVENÇÃO DE MÉRIDA). SANÇÃO PRE MIAL.
DIREITO SUBJETIVO DO COLABORADOR CASO SUA
COLABORAÇÃO SEJA EFETIVA E PRODUZA OS RESULTA DOS
ALMEJADOS. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA
JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTE.
HABEAS CORPUS DO QUAL SE CONHECE. ORDEM DENEGADA. 1.
Diante do empate na votação quanto ao conhecimento de habeas corpus
impetrado para o Pleno contra ato de Ministro, prevalece a decisão mais
favorável a o paciente, nos termos do art. 146, parágrafo único, do
Regimento Interno do Su premo Tribunal Federal. Conhecimento do
habeas corpus, nos termos do art. 102, I, “i”, da Cons tituição Federal.
2. Nos termos do art. 21, I e II, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, o relator tem poderes instrutórios para ordenar,
monocraticamente, a r ealização de quaisquer meios de obtenção de
prova (v.g., busca e apreensão, int erceptação telefônica, afastamento de
sigilo bancário e fiscal). 3. Considerando-se que o acordo de
colaboração premiada constitui meio de o tenção de prova (art. 3º da Lei
nº 12.850/13), é indubitável que o relator tem poderes para,
monocraticamente, homologá-lo (art. 4º, § 7º, da Lei nº 12.850/1 3). 4. A
colaboração premiada é um negócio jurídico processual, uma vez que,
além de ser qualificada expressamente pela lei como “meio de obtenção
de prova”, seu objeto é a cooperação do imputado para a investigação e
para o processo criminal, atividade de natureza processual, ainda que se
agregue a esse negócio jurídico o efeito substancial (de direito material)
concernente à sanção premial a ser atribuída a essa colaboração. 5. A
homologação judicial do acordo de colaboração, por consistir em
exercício de atividade de delibação, limita-se a aferir a regularidade, a
voluntariedade e a legalidade do acordo, não havendo qualquer juízo de
valor a respeito das declarações do colaborador. 6. Por se tratar de
negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada
não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na



organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, ainda
que venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento
no “relato da colaboração e seus possíveis resultados” (art. 6º, I, da Lei
nº 12.850/13). 7. De todo modo, nos procedimentos em que figurarem
como imputados, os coautores ou partícipes delatados - no exercício do
contraditório - poderão confrontar, em juízo, as declarações do
colaborador e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a
qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais
eventualmente adotadas em seu desfavor. 8. A personalidade do
colaborador não constitui requisito de validade do acordo de
colaboração, mas sim vetor a ser considerado no estabelecimento de
suas cláusulas, notadamente na escolha da sanção premial a que fará jus
o colaborad or, bem como no momento da aplicação dessa sanção pelo
juiz na sentença (art. 4º, § 11, da Lei nº 12.850/13). 9. A confiança no
agente colaborador não constitui elemento de existência ou requisito de
validade do acordo de colaboração. 10. Havendo previsão em
Convenções firmadas pelo Brasil para que sejam adot adas “as medidas
adequadas para encorajar” formas de colaboração premiada (art. 26.1
da Convenção de Palermo) e para “mitigação da pena” (art. 37.2 da
Convenç ão de Mérida), no sentido de abrandamento das consequências
do crime, o acordo de colaboração, ao estabelecer as sanções premiais a
que fará jus o colaborador, pode dispor s obre questões de caráter
patrimonial, como o destino de bens adquiridos com o p roduto da
infração pelo agente colaborador. 11. Os princípios da segurança
jurídica e da proteção da confiança tornam i ndeclinável o dever estatal
de honrar o compromisso assumido no acordo de colab oração,
concedendo a sanção premial estipulada, legítima contraprestação ao
adi mplemento da obrigação por parte do colaborador. 12. Habeas
corpus do qual se conhece. Ordem denegada.Após os votos dos Ministros
Dias Toffoli (Relator), Gilmar Mendes, Marco Auréli o, Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski (Presidente), que conheciam do habeas c orpus, e
os votos dos Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz
Fux e Cármen Lúcia, que não conheciam do pedido, o Tribunal, tendo em
conta o empate, conhec eu da impetração. No mérito, os Ministros Dias
Toffoli (Relator) e Gilmar Mende s denegaram a ordem. Em seguida, o
julgamento foi suspenso. Impedido o Ministro Teori Zavascki. Falaram,
pelo paciente, o Dr. José Luís Oliveira Lima, e, pelo Ministério Públi co
Federal, a Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho, Vice-Procuradora-
Geral da Re pública. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski.
Plenário, 26.08.2015. Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos
termos do voto do Relator, denegou a ordem. Impedido o Ministro Teori
Zavascki. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski.
Plenário, 27.08.2015.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A
ORDEM ECONÔMICA, CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES,
CORRUPÇÃO ATIVA, QUADRILHA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA FORMULADO POR
CORRÉU. IMPUGNAÇÃO DO AJUSTE POR TERCEIRO DELATADO.
ILEGITIMIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO PERSONALÍSSIMO.
POSSIBILIDADE DE O DELATADO CONTRADITAR EM JUÍZO O
TEOR DAS DECLARAÇÕES DO DELATOR E DE QUESTIONAR AS
MEDIDAS RESTRITIVAS ADOTADAS EM SEU DESFAVOR COM BASE
NOS ALUDIDOS DEPOIMENTOS. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A delação premiada constitui um
meio de prova que, a depender do resultado, pode produzir elementos de
convicção, que, contudo, devem ser ratificados no curso da instrução



processual a fim de que sejam utilizados pelo juiz para formar sua
convicção sobre o mérito da acusação. 2. O acordo de colaboração, por
si só, não atinge a esfera jurídica do delatado, uma vez que apenas as
imputações contra ele feitas, caso comprovadas, é que podem ser usadas
em seu desfavor, o que pode ocorrer independentemente de ser
formalizado ou não um acordo com o delator. 3. Firmou-se na
jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que a
delação premiada constitui negócio jurídico personalíssimo, que gera
obrigações e direitos entre as partes celebrantes, e que não interfere
automaticamente na esfera jurídica de terceiros, razão pela qual estes,
ainda que expressamente mencionados ou acusados pelo delator em suas
declarações, não possuem legitimidade para questionar a validade do
acordo celebrado. Precedentes do STJ e do STF. 4. No caso dos autos,
embora o recorrente não possua legitimidade para questionar a validade
do acordo de colaboração premiada celebrado pelo corréu, pode
confrontar em juízo o que foi afirmado pelo delator, bem como impugnar
quaisquer medidas adotadas com base em tais declarações e demais
provas delas decorrentes, circunstâncias que afastam a ocorrência de
prejuízos à defesa. 5. Recurso desprovido. ..EMEN:Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.
SUSTENTARAM ORALMENTE: DRA. MARIA ELIZABETH QUEIJO
(P/RECTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (RHC - RECURSO
ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 43776 2013.04.13208-7, JORGE
MUSSI, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:20/09/2017 ..DTPB:.)

Quanto à alegada falta de intimação dos advogados acerca do
reinterrogatório do acusado DANIEL, também não se sustenta.

Primeiramente, ressalto que foram todos os defensores
devidamente intimados para a audiência designada para o dia 16/03/2018
(evento 1354) em que, a priori, seria interrogada a acusada MARIA DO
ROCIO, como se observa dos eventos 1356 a 1375.

Todavia, diante da juntada dos termos do acordo somente na
data anterior à audiência, foi determinada a intimação de todos os
defensores, por meio telefônico, para que verificassem as intimações
expedidas nos eventos 1474 a 1493.

Além disso, conforme consignado nos despachos dos eventos
1354 e 1468, as defesas que pretendessem fossem os acusados
reinterrogados deveriam se manifestar na ocasião.

Assim, houve a devida ciência das defesas acerca da juntada
do acordo de colaboração do acusado DANIEL e de que seu interrogatório
seria realizada na mesma data já designada para a oitiva da corré MARIA
DO ROCIO, sendo oportunizada a manifestação a respeito do interesse em
serem reinterrogados os demais acusados, tão logo encerradas as oitivas
dos colaboradores.



Naquela ocasião este Juízo, diante da alegação da defesa do
corréu JUAREZ de que não teve oportunidade de conversar com o seu
cliente por estar preso, facultou a defesa conversar em privado com o
acusado, o que foi rechaçado de pronto pela defesa.

Nesse contexto, foi indeferido o pedido da defesa de
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA para se manifestar posteriormente, tendo
em conta a presença na sede do Juízo de JUAREZ e a circunstância de ele
próprio se encontrar privado da liberdade, o que requeria celeridade na
tramitação do feito.

Ademais, considerando que nenhum anexo produzido no
acordo de colaboração de DANIEL referiu-se especificamente aos fatos
objeto desta denúnica não foi juntado nenhum documento relacionado
especificamente ao seu conteúdo, mas somente os termos do acordo e da
decisão homologatórioa do STF. Portanto, eventual fato novo que poderia
ensejar a necessidade de reinterrogatório dos demais corréus adviria
necessariamente do depoimento de DANIEL.

Assim, não há que se falar em qualquer cerceamento de
defesa, seja porque não houve qualquer anexo atinente ao acordo juntado
previamente que fosse de desconhecimneto das defesas, seja porque as
defesas, tal qual este Juízo, somente tiveram conhecimento de partes de seu
conteúdo com o interrogatório em Juízo do corréu DANIEL.

Portanto, este Juízo, assim como qualquer das partes, não
pôde se preparar para efetuar perguntas específicas ao corréu DANIEL
acerca do contido no acordo homologado já que desconhecia previamente o
seu conteúdo e o que efetivamente seria dito.

Portanto, não ocorre o  cerceamento de defesa alegado,
motivo pelo qual afasto as preliminares suscitadas.

2.9. Cerceamento de defesa em razão da indisponibilidade
das mídias referentes ao depoimento da testemunha Andrea Moretti
Alves de Freitas Barbosa.

Também não se sustenta a alegação da defesa de JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA e SIDIOMAR DE CAMPOS neste ponto.

Isso porque, em que pese não ter sido possível o registro em
vídeo do depoimento da informante Andrea Monica Moretti Alves de
Freitas Barbosa, arrolada pela defesa de VALDECIR BELANÇON,
inquirida na audiência realizada em 25/08/2017,  foi determinada sua nova
oitiva como se verifica dos eventos  959 e 1019.

Portanto, não há que se falar em qualquer prejuízo às partes já
que a prova foi produzida.



 O fato de, na visão da defesa "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" não gera qualquer nulidade, podendo,
na oportunidade, a própria defesa ter feito eventuais perguntas que
entendesse pertinentes ao caso e que nesta nova oportunidade deixaram de
ser formuladas pelo Juízo e MPF.

Assim, rejeito a preliminar aduzida.

2.10. Outras questões suscitadas.

As demais questões aventadas pelas defesas de NORTON
DEQUECH FILHO,  VALDECIR BELANÇON, LUIZ CARLOS ZANON
JUNIOR, DOMINGOS MARTINS, ROBERTO PELLE referentes à
"ausência de justa causa", "atipicidade da conduta" por inexistência de
elementos de prova em face dos referidos acusados, bem como a alegada
falta de descrição de ato de ofício para caracterização do crime de
corrupção passiva, por se referirem ao próprio mérito da causa, serão
analisadas a seguir durante a apreciação das materialidades e autorias
delitivas.

3. Mérito

3.1. Corrupção Passiva e prevaricação. Materialidade e
Autoria (Luiz Carlos Zanon Júnior, Juarez José de Santana, Maria do
Rocio Nacimento e Daniel Gonçalves Filho).

De acordo com a acusação, em fevereiro de 2016, em
Arapongas-PR, LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, agindo com
consciência e vontade, em razão de seu cargo de fiscal federal
agropecuário, solicitou vantagem indevida, para si, correspondente a
pagamento em dinheiro, à empresa FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E
COMÉRCIO DE CARNES LTDA., através de sua proprietária SILVIA
MARIA MUFFO, para que deixasse de praticar ato de ofício, em violação
de dever funcional, consistente na adoção de medidas sanitárias em
desfavor do referido frigorífico. De fato, conforme Relatório nº
001/SIF1771/2017 (evento 330, ANEXO1, p.24/33 do IPL), mencionado
no relatório final do inquérito (evento 246 do IPL), equipe de auditoria do
Ministério da Agricultura identificou diversas irregularidades estruturais e
de procedimentos sanitários no estabelecimento, e, também, o desrespeito
à velocidade máxima de abate permitida, confirmando-se a violação de
dever funcional pelo fiscal federal agropecuário LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR. 

Ainda em fevereiro de 2016, alertados por SILVIA MARIA
MUFFO acerca da prática, por ZANON, do crime funcional, JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA, MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e DANIEL
GONÇALVES FILHO, em unidade de desígnios, consciência e vontade, no



exercício de seus cargos de fiscais federais agropecuários e chefe da
Unidade Técnica Regional de Agricultura de Londrina-PR –
UTRA/Londrina (o primeiro), chefe do Serviço de Inspeção de Produto de
Origem Animal/SIPOA no Estado do Paraná (a segunda) e superintendente
federal do Ministério da Agricultura no Paraná (o terceiro), deixaram de
praticar, indevidamente, ato de ofício, consistente na representação pela
apuração disciplinar de LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, limitando-se o
primeiro a noticiar o fato por telefone aos demais, os quais, por sua vez,
limitaram-se a admoestar aquele, também por telefone, para que não mais
repetisse tal comportamento. 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, e a segunda e o terceiro capitaneavam organização criminosa
formada por servidores públicos federais, dentre os quais ZANON,
estabelecida neste estado e dirigida à exigência, solicitação, aceitação de
promessa e recebimento de vantagens indevidas de empresários do estado.
Com efeito, uma apuração disciplinar da prática de corrupção passiva por
ZANON poderia acarretar a cessação das vantagens indevidas por eles
obtidas.

O crime de corrupção passiva está tipificado da seguinte
forma: 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FALCATRUA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO PENAL. AGENTE ESTRANHO AOS QUADROS DO
SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE COAUTORIA OU
PARTICIPAÇÃO. CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO DO COMPARSA. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E
DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita a pretensão
punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato
tentado imputado a Jocimar de Souza, com base nos artigos 107, inciso



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

Examinando-se os autos restaram comprovadas a
materialidade e a autoria criminosas.

A prova produzida dá conta de que em fevereiro de 2016
efetivamente o fiscal federal agropecuário LUIZ CARLOS ZANON
JUNIOR solicitou vantagem indevida à representante legal da empresa
FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE CARNES LTDA,
Silvia Maria Muffo.

Os diálogos monitorados com autorização judicial indicam
claramente a ocorrência da solicitação de vantagem indevida (áudios
80472622.WAV – AC/2A, 80476379.WAV – AC/2D, 80476662.WAV –
AC/2D e 80482467.WAV – AC/2D e 82589086.WAV – AC/8A, todos
dos autos nº 5062179-57.2015.4.04.7000 anexos). Nesses, denotam-se os
relatos dos pleitos ilícitos formulados pelo servidor público apresentados
diretamente pela proprietária do estabelecimento ao Chefe da
UTRA/Londrina e o repasse das informações à Chefia do MAPA/PR.



Tais diálogos são corroborados pelos depoimentos prestados
em Juízo pelas testemunhas devidamente compromissadas Kelli Regina
Marcos (evento 886, VIDEO2 a VIDEO4) e Alessandra Marcos (evento
1019, VIDEO7 a VIDEO9). A primeira chegou a afirmar que ZANON
pediu pagamentos em dinheiro por mais de 20 (vinte) vezes e que as
ameaças eram sempre no sentido de que, caso os valores não fossem
alcançados, determinaria a suspensão do abate de animais. Em dado
momento, afirmou que foi relatado por outro funcionário da empresa que o
fiscal  em questão teria dito que "caso não agilizasse o lado dele Kelli
amanheceria com a boca cheia de formigas". A segunda, por sua vez,
aduziu que ZANON comparecia de duas a três vezes por semana no
frigorífico e que presenciou pedidos de dinheiro  (nominados como 'ajuda
de custo') formulados por ele diretamente a SILVIA MUFFO.

Da mesma forma, os réus-colaboradores MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO (evento 1507, VIDEO3 a VIDEO9) e DANIEL
GONÇALVES FILHO (evento 1507, VIDEO11 a VIDEO15), interrogados
em Juízo após a homologação dos acordos de colaboração premiada, sob o
compromisso de dizer a verdade, a primeira informou que ZANON
costumava solicitar e receber vantagens financeiras das empresas que
fiscalizava e o segundo referiu que ZANON e JUAREZ, a rigor,
disputavam a propina do FRIGOMAX.

Embora haja controvérsia relativamente à questão da
legalidade da determinação da suspensão dos abates e das linhas de
produção por parte do denunciado, existindo depoimentos em ambos os
sentidos prestados por diversas testemunhas ouvidas durante a instrução, é
certo que, para a configuração da prática delitiva do art. 317 do Código
Penal não há a necessidade de comprovação de ato de ofício certo e
determinado, bastando que a ação se dê em razão do cargo público
ostentado. De todo modo, os atos praticados com violação a dever legal, no
caso concreto, decorrem da omissão evidente de LUIZ CARLOS ZANON
JUNIOR em realizar a atividade regular de fiscalização efetiva do
estabelecimento.

Desimporta o título que o servidor público corrupto conceda
ao seu  próprio desvio de conduta e qual justificativa, internamente,
empresta a sue agir criminoso.

Desde que abraçou a profissão e o cargo público que escolheu
se submete aos pagamentos que lhe são regiamente alcançados pela União.
Questões relacionadas ao deslocamento, diárias e disponibilização, ou não,
de veículo oficial para desempenhar sua função devem ser solvidas no
âmbito interno do órgão e são reguladas por dispositivos legais e
administrativos.

No caso, qualquer 'auxilio' ou 'ajuda de custo' que se
pretendam obter nada mais são do que eufemismos para vantagens
indevidas. Em linguajar popular: propina.



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

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

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

A vantagem pretendida é clara e decorreu da obtenção de
dinheiro como decorrência do comparecimento do réu no estabelecimento
para o qual estava designado a atuar, ciente de que poderia opor obstáculos
para o desenvolvimento das atividades do frigorífico, seja formulando
exigências ilegais, seja fazendo cumprir rigorosamente a legislação
sanitária de regência - que, como se viu, não fazia.

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

Incidente a qualificadora prevista no   § 1º do art. 317 do CP
("a pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de
ofício ou o pratica infringindo dever funcional").

Restou absolutamente cristalina a existência de omissão e
violação contumaz de dever funcional por parte de LUIZ CARLOS
ZANON JUNIOR nas atividades de fiscalização que deveria levar a cabo
no frigorífico FRIGOMAX, local em que estava PERMANENTEMENTE
lotado, na forma e para os fins do art. 11 do Decreto nº 30.691/52 então
vigente. A prova cabal está no estarrecedor Relatório de Auditoria nº
001/1771/17 (evento 330, ANEXO1, fls. 24-33 do IPL e evento 740, INF4
e INF5, da ação penal), realizada pelo Ministério da Agricultura em março
de 2017, logo após a deflagração da primeira fase da denominada Operação
Carne Fraca. A quantidade de deficiências e violações à legislação é



tamanha e de tal gravidade que seria impossível transcrevê-las sem a
necessidade de se anexar à sentença a íntegra do relatório. Dos 23 (vinte e
três) itens em que se avalia a presença de deficiências a resposta foi SIM a
16 (dezesseis) deles, NÃO a 03 (três) e em 04 (quatro) não houve marcação
de resposta.

Destaco que TODAS as câmaras frias do estabelecimento
tinham o piso quebrado e faltando pedaços, paredes com o reboco
descascado, tetos mofados e sujos, trilhos enferrujados e grelhas das portas
quebradas, bem como apresentavam condensação com gotejamento direto
nas carcaças. O reservatório de água de abastecimento era uma antiga
piscina com cobertura deficiente repleta de frestas e cujos resultados de
análise de teor de cloro em duas medições foram não conformes. O abate
funcionava à velocidade de 112 animais/hora quando estava autorizado
pelo MAPA a abater unicamente 50 animais/hora, ou seja, mais do que o
dobro do permitido - a velocidade de abate é fixada tendo por base o porte
do estabelecimento, a estrutura física, a quantidade de funcionários e a
capacidade de armazenamento com observância das condições legais e
regulamentares. Não havia troca de facas, a esterilização das serras de peito
e carcaça era apenas parcial, os miúdos bovinos eram enviados quentes à
câmara de congelamento, sem escorrimento e resfriamento prévios. A
temperatura dos esterilizadores era inadequada. A análise de água de
abastecimento apontou resultado superior à quantidade de coliformes totais
aceitável, sem adoção de qualquer ação corretiva pela empresa. Um
escândalo.

Enfim, o empreendimento possuía deficiências estruturais e
de processos seriíssimas que, tudo indica, eram solenemente ignoradas pelo
fiscal federal agorpecuário lotado no local. Como havia abate de animais
no local, se tratava de empreendimento sujeito a fiscalização permanente
(ou seja, com um fiscal agropecuário dedicado lotado na sede da empresa e
que deveria, a rigor, comparecer diariamente no local para realização dos
trabalhos atinentes a sua função - art. 11 do Decreto nº 30.691/52 então
vigente). Aparentemente, sua grande preocupação era com os pagamentos
de 'ajuda de custo' pelo frigorífico para que a ele comparecesse e, apenas
formalmente, realizasse seu trabalho, sem observância de suas obrigações
legais estritas no dia a dia.

Vale registrar que a constatação da prática delituosa em
referência independe das relações espúrias eventualmente existentes entre
SÍLVIA ZUFFO e JUAREZ SANTANA, as quais serão apuradas e
apreciadas no momento oportuno. 

A prova, portanto, é absolutamente consistente no sentido da
comprovação da ocorrência da solicitação em fevereiro de 2016 de valores
financeiros indevidos pelo fiscal federal agropecuário LUIZ CARLOS
ZANON JUNIOR junto ao frigorífico FRIGOMAX, na pessoa de SÍLVIA
MARIA ZUFFO, com violação a dever funcional.



O crime de prevaricação está tipificado da seguinte forma:  

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

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

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

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

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

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

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

A prática delituosa em questão decorreria, segundo a versão
acusatória, da omissão de ato de ofício, na forma do art. 116, XII, da Lei nº
8.112/91, ante a ausência de representação pela apuração disciplinar de
LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR em vista da notícia de prática do crime
de corrupção passiva. Tudo porque integravam organização criminosa e
temiam que as apurações os atingissem também. 



Examinando-se os autos entendo que restaram parcialmente
comprovadas a materialidade e a autoria criminosas.

Os diálogos monitorados com autorização judicial apontam
para o fato de que JUAREZ SANTANA, conquanto não tenha apesentado
representação formal por escrito ao então Superintendente do MAPA/PR,
DANIEL GONÇALVES, levou ao conhecimento da Chefe da Divisão de
Defesa Agropecuária, Eloísa Prehs Montrucchio, a ocorrência das
irregularidades praticadas por ZANON. Por sua vez, a servidora em
questão repassou a informação, por ligação telefônica, ao Superintendente
às 13h59min do dia 19/02/16 (áudio 80476379.WAV). JUAREZ foi
informado dos fatos no mesmo dia às 7h56min por SÍLVIA (áudio
80472622.WAV).

Desde que a competência para a apuração de irregularidades
funcionais é do Superintendente Estadual do MAPA e, tendo JUAREZ
levado a seu conhecimento - ainda que de forma incomum, não escrita, por
mero telefonema - os fatos, não há falar em omissão de ato funcional por
parte do último capaz de caracterizar o crime de prevaricação. Registro
que, da mesma forma que foi consignado quanto à irrelevância das relações
existentes entre SÍLVIA e JUAREZ para a caracterização do crime de
corrupção passiva por ZANON, também desimportam as razões de
convicção pessoal e de interesse que motivaram o encaminhamento da
notícia de práticas irregulares do mesmo fiscal  à SFA/PR, uma vez que
comprovado o seu envio e a existência de indícios que o justificavam.

Portanto, comprovada a adoção da providência esperada -
ainda que não comunicada oficialmente por escrito - não há materialidade
criminosa relativamente a JUAREZ JOSÉ DE SANTANA.

Da mesma forma, não há falar em prática delituosa por parte
de MARIA DO ROCIO NASCIMENTO uma vez que não era de sua
competência adotar qualquer providência tendente a instaurar
procedimento administrativo para apuração de irregularidades praticadas
por servidor lotado no MAPA/PR. Logo, faltando-lhe competência para a
prática do ato não há falar em omissão dolosa que ocasionaria, no caso, o
crime de prevaricação.

No que diz respeito, contudo, a DANIEL GONÇALVES
FILHO a prática do crime é inconteste.

As provas dos autos demonstram indiscutivelmente a sua
ciência acerca das irregularidades praticadas por LUIZ CARLOS ZANON
JUNIOR consistentes em solicitações de entrega de vantagens indevidas
(dinheiro) fromuladas perante a responsável pelo frigorífico FRIGOMAX.

Tanto os diálogos monitorados com autorização judicial
(áudios 80472622.WAV – AC/2A, 80476379.WAV – AC/2D,
80476662.WAV – AC/2D e 80482467.WAV – AC/2D e 82589086.WAV –



AC/8A, todos dos autos nº 5062179-57.2015.4.04.7000 anexos) quanto os
interrogatórios de MARIA DO ROCIO NASCIMENTO e do próprio
DANIEL, que - spb a obrigação de falar a verdade - confessou a prática
delituosa, comprovam cabalmente que ele, na condição de Superintendente
do MAPA/PR, foi informado das irregularidades, tinha ciência e optou por
não instaurar procedimento apuratório porque, segundo suas próprias
palavras, ZANON era seu 'aliado' no Norte do Paraná e, por isso, integrava
o mesmo grupo de funcionários por ele liderado informalmente.

Assim, limitou-se a uma admoestação pro forma por telefone
no dia 19/02/16 às 21h59 (áudio 80482467.WAV).

Diante disso, omitiu-se em seu dever de ofício (art. 116, III,
da Lei nº 8.112/90) para satisfazer interesse pessoal consistente em não
prejudicar aquele que tinha como seu 'aliado' na região sob chefia imediata
de JUAREZ SANTANA, com quem afirma que não tinha boas relações
pessoais.

Essas circunstâncias formam um conjunto robusto para
conduzir a uma condenação pela prática do crime de prevaricação pro parte
de DANIEL GONÇALVES FILHO. 

Por outro lado, diante da atipicidade dos atos de JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA e MARIA DO ROCIO NASCIMENTO, é caso de
absolvição relativamente a essa parte da imputação formulada pelo MPF na
inicial acusatória.

3.2. Corrupção Passiva e advocacia
administrativa. Materialidade e Autoria (Juarez José de Santana,
Roberto Brasiliano da Silva, Sidiomar de Campos e Silvia Maria Muffo).

Em 26 de abril e em 10 de maio de 2016, a partir de
Londrina-PR, ROBERTO BRASILIANO DA SILVA, agindo com
consciência e vontade, solicitou vantagens indevidas, consistentes em
pagamentos em dinheiro, à empresa FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E
COMÉRCIO DE CARNES LTDA., sediada em Arapongas-PR, através de
sua empregada KELLI REGINA MARCOS e de sua proprietária SILVIA
MARIA MUFFO. ROBERTO BRASILIANO agiu seguindo determinações
de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, que ordenou as solicitações das
vantagens indevidas, com consciência e vontade, em razão de seu cargo de
fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina. 

Igualmente, em 12 e 20 de maio de 2016, JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, agindo com consciência e vontade, em razão de seu cargo de
fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina, solicitou vantagens
indevidas, para si, consistentes em pagamentos em dinheiro, à empresa



FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE CARNES LTDA.,
sediada em Arapongas-PR, através de sua empregada KELLI REGINA
MARCOS e de sua proprietária SILVIA MARIA MUFFO. 

Contribuindo para a prática de corrupção passiva, em
20/05/16, em Arapongas-PR, SILVIA MARIA MUFFO, agindo com
consciência e vontade, aceitou pagar a vantagem indevida solicitada por
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, consistente em dinheiro. 

As vantagens indevidas solicitadas foram discutidas em
contatos telefônicos, sendo referidas, em linguagem cifrada, como
“documento”, “negócio”, “aquele assunto” e “aquilo”. 

Ainda em 20/05/16, em Londrina-PR, o fiscal federal
agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de Agricultura de
Londrina-PR – UTRA/Londrina JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, agindo
com consciência e vontade e se valendo da qualidade de servidor público,
patrocinou, diretamente, interesse de FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E
COMÉRCIO DE CARNES LTDA., encontrando-se com sua dirigente
SILVIA MARIA MUFFO, com o objetivo de discutirem e minutarem
defesa administrativa em face de autuações sofridas pela empresa, e, assim,
privilegiá-la. 

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA agiu por instigação de
SILVIA MARIA MUFFO, que, agindo com consciência e vontade, através
do mencionado contato telefônico mantido, em 20/05/16, com o servidor
público, solicitou providências em defesa da empresa. 

Depois, em 23/05/16, em Londrina-PR, prosseguindo com a
prática delituosa, o fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica
Regional de Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA, agindo com consciência e vontade e se valendo da
qualidade de servidor público, finalizou a elaboração da defesa
administrativa de FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE
CARNES LTDA., incumbindo seu auxiliar SIDIOMAR DE CAMPOS de
encaminhá-la, com consciência e vontade, via correio eletrônico, à
empresária SILVIA MARIA MUFFO.

O crime de corrupção passiva está tipificado da seguinte
forma: 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 



 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

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



Examinando-se os autos restaram parcialmente comprovadas
a materialidade e a autoria criminosas.

Imputa-se a BRASILIANO a solicitação de vantagens
indevidas, consistentes em pagamentos em dinheiro nos dias 26/04/16 e
10/05/16, à empresa FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE
CARNES LTDA., por intermédio de sua empregada Kelli Marcos e de sua
proprietária SILVIA MARIA MUFFO. ROBERTO BRASILIANO teria
agido por determinação de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, que
ordenara as solicitações das vantagens indevidas, com consciência e
vontade, em razão de seu cargo de fiscal federal agropecuário e chefe da
Unidade Técnica Regional de Agricultura de Londrina-PR –
UTRA/Londrina. 

Da mesma forma, em 12 e 20 de maio de 2016, JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA, agindo com consciência e vontade, em razão de seu
cargo de fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional
de Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina, solicitou vantagens
indevidas, para si, consistentes em pagamentos em dinheiro, à empresa
FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE CARNES LTDA.,
sediada em Arapongas-PR, por intermédio de sua empregada Kelli Marcos
e de sua proprietária SILVIA MARIA MUFFO.

Contribuindo para a prática de corrupção passiva, em
20/05/16, em Arapongas-PR, SILVIA MARIA MUFFO, agindo com
consciência e vontade, aceitou pagar a vantagem indevida solicitada por
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, consistente em dinheiro. 

A prova testemunhal e documental é inconteste acerca das
solicitações de vantagens indevidas formuladas por ROBERTO
BRASILIANO DA SILVA, apontando de forma firme e coerente para a
pessoa de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA como o mandante das ações
criminosas.

O diálogo e as mensagens de texto colacionados nos autos
5062179-57.2015.4.04.7000, identificado como 81635157.WAV –
AC/6A, os SMS  anexados no Auto Circunstanciado 07/A, p.14/15, e o
contido na Informação Policial nº 008 do anexo eletrônico nº 51 do IPL
apenso formam um panorama irrefutável acerca da efetiva prática
delituosa.

Além disso, nos depoimentos das testemunhas Kelli Regina
Marcos (evento 886, VIDEO2 a VIDEO4) e Alessandra Marcos (evento
1019, VIDEO7 a VIDEO9) constaram expressamente as afirmações de que
BRASILIANO solicitou valores em dinheiro nas duas ocasiões
mencionadas na denúncia. Kelli aduziu que chegou a bloquear o contato do
réu em seu celular em virtude de tamanha insistência para o recebimento de
valores. Afirmou textualmente que no dia 10/5/16 a mensagem de texto "o



homem está na minha cola" enviada a ela por BRASILIANO era uma
solicitação de dinheiro. Já Alessandra afirmou que BRASILIANO
telefonava para Kelli para pedir 'doação para fins políticos'. 

Da mesma forma, os réus-colaboradores MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO (evento 1507, VIDEO3 a VIDEO9) e DANIEL
GONÇALVES FILHO (evento 1507, VIDEO11 a VIDEO15), interrogados
em Juízo após a homologação dos acordos de colaboração premiada, sob o
compromisso de dizerem a verdade, afirmaram, respectivamente, que
BRASILIANO atuava como uma espécie de 'assessor informal' de
JUAREZ, que era muito próximo da empresa FRIGOMAX e que suas
desavenças com ZANON derivavam do fato de que disputavam a mesma
fatia de propina paga pela empresa, cujo encarregado de recolher os
pagamentos indevidos por ele solicitados junto aos fiscalizados era
BRASILIANO. 

O grau de envolvimento e de comprometimento de JUAREZ
com a empresa pode ser medido pelo documento apreendido por ocasião do
cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão na residência de
MARIA DO ROCIO: comunicação de grava irregularidade cometida
durante abate de animais no FRIGOMAX com autorização expressa de
JUAREZ SANTANA, que sequer era o fiscal agropecuário lotado no
estabelecimento, ainda no ano de 2015 (apenso eletrônico nº 72, anexo 162,
do IPL anexo).

A situação verificada é tão absurda que a prova produzida
deixou claro que ROBERTO BRASILIANO DA SILVA, conquanto não
ostentasse nenhum cargo público, tinha livre trânsito na UTRA/Londrina
e gozava da posição de interlocutor/representante/preposto/assessor do
chefe da unidade, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA. 

Os documentos colacionados no anexo eletrônico nº 51 do
IPL demonstram cabalmente, mediante troca de mensagens do
aplicativo WhatsApp a cujo acesso a Autoridade Policial teve mediante
autorização judicial prévia e expressa, que efetivamente BRASILIANO
atuava como representante de JUAREZ. A todo tempo lhe dava satisfações
de seus passos, informava sobre seus contatos com empresas fiscalizadas e
pedia orientações sobre como proceder, inclusive no mesmo período em
que ocorreram as solicitações indevidas junto aos representantes do
FRIGOMAX.

Trata-se de um acontecimento triste, lamentável e vergonhoso
para o serviço público federal.

A tese de que se tratava de pleito de doação para campanha
política, conquanto muito pouco crível e sem lastro em qualquer prova dos
autos, ainda que fosse verdadeira, não isentaria, por si, de responsabilidade
nem BRASILIANO nem JUAREZ, uma vez que, desde o dia 17/9/15,
estava proibida por decisão do STF nos autos da ADI 4650/DF. Além



disso, em outra ação penal julgada por este Juízo derivada da mesma
Operação Carne Fraca sobreveio condenação de servidores públicos que
solicitaram pagamento indevido a empresa a pretexto de 'doação a partido
político supostamente responsável por sua manutenção na função
comissionada no MAPA'.

De todo modo, é induvidoso, pelo conjunto consistente da
prova direta e indiciária que as ações criminosas de BRASILIANO se
davam em nome e à conta de JUAREZ. Certamente se estivesse agindo
à sua revelia não utilizaria seu nome e cargo, nem tampouco manteria
contato com ele em paralelo às relações espúrias que negociava com os
frigoríficos informando-lhe de todos os seus movimentos.

A tese defensiva de que o servidor público, ingenuamente,
desconhecia os pleitos ilícitos de seu presposto informal, por ele mesmo
nomeado, não tem qualquer fundamento e contraria as regras da
experiência, sobretudo para um servidor público experimentado como
JUAREZ que, há muitos anos, graças a suas conexões profissionais,
pessoais e políticas, ostentava a condição de Chefe da Unidade do MAPA
em Londrina/PR.

A situação verificada é muito clara: JUAREZ era conhecido
dentro e fora da estrutura do MAPA/PR como um sujeito venal  e intocável
devido aos apoios políticos que detinha desde sempre. Possuindo esposa e
filhas, embora fosse fiscal federal agropecuário com salário bruto de pouco
mais de R$ 20.000,00 mensais, era o efetivo proprietário e administrador
de, ao menos, duas franquias do restaurante SUBWAY em pontos
valorizados do comércio de Londrina/PR, para os quais, até hoje, não
apresentou comprovação razoável da origem lícita dos fundos que
financiaram suas aquisições. Os diálogos monitorados com autorização
judicial, os depoimentos e as contradições das testemunhas aliados ao
conteúdo dos interrogatórios dos réus colaboradores devem ser examinados
à luz desse contexto e fornecem um quadro probatório suficiente para
indicar a ocorrência do crime de corrupção passiva.

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

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



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

A vantagem pretendida é clara e decorreu da obtenção de
dinheiro na condição de emissário de JUAREZ, então chefe da
UTRA/Londrina, responsável último pela fiscalização do estabelecimento
FRIGOMAX. Obsere-se que JUAREZ JOSÉ DE SANTANA é fiscal
agropecuário federal há décadas na região Norte do Paraná.
BRASILIANO, conquanto não seja de fato servidor público, agia a mando
de JUAREZ. De todo modo, para os fins do art. 327 do Código Penal, ele
mesmo também pode ser caracterizado como funcionário público para fins
penais.

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

A prova dos autos, portanto, evidencia a materialidade e
autoria delitivas de ROBERTO BRASILIANO DA SILVA e de JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA relativamente à prática delitiva prevista no art. 317
do Código Penal em 26/4/16 e em 10/5/16 sob a modalidade de solicitação
de vantagem indevida, na forma do art. 71 do CP. Ausente a incidência de
qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Ressalto que, embora considere a existência de indícios de
que os diálogos telefônicos captados com ordem judicial nos dias 12/5/16 e
20/5/16 travados entre JUAREZ e Kelli e JUAREZ e SÍLVIA signifiquem
outras solicitações de vantagens indevidas por intermédio de linguagem
cifrada, a prova produzida foi insuficiente para fornecer o grau de certeza
necessário à prolação de um decreto condenatório. Portanto, ausente prova
suficiente da ocorrência do fato.

Passo a examinar a participação criminosa de SILVIA
MARIA MUFFO no delito de corrução passiva que teria sido
protagonizado por JUAREZ no dia 20/5/16, tal como imputado na
denúncia.

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

Assim, o STJ:



RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

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



Registre-se que é possível ao juízo da execução a adequação das
condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º,
da Lei nº 7.210/84. 7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de
ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza quanto à tentativa de
estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso VI, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos. (TRF4,
ACR 5004469-95.2014.4.04.7006, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO
BRUNONI, juntado aos autos em 06/04/2018).

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

Geralmente, a hipótese de participação de não-servidor
público nesse delito configura o crime de corrupção ativa, em um caso
clássico de exceção à teoria monista caracterizado pela bilateralidade do
crime, a depender do verbo nuclear do tipo realizado.

Quando a solicitação é formulada pelo funcionário
público deve-se perquirir sobre a presença do pactum sceleris, ou
seja, a adesão do particular à conduta criminosa praticada pelo servidor
público (HC 81303, Relatora  Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma,
julgado em 05/02/2002, DJ 23-08-2002), acrescida do elemento subjetivo
do tipo contido na parte final do art. 333 do CP. Ausente comprovação do
ato de ofício pretendido pelo particular, e presentes os requisitos do art. 29
do CP, cogita-se da incidência do próprio art. 317 do CP ao não integrante
da Administração (NUCCI, Guilherme de Souza. Corrupção e
Anticorrupção, ed. Forense, 2015, p. 28).

Anote-se que, após o julgamento da Ação Penal nº 470 no
Supremo Tribunal Federal, vem-se consolidando o entendimento de que o
ato de ofício visado com a prática da corrupção ativa não necessita ser,
desde logo, determinado. Do voto do Min. Luiz Fux naquela ocasião colhe-
se o seguinte:

Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passiva (art. 317, CP) e
ativa (art. 333, CP), a legislação infraconstitucional visa a combater
condutas de inegável ultraje à moralidade e à probidade administrativas,
valores encartados na Lei Magna como pedras de toque do regime
republicano brasileiro (art. 37, caput e § 4º, CRFB). A censura criminal
da corrupção é manifestação eloquente da intolerância nutrida pelo
ordenamento pátrio para com comportamentos subversivos da res
publica nacional. Tal repúdio é tamanho que justifica a mobilização do
arsenal sancionatório do direito penal, reconhecidamente encarado
como ultima ratio, para a repressão dos ilícitos praticados contra a
Administração Pública e os interesses gerais que ela representa.



Consoante a legislação criminal brasileira (CP, art. 317), configuram
corrupção passiva as condutas de 'solicitar ou receber, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem'. Por seu turno, tem-se corrupção ativa no ato de
'oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício' (CP, art. 333).
(...)

Note-se que em ambos os casos mencionados não existe, para além da
solicitação ou oferta de vantagem indevida, nenhum ato específico e
ulterior por qualquer dos sujeitos envolvidos. A ordem jurídica considera
bastantes em si, para fins de censura criminal, tanto a simples
solicitação de vantagem indevida quanto o seu mero oferecimento a
agente público. É que tais comportamentos já revelam, per se, o nítido
propósito de traficar a coisa pública, cujo desvalor é intrínseco,
justificando o apenamento do seu responsável.

Um exemplo prosaico auxilia a compreensão do tema. Um policial que,
para deixar de multar um motorista infrator da legislação de trânsito,
solicita-lhe dinheiro, incorre, de plano, no crime de corrupção passiva.
O agente público sequer necessita deixar de aplicar a sanção
administrativa para que o crime de corrupção se consume. Basta que
solicite vantagem em razão da função que exerce. De igual sorte, se o
motorista infrator é quem toma a iniciativa e oferece dinheiro ao
policial, aquele comete crime de corrupção ativa. O agente público não
precisa aceitar a vantagem e deixar de aplicar a multa para, só após, o
crime de corrupção ativa se configurar. Ele se materializa desde o
momento em que houve a oferta de vantagem indevida para determiná-lo
a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Isso serve para demonstrar que o crime de corrupção (passiva ou ativa)
independe da efetiva prática de ato de ofício. A lei penal brasileira, tal
como literalmente articulada, não exige tal elemento para fins de
caracterização da corrupção Em verdade, a efetiva prática de ato de
ofício configura circunstância acidental na materialização do referido
ilícito, podendo até mesmo contribuir para sua apuração, mas
irrelevante para sua configuração.

Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato
de ofício representa, no tipo penal da corrupção, apenas o móvel daquele
que oferece a peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é a
prática possível e eventual de ato de ofício que explica a solicitação de
vantagem indevida (por parte do agente estatal) ou o seu oferecimento
(por parte de terceiro).

E mais: não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo,
certo, preciso e determinado. O comportamento reprimido pela norma
penal é a pretensão de influência indevida no exercício das funções
públicas, traduzida no direcionamento do seu desempenho,
comprometendo a isenção e imparcialidade que devem presidir o
regime republicano.

Não por outro motivo a legislação, ao construir linguisticamente os
aludidos tipos de injusto, valeu-se da expressão 'em razão dela', no art.
317 do Código Penal, e da preposição 'para' no art. 330 do Código



Penal. Trata-se de construções lingüísticas com campo semântico bem
delimitado, ligado às noções de explicação, causa ou finalidade, de modo
a revelar que o ato de ofício, enquanto manifestação de potestade estatal,
existe na corrupção em estado potencial, i.e., como razão bastante para
justificar a vantagem indevida, mas sendo dispensável para a
consumação do crime. (...)

Com efeito, a dispensa da efetiva prática de ato de ofício não significa
que este seja irrelevante para a configuração do crime de corrupção
passiva. Consoante consignado linhas atrás, o ato de ofício representa,
no tipo penal da corrupção, o móvel do criminoso, a finalidade que o
anima. Daí que, em verdade, o ato de ofício não precisa se concretizar
na realidade sensorial para que o crime de corrupção ocorra. É
necessário, porém, que exista em potência, como futuro resultado
prático pretendido, em comum, pelos sujeitos envolvidos (corruptor e
corrupto). O corruptor deseja influenciar, em seu próprio favor ou em
benefício de outrem. O corrupto 'vende' o ato em resposta à vantagem
indevidamente recebida. Se o ato de ofício 'vendido' foi praticado pouco
importa. O crime de corrupção consuma-se com o mero tráfico da coisa
pública.

No mesmo sentido é o posicionamento atual do TRF da 4ª
Região (ACR 5083351-89.2014.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator para
Acórdão LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 27/06/2017).

Por fim, não há, de acordo com a jurisprudência e doutrina
prevalentes, ação típica do terceiro que entrega ou promete a vantagem
exigida ou solicitada pelo servidor público ímprobo, desde que esteja
presente o metus publicae potestatis. 

Assentadas essas premissas que apontam para três
possibilidades jurídico-penais distintas, reconhecendo-se que, em situações
pontuais - e em que não haja ajustamento da conduta do terceiro ao tipo do
art. 333 do CP e se logre comprovar a adesão voluntária à ação do
funcionário público -, pode-se vislumbrar a prática do crime de corrupção
passiva por quem entrega a benesse, na forma do art. 29 do CP.

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

No caso, não há sequer prova da infração, ante a falta de
comprovação da solicitação indevida que teria ocorrido no dia 20/5/16. De
todo modo, ainda que tal tivesse se realizado, desde que não houve a
comprovação da entrega da vantagem postulada, não há falar em ação
causal relevante para a prática delituosa.

Logo, ausente igualmente prova da prática de ação típica de
SILVIA, também à luz do art. 317 c/c art. 29 do CP ou do art. 333 do CP,
porque inexistente prova da infração e da relevância causal da conduta
atribuída à acusada.



Segundo ainda a Acusação, no dia 20/05/16, em Londrina-
PR, o fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, teria praticado o crime capitulado no art. 321 do Código Penal
porque, se valendo da qualidade de servidor público, patrocinou,
diretamente, interesse de FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E COMÉRCIO
DE CARNES LTDA., encontrando-se com sua dirigente SILVIA MARIA
MUFFO, com o objetivo de discutirem e minutarem defesa administrativa
em face de autuações sofridas pela empresa, e, assim, privilegiá-la. 

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA agiu por instigação de
SILVIA MARIA MUFFO, que, agindo com consciência e vontade, através
do mencionado contato telefônico mantido, em 20/05/16, com o servidor
público, solicitou providências em defesa da empresa. 

Depois, em 23/05/16, em Londrina-PR, prosseguindo com a
prática delituosa, o fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica
Regional de Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA, agindo com consciência e vontade e se valendo da
qualidade de servidor público, finalizou a elaboração da defesa
administrativa de FRIGOMAX – FRIGORÍFICO E COMÉRCIO DE
CARNES LTDA., incumbindo seu auxiliar SIDIOMAR DE CAMPOS de
encaminhá-la, com consciência e vontade, via correio eletrônico, à
empresária SILVIA MARIA MUFFO.

O crime de advocacia administrativa está tipificado da
seguinte forma: 

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante
a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

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

Trata-se de crime funcional, cujo sujeito ativo é o servidor
público, admitindo-se a participação ou coautoria de terceiro não detentor
da condição. 

Tutela-se a moralidade administrativa e o regular
funcionamento da Coisa Pública. É crime formal, consumando-se com o
ato de defender ou pleitear interesse privado de outrem perante a
Administração, independentemente de qualquer vantagem econômica. O
tipo subjetivo é o dolo.

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



Examinando-se os autos restaram comprovadas materialidade
e autoria criminosas por parte de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA.

Os diálogos interceptados com autorização judicial
demonstram claramente a relação muito próxima existente entre JUAREZ e
SILVIA e o empenho pessoal do réu para favorecer os interesses da
empresa. Havia uma proximidade incomum entre fiscalizador e fiscalizado,
na pessoa da proprietária da empresa FRIGOMAX. Isso é denotado tanto
do conteúdo das conversas (áudios 82126129.WAV e 82218296.WAV), das
declarações prestadas pelos réus-colaboradores quando de seus
interrogatórios e do próprio documento apreendido que está colacionado no
apenso eletrônico nº 72, anexo 162, do IPL anexo.

Ressalto que, para a configuração do crime em questão, não
importa se sobreveio o resultado pretendido com a indevida intervenção ou
mesmo se a sua finalidade era legítima ou não. A ação em si de interceder
em favor de terceiro valendo-se de sua posição funcional já é criminosa.

Entendo igualmente que não há necessidade de que o servidor
público atue, de fato, como advogado, protocolando petições, arrazoados
ou instaurando procedimentos formais em favor do interessado. Basta, para
a configuração do crime, que atue de modo a interceder em favor de
particular, valendo-se de sua condição de funcionário da Administração.

Sobre o crime do art. 321 do CP, José Paulo Baltazar Junior
(Crimes Federais, 11ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2017, p. 312), afirma:

 Patrocinar significa advogar, facilitar, proteger, favorecer,
defender, intermediar, interceder, pedir em favor de alguém. Conforme o
caso, poderá restar configurado o crime com a ação de indagar sobre o
andamento de determinado expediente (TRF3, AC 19996102015038-3,
Therezinha Carzeta, 1ª T., u., 20.05.03). O patrocínio não se confunde com
a execução do ato favorável ao particular, sendo nota marcante
desse crime a intermediação de um funcionário no sentido de que o ato
seja praticado por outro. 

 O verbo nuclear da ação imputada ao acusado, como visto, é
o de patrocinar interesse privado perante a Administração Pública.

 O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, nos autos
da Apelação Criminal nº 2000.71.03.000567-3 (8ª Turma, Relator Des.
Otávio Roberto Pamplona, DJ 18/02/2004) que, para a configuração do
delito do art. 321 do Código Penal, não se exige que o agente obtenha
qualquer tipo de vantagem, porquanto o que a norma visa resguardar é o
bom funcionamento, a transparência, a moralidade da administração
pública. Não é necessário, também, qualquer fim especial no agir do
agente, sendo bastante o dolo genérico em praticar a conduta descrita
no caput.



No caso, não resta qualquer dúvida de que o acusado
JUAREZ, após contato pessoal com a também denunciada SILVIA,
elaborou um esboço de minuta de defesa administrativa em desfavor da
atuação do próprio órgão público do qual faz parte. Os diálogos indicam
que em 20/5/16 o fiscal foi informado pela proprietária, por telefone, de
que sua empresa sofrera uma autuação do MAPA e ele se dispôs a auxiliá-
la. No dia 23/5/16, em novo diálogo interceptado, informou que já havia
elaborado a defesa administrativa e que SIDIOMAR a encaminharia por e-
mail. Isso, efetivamente, ocorreu, conforme se observa dos autos (evento
1612, pág 197).

JUAREZ utilizou-se de SIDIOMAR para encaminhar
correspondência eletrônica à empresa expondo as teses defensivas que
deveriam ser apresentadas perante o MAPA. Conquanto nem todas tenham
sido abraçadas pela empresa em sua defesa administrativa, restou
indiscutivelmente demonstrado que o servidor público, indiretamente (uma
vez que não apresentou o pleito por si próprio ao órgão integrante da
Administração), assumiu a causa da empresa. Inclusive, acabou por se
servir de subordinado seu para encaminhar a minuta de defesa para
funcionária de empresa fiscalizada. A própria redação do e-mail evidencia
o quanto violou seus deveres de lealdade perante a Administração (art. 117,
XI, da Lei nº 8.112/90). A sua condição de servidor público foi
fundamental para a apresentação da defesa, seja por seu conhecimento
técnico, seja pelo tempo que possuía como fiscal agropecuário federal, seja
porque fez uso de servidor público que a ele era subordinado para o
encaminhamento das teses que o fiscalizado poderia apresentar na esfera
administrativa. Aproveitou-se, pois, das facilidades que o cargo lhe
proporcionava (RT 400/316).

Comprovada, pois, a prática delitiva do art. 321 do CP no dia
23/5/16 por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA.

Relativamente a SIDIOMAR DE CAMPOS e a SILVIA
MARIA MUFFO, contudo, a situação é diversa.

Da prova colhida nos autos não é possível concluir, estreme
de dúvidas, que SIDIOMAR tenha tido participação dolosa no crime
praticado por JUAREZ. Conquanto a proximidade havida entre ambos e os
indícios de que o primeiro possuía conhecimentos técnicos sobre as
questões objeto de fiscalização do MAPA, o que restou demonstrado
durante a instrução foi unicamente que ele efetivamente enviou o e-mail
para a funcionária Kelli, da FRIGOMAX, com as orientações de seu chefe
JUAREZ. Não há elementos seguros que demonstrem a sua participação
dolosa na elaboração da peça com violação de dever funcional. Os diálogos
telefônicos monitorados apontam para o fato de que JUAREZ teria
elaborado a peça, diferentemente do que ocorreu na análise do tópico 3.12
desta sentença relativamente à Indústria de Laticínios S.S.P.M.A. LTDA.
Como ao Direito Penal repugna a responsabilização objetiva, à míngua de



comprovação de sua adesão intencional à prática criminosa de seu chefe ou
colaboração efetiva na elaboração do texto enviado, impõe-se a sua
absolvição.

No que tange a SILVIA, inicialmente, registro que é certo ser
possível participação ou coautoria de particular em crime funcional. Ou
seja, não há qualquer impedimento para que o terceiro, não detentor da
posição de servidor público, possa figurar como coautor ou partícipe de
crime contra a Administração Pública, na forma do art. 30 do Código
Penal.

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

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

No caso, não há pluralidade de condutas, ante a falta de
comprovação de que SILVIA MUFFO teria solicitado, estimulado ou
instigado o servidor JUAREZ SANTANA a praticar o crime de advocacia
administrativa.

Nem os diálogos monitorados com autorização judicial
travados entre ela e JUAREZ objeto deste tópico nem a prova testemunhal
produzida confortam a tese de que ela teria instigado o servidor público a
praticar o delito de advocacia administrativa. O tema da autuação contra a
FRIGOMAX foi efetivamente trazido à conversa por ela, mas a proposição
de auxiliá-la no sentido de apresentar a defesa administrativa partiu do
próprio fiscal federal. Uma análise cuidadosa dos elementos de convicção
anexados aos autos não aponta para que tenha havido instigação, pedido ou
auxílio de SILVIA para a prática criminosa do servidor público.

Assim, ausente comprovação de materialidade com relação à
ré SILVIA MUFFO. No que diz respeito a SIDIOMAR DE CAMPOS, não
há comprovação de autoria delitiva.



3.3. Corrupção Ativa e Corrupção Passiva (Luiz Carlos
Zanon Junior e Roberto Pelle).

De acordo com a denúncia, em 15/02/16 e em 18/02/16, em
Arapongas-PR e Apucarana-PR, LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR,
agindo com consciência e vontade, em razão de seu cargo de fiscal federal
agropecuário, solicitou vantagem indevida, para si, consistente em
pagamento em dinheiro, à empresa UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL
S/A, sediada em Apucarana-PR, através de seu gerente comercial
ROBERTO PELLE, para que praticasse ato de ofício, em violação de dever
funcional. 

No mesmo contexto fático, em 15/02/16, em Apucarana-PR,
ROBERTO PELLE, gerente comercial do frigorífico UNIFRANGO
AGROINDUSTRIAL S/A, agindo com consciência e vontade, prometeu
pagar a vantagem indevida solicitada por LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR, consistente em pagamento em dinheiro, para determiná-lo a
praticar ato de ofício, em violação de dever funcional, orientando o
servidor público a procurar outro funcionário da empresa, até o momento
identificado como “Gilberto”. 

Finalmente, em 04/03/16, em Apucarana-PR, pessoa até o
momento identificada como “Lázaro”, também funcionário da empresa
UNIFRANGO, efetuou o pagamento, a LUIZ CARLOS, da vantagem
indevida solicitada pelo servidor público, consistente em dinheiro em
espécie, na quantia de ao menos dois mil reais.

Novamente, em 10/03/16, a partir de Londrina-PR, LUIZ
CARLOS ZANON JÚNIOR, agindo com consciência e vontade, em razão
de seu cargo de fiscal federal agropecuário, solicitou vantagem indevida,
para si, consistente em pagamento em dinheiro, no valor de seis mil reais, à
empresa UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S/A, sediada em Apucarana-
PR, através de seu gerente comercial ROBERTO PELLE, para que
praticasse ato de ofício, em violação de dever funcional. 

No mesmo contexto fático, em 10/03/16, em Apucarana-PR,
ROBERTO PELLE, gerente comercial do frigorífico UNIFRANGO
AGROINDUSTRIAL S/A, agindo com consciência e vontade, prometeu
pagar a vantagem indevida solicitada por LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR, consistente em pagamento em dinheiro, para determiná-lo a
praticar ato de ofício, em violação de dever funcional.

A vantagem indevida, solicitada, prometida, entregue e
recebida, foi discutida em contatos telefônicos, sendo referida em
linguagem cifrada, como “resultado”, “relatório”, “procedimento no
banco”, “referência” e “problema nosso”, e também em linguagem direta,
como depósito em conta bancária. 



O objetivo da solicitação, promessa, entrega e recebimento
das vantagens indevidas foi obter a assinatura, por LUIZ CARLOZ
ZANON JÚNIOR, de certificados sanitários, de interesse da empregadora
de ROBERTO – a empresa UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL S/A. 

Os atos de ofício em questão foram praticados em violação a
dever funcional, pois LUIZ CARLOS subscrevia os certificados sanitários,
em diversos locais, como outras empresas e em sua residência, sem
efetivamente fiscalizar os produtos alimentícios objeto de mencionados
documentos, em desrespeito às disposições do Decreto 5.741/06 e das
Instruções Normativas MAPA 34/09 e 10/14, que dispõem que a emissão
de tais documentos exige prévio e rígido controle e verificação dos
produtos a serem vendidos e exportados.

O crime de corrupção passiva está tipificado da seguinte
forma: 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FALCATRUA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO PENAL. AGENTE ESTRANHO AOS QUADROS DO
SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE COAUTORIA OU
PARTICIPAÇÃO. CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO DO COMPARSA. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E
DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita a pretensão
punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato
tentado imputado a Jocimar de Souza, com base nos artigos 107, inciso
IV, c/c 109, inciso VI, do Código Penal (na redação anterior à Lei n.º
12.234/2010), pois transcorrido lapso superior a 02 (dois) anos entre a
data do fato (12/04/2010) e o recebimento da denúncia (08/05/2015). 2.
Comete o delito previsto no art. 313-A do Código Penal o funcionário
que, valendo-se dessa condição, insere dados falsos em sistema
informatizado da Administração Pública. 3. No crime de inserção de



dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
Código Penal, a condição de funcionário público do agente é elementar
do crime. Nesse caso, o agente estranho aos quadros da administração
que atua em concurso com o funcionário público pode responder pelo
crime em questão, como coautor ou partícipe, a teor da previsão
constante do art. 30 do Código Penal. Para tanto, é preciso que o
particular tenha ciência da condição de funcionário público do
comparsa. 4. Para a subsunção de determinada conduta no tipo penal
descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos seguintes
elementos objetivos: o emprego de algum artifício ou qualquer outro
meio fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da
vantagem ilícita pelo agente e o prejuízo de terceiros. Indispensável que
haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo alheio), decorrente da
fraude e o erro que esta provocou. 5. Como elemento subjetivo, exige-se
a presença do dolo específico para o estelionato, consistente no agir
especial do agente visando o locupletamento ilícito e, sendo crime
material, se consuma no momento e no local em que o agente obtém a
vantagem indevida, em prejuízo de outrem. 6. A pena de prestação
pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e,
nessa medida, deve ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente.
Registre-se que é possível ao juízo da execução a adequação das
condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º,
da Lei nº 7.210/84. 7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de
ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza quanto à tentativa de
estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso VI, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos. (TRF4,
ACR 5004469-95.2014.4.04.7006, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO
BRUNONI, juntado aos autos em 06/04/2018).

Examinando-se os autos restaram comprovadas a
materialidade e a autoria criminosas.

Não resta qualquer dúvida de que o fiscal federal
agropecuário LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR solicitou vantagem
indevida ao representante da empresa UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL
S/A, Roberto Pelle.

Os diálogos monitorados com autorização judicial indicam
claramente a ocorrência da solicitação de vantagem indevida (áudios
80442556.WAV – AC/2A, 80463523.WAV – AC/2A, 80464402.WAV –
AC/2A, 80720969.WAV – AC/3A e 80843728.WAV – AC/4A dos autos nº
5062179- 57.2015.4.04.7000). Nesses, o servidor público claramente
solicita, em três ocasiões diferentes, vantagens indevidas ao diretor da
empresa. 

No dia 15/02/16 às 13h14min destaque-se o seguinte trecho:



Por sua vez, no dia 18/02/16 às 9h31min sobreveio o seguinte
diálogo:

Já às 11h26min do mesmo dia foi registrada a seguinte
ligação telefônica entre ZANON e Gilberto:



Adiante, já em 04/3/16 às 15h20min restou monitorada a
conversa adiante entre ZANON e seu filho Sérgio:



Finalmente, em 10/03/16 às 10h48min:



Os cuidados extremos adotados por ZANON durante os
diálogos monitorados foram um traço marcante em toda a investigação.
Trata-se de indivíduo cuidadoso que adota todas as cautelas para ocultar o
real intento de suas conversas espúrias. Frequentemente, censurava o
interlocutor sempre que a palavra 'dinheiro' era utilizada.

O significado de tais diálogos foi bem esclarecido pelo
conjunto da prova indiciária, destacando-se as palavras dos réus-
colaboradores MARIA DO ROCIO NASCIMENTO (evento 1507,
VIDEO3 a VIDEO9) e DANIEL GONÇALVES FILHO (evento 1507,



VIDEO11 a VIDEO15). Interrogados em Juízo após a homologação dos
acordos de colaboração premiada, sob o compromisso de dizer a verdade, a
primeira informou que ZANON costumava solicitar e receber vantagens
financeiras das empresas que fiscalizava. O segundo referiu textualmente
que ZANON solicitava propinas junto à UNIFRANGO porque ele próprio
(DANIEL) solicitou a Domingos Martins, sócio da empresa, e a
ROBERTO PELLE, funcionário, que pagassem valores indevidos a LUIZ
CARLOS ZANON JUNIOR para que ele emprestasse agilidade e estivesse
disponível para atender às necessidades da empresa. Chegou a dizer que
recebeu dois repasses de R$ 2.500,00 de ZANON os quais deduz terem
advindo da UNIFRANGO. Também referiu que o sócio da empresa
"Cilinho" reclamou com o colaborador que "ZANON estaria pedindo
demais".

Ora, por mais que se possam relativizar parcialmente
as declarações dos acusados ante a vagueza de algumas afirmações, o
conjunto da prova conforta amplamente a tese acusatória. O próprio corréu
ROBERTO confirmou, quando interrogado em Juízo (evento 1186,
VIDEO1 e VIDEO2), que ZANON solicitava insistententemente valores a
título de 'indenização de quilometragem' e 'pagamentos indevidos
acumuladamente' sem, entretanto, esclarecer os valores e não tendo havido
a correspondente contraprestação. 

Nesse contexto todo, não há como se concluir que os temas
objeto dos diálogos transcritos se traduziam em outra coisa que não no
recebimento de dinheiro. É muito pouco provável se imaginar que o
servidor público LUIZ CARLOS ZANON, quando forneceu por telefone
os dados de uma conta bancária para o gerente da empresa que ele próprio
fiscalizava para uma 'referência', não estava a efetivamente se referir a
depósito em sua conta de dinheiro de origem ilícita! 

Desimporta o título que o servidor público corrupto conceda
ao seu  próprio desvio de conduta e qual justificativa, internamente,
empresta a seu agir criminoso.

Desde que abraçou a profissão e o cargo público que escolheu
se submete aos pagamentos que lhe são regiamente alcançados pela União.
Questões relacionadas ao deslocamento, diárias e disponibilização, ou não,
de veículo oficial para desempenhar sua função devem ser solvidas no
âmbito interno do órgão e são reguladas por dispositivos legais e
administrativos.

No caso, quaisquer 'auxilio' ou 'ajuda de custo' que se
pretendam obter nada mais são do que eufemismos para vantagens
indevidas. Em linguajar popular: propina.

Vale registrar que o crime de corrupção passiva, consoante a
dicção do art. 317 do Código Penal e o entendimento jurisprudencial
majoritário, plasmado pelo STF no julgamento da STF, AP 470, Rel. Min.



Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 22/04/2013, dispensa a
comprovação da contrapartida consistente em um ato de ofício específico e
determinado realizado pelo servidor público que recebe a benesse
indevida. 

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

Basta à configuração do crime que a solicitação tenha-se dado
em razão do cargo ostentado pelo funcionário público. No caso, a condição
de servidor da Administração é indissociável dos pleitos formulados, desde
que decorriam da sua posição de fiscal agropecuário lotado em regime
periódico na UNIFRANGO e da disponibilidade que apresentava para
assinatura dos certificados que lhe eram apresentados em horários e em
locais diversos.

A vantagem pretendida é clara e decorreu da obtenção de
dinheiro como decorrência do comparecimento periódico (a UNIFRANGO
não era um abatedouro e, portanto, não era necessária a presença
permanente de um fiscal na sede) e assinaturas do réu ZANON nos
certificados sanitários a qualquer tempo e em qualquer lugar.

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

Relativamente à qualificadora prevista no § 1º do art. 317 do
CP ("a pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem
ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de
ofício ou o pratica infringindo dever funcional") entendo não incidir no
caso concreto.

Nada obstante tenha restado cristalino o fato de que LUIZ
CARLOS ZANON JUNIOR tinha por hábito receber e assinar Certificados
Sanitários Nacionais e Internacionais nos mais diversos locais,
comparecendo de uma a duas vezes por semana no estabelecimento
UNIFRANGO, conforme afirmado por muitas testemunhas (evento 701,
VIDEO7; evento 886, VIDEO8; evento 958, VIDEO1) e pelo próprio réu
ROBERTO em seu interrogatório (evento 1201, VIDEO1 e VIDEO2),
também é certo que se tratava de um entreposto, cuja fiscalização federal



agropecuária é de natureza periódica e não permanente - somente neste
último caso exigiria presença física diária do fiscal durante as atividades
próprias do local (art. 11 do Decreto nº 30.691/52 então vigente).

Ainda, não há registro nos autos de que o estabelecimento não
atendesse aos requisitos de sanidade agropecuária nem tampouco que os
produtos que eram objeto das certificações assinadas fora da empresa pelo
fiscal agropecuário responsável não cumpriam os requisitos previstos na
regulamentação correspondente ou não se encontravam acobertados pelos
protocolos exigidos no Decreto nº 5.741/06 e nas Instruções Normativas
MAPA nº 34/2009 e 10/2014. O depoimento da testemunha Rafael Urquiza
de Moraes  (evento 957, VIDEO13 a VIDEO15), fiscal federal
agropecuário lotado no frigorífico Rainha da Paz, esclareceu sobre os
protocolos a serem seguidos para emissão dos certificados e aduziu que,
como regra, os assina na sede do local em que está lotado. A testemunha
Antônio Carlos Prestes Pereira também prestou informações acerca da
sistemática e exigências para assinatura de certificados sanitários (evento
924, VIDEO1).

De todo modo, em se tratando de um entreposto, cujas
atividades são sensivelmente de menor complexidade e risco sanitário do
que aquelas desenvolvidas em um frigorífico propriamente dito, em que,
por isso mesmo, a frequência de comparecimento do fiscal do MAPA não é
necessariamente diária (art. 21, §8º, do Decreto nº 30.691/52 então em
vigor), ausente comprovação de que os certificados objeto das assinaturas
fora da sede da empresa não estavam acompanhados da documentação
correspondente elaborada pelo SIF local, não há de se considerar incidente
a qualificadora da infringência a dever funcional.

A rigor, os pagamentos solicitados e eventualmente
alcançados se deram, indiscutivelmente, em razão do cargo e, como
afirmado pelo próprio réu colaborador DANIEL GONÇALVES FILHO,
para garantir a agilidade e a disponibilidade do fiscal para as demandas da
empresa, tendo em consideração que os embarques de mercadoria podem
ocorrer em uma variedade grande de momentos - daí porque as assinaturas
nos mais diversos locais e horários dos CSI e CSN. Essa circunstância, pelo
que se pode constatar ao longo da instrução, especialmente nos casos de
estabelecimentos de fiscalização periódica, dada a própria natureza das
atividades e a frequência de comparecimento do fiscal do MAPA
(relembre-se que o mesmo profissional geralmente atende simultaneamente
a mais de uma empresa), não induz, por si só, à conclusão da existência de
violação a dever funcional.

Assim, descabe a incidência da qualificadora mencionada no
caso concreto.

Presentes materialidade e autoria delitivas e ausentes
quaisquer causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, é de se
reconhecer a prática do crime do art. 317 do CP relativamente ao



denunciado LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR na modalidade 'solicitar'
vantagem indevida por três vezes (15/02/16, 18/02/16 e 10/03/16), na
forma do art. 71 do CP. Considero que o recebimento da vantagem ocorrida
no dia 04/3/16 caracterizou exaurimento das condutas praticadas em duas
ocasiões anteriores e será levado em conta por ocasião da dosimetria da
pena.

O crime de corrupção ativa está tipificado da seguinte forma: 

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

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

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

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

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

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

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

Examinando-se os autos restaram comprovadas
materialidade  e autoria criminosas.

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



Geralmente, a hipótese de participação de não-servidor
público nesse delito configura o crime de corrupção ativa, em um caso
clássico de exceção à teoria monista caracterizado pela bilateralidade do
crime, a depender do verbo nuclear do tipo realizado.

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

Quando a solicitação é formulada pelo funcionário
público deve-se perquirir sobre a presença do pactum sceleris, ou
seja, a adesão do particular à conduta criminosa praticada pelo servidor
público (HC 81303, Relatora  Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma,
julgado em 05/02/2002, DJ 23-08-2002), acrescida do elemento subjetivo
do tipo contido na parte final do art. 333 do CP. Ausente comprovação do
ato de ofício pretendido pelo particular, e presentes os requisitos do art. 29
do CP, cogita-se da incidência do próprio art. 317 do CP ao não integrante
da Administração (NUCCI, Guilherme de Souza. Corrupção e
Anticorrupção, ed. Forense, 2015, p. 28).

Anote-se que, após o julgamento da Ação Penal nº 470 no
Supremo Tribunal Federal, vem-se consolidando o entendimento de que o
ato de ofício visado com a prática da corrupção ativa não necessita ser,
desde logo, determinado. Do voto do Min. Luiz Fux naquela ocasião colhe-
se o seguinte:

Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passiva (art. 317, CP) e
ativa (art. 333, CP), a legislação infraconstitucional visa a combater
condutas de inegável ultraje à moralidade e à probidade administrativas,
valores encartados na Lei Magna como pedras de toque do regime
republicano brasileiro (art. 37, caput e § 4º, CRFB). A censura criminal
da corrupção é manifestação eloquente da intolerância nutrida pelo
ordenamento pátrio para com comportamentos subversivos da res
publica nacional. Tal repúdio é tamanho que justifica a mobilização do
arsenal sancionatório do direito penal, reconhecidamente encarado
como ultima ratio, para a repressão dos ilícitos praticados contra a
Administração Pública e os interesses gerais que ela representa.

Consoante a legislação criminal brasileira (CP, art. 317), configuram
corrupção passiva as condutas de 'solicitar ou receber, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem'. Por seu turno, tem-se corrupção ativa no ato de
'oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício' (CP, art. 333).
(...)

Note-se que em ambos os casos mencionados não existe, para além da
solicitação ou oferta de vantagem indevida, nenhum ato específico e
ulterior por qualquer dos sujeitos envolvidos. A ordem jurídica considera
bastantes em si, para fins de censura criminal, tanto a simples
solicitação de vantagem indevida quanto o seu mero oferecimento a



agente público. É que tais comportamentos já revelam, per se, o nítido
propósito de traficar a coisa pública, cujo desvalor é intrínseco,
justificando o apenamento do seu responsável.

Um exemplo prosaico auxilia a compreensão do tema. Um policial que,
para deixar de multar um motorista infrator da legislação de trânsito,
solicita-lhe dinheiro, incorre, de plano, no crime de corrupção passiva.
O agente público sequer necessita deixar de aplicar a sanção
administrativa para que o crime de corrupção se consume. Basta que
solicite vantagem em razão da função que exerce. De igual sorte, se o
motorista infrator é quem toma a iniciativa e oferece dinheiro ao
policial, aquele comete crime de corrupção ativa. O agente público não
precisa aceitar a vantagem e deixar de aplicar a multa para, só após, o
crime de corrupção ativa se configurar. Ele se materializa desde o
momento em que houve a oferta de vantagem indevida para determiná-lo
a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Isso serve para demonstrar que o crime de corrupção (passiva ou ativa)
independe da efetiva prática de ato de ofício. A lei penal brasileira, tal
como literalmente articulada, não exige tal elemento para fins de
caracterização da corrupção Em verdade, a efetiva prática de ato de
ofício configura circunstância acidental na materialização do referido
ilícito, podendo até mesmo contribuir para sua apuração, mas
irrelevante para sua configuração.

Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato
de ofício representa, no tipo penal da corrupção, apenas o móvel daquele
que oferece a peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é a
prática possível e eventual de ato de ofício que explica a solicitação de
vantagem indevida (por parte do agente estatal) ou o seu oferecimento
(por parte de terceiro).

E mais: não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo,
certo, preciso e determinado. O comportamento reprimido pela norma
penal é a pretensão de influência indevida no exercício das funções
públicas, traduzida no direcionamento do seu desempenho,
comprometendo a isenção e imparcialidade que devem presidir o
regime republicano.

Não por outro motivo a legislação, ao construir linguisticamente os
aludidos tipos de injusto, valeu-se da expressão 'em razão dela', no art.
317 do Código Penal, e da preposição 'para' no art. 330 do Código
Penal. Trata-se de construções lingüísticas com campo semântico bem
delimitado, ligado às noções de explicação, causa ou finalidade, de modo
a revelar que o ato de ofício, enquanto manifestação de potestade estatal,
existe na corrupção em estado potencial, i.e., como razão bastante para
justificar a vantagem indevida, mas sendo dispensável para a
consumação do crime. (...)

Com efeito, a dispensa da efetiva prática de ato de ofício não significa
que este seja irrelevante para a configuração do crime de corrupção
passiva. Consoante consignado linhas atrás, o ato de ofício representa,
no tipo penal da corrupção, o móvel do criminoso, a finalidade que o
anima. Daí que, em verdade, o ato de ofício não precisa se concretizar
na realidade sensorial para que o crime de corrupção ocorra. É
necessário, porém, que exista em potência, como futuro resultado



prático pretendido, em comum, pelos sujeitos envolvidos (corruptor e
corrupto). O corruptor deseja influenciar, em seu próprio favor ou em
benefício de outrem. O corrupto 'vende' o ato em resposta à vantagem
indevidamente recebida. Se o ato de ofício 'vendido' foi praticado pouco
importa. O crime de corrupção consuma-se com o mero tráfico da coisa
pública.

No mesmo sentido é o posicionamento atual do TRF da 4ª
Região (ACR 5083351-89.2014.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator para
Acórdão LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 27/06/2017).

Por fim, não há, de acordo com a jurisprudência e doutrina
prevalentes, ação típica do terceiro que entrega ou promete a vantagem
exigida ou solicitada pelo servidor público ímprobo, desde que esteja
presente o metus publicae potestatis. 

No caso, todos os diálogos captados e acima transcritos
apontam para a existência de uma posição paritária entre os envolvidos -
LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR e ROBERTO PELLE -, com clara
indicação de que o primeiro solicitava as vantagens indevidas e o
segundo negociava valores, forma e periodicidade, aderindo dolosamente à
empresa criminosa com o claro intuito de obter a prática de ato de ofício
em hora e local que lhe fossem mais convenientes, para dar vazão, de
acordo com o que mais bem atendesse aos interesses comerciais da
empresa que gerenciava, às demandas comerciais e industriais do
empreendimento.

  Não há falar em coação irresistível, em extorsão ou em
prática de concussão pelo servidor público tal como pretendeu a bem
elaborada peça derradeira defensiva. Ao contrário. A prova produzida
aponta de forma consistente para a presença de uma conjunção de
interesses concretos das duas partes diretamente envolvidas na ação
criminosa: o fiscal agropecuário ajustou o recebimento de vantagens
financeiras indevidas para, assim, se manter acessível à empresa em
qualquer ocasião e o representante do empreendimento negociou valores,
periodicidade e, como consequência, se sentia à vontade para encaminhar
os certificados para assinatura pelo FFA ZANON. O próprio DANIEL
GONÇALVES FILHO, então superintendente do MAPA e réu-colaborador
nos autos, reconheceu ter intermediado a negociação.

Tanto não se tratava de concussão que, a despeito dos
eventuais desacertos quanto aos calendários, valores e frequência de
pagamentos alcançados ao servidor, em momento algum a UNIFRANGO
AGORINDUSTRIAL sofreu qualquer represália por parte do fiscal federal
corrupto.

A tipicidade, no caso, da ação de prometer vantagem indevida
(e ao cabo efetivamente entregá-la, ao menos em uma ocasião) é inconteste
e evidencia, sem qualquer dúvida, a adesão à conduta de ZANON com o
fim de fazê-lo praticar ato de ofício de sua atribuição funcional consistente



nas assinaturas dos CSN e CSI (Certificado Sanitário Nacional e
Certificado Sanitário Internacional, respectivamente) emitidos pela
empresa no momento em que lhe fossem apresentados, independentemente
de qualquer outra consideração ou limitação de data, horário e local e,
também, mantê-lo à disposição para qualquer necessidade desta natureza
ou de outra que estivesse incluída no plexo de atribuições do Fiscal Federal
Agropecuário. 

Relativamente à qualificadora prevista no
parágrafo único do art. 333 do CP ("a pena é aumentada de um terço, se,
em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de
ofício, ou o pratica infringindo dever funcional") entendo não incidir no
caso concreto.

Nada obstante tenha restado cristalino o fato de que LUIZ
CARLOS ZANON JUNIOR tinha por hábito receber e assinar Certificados
Sanitários Nacionais e Internacionais nos mais diversos locais,
comparecendo de uma a duas vezes por semana no estabelecimento
UNIFRANGO, conforme afirmado por muitas testemunhas (evento 701,
VIDEO7; evento 886, VIDEO8; evento 958, VIDEO1) e pelo próprio réu
ROBERTO em seu interrogatório (evento 1201, VIDEO1 e VIDEO2),
também é certo que se tratava de um entreposto, cuja fiscalização federal
agropecuária é de natureza periódica e não permanente - somente neste
último caso exigiria presença física diária do fiscal durante as atividades
próprias do local (art. 11 do Decreto nº 30.691/52 então vigente).

Ainda, não há registro nos autos de que o estabelecimento não
atendesse aos requisitos de sanidade agropecuária nem tampouco que os
produtos que eram objeto das certificações assinadas fora da empresa pelo
fiscal agropecuário responsável não cumpriam os requisitos previstos na
regulamentação correspondente ou não se encontravam acobertados pelos
protocolos exigidos no Decreto nº 5.741/06 e nas Instruções Normativas
MAPA nº 34/2009 e 10/2014. O depoimento da testemunha Rafael Urquiza
de Moraes  (evento 957, VIDEO13 a VIDEO15), fiscal federal
agropecuário lotado no frigorífico Rainha da Paz, esclareceu sobre os
protocolos a serem seguidos para emissão dos certificados e aduziu que,
como regra, os assina na sede do local em que está lotado. A testemunha
Antônio Carlos Prestes Pereira também prestou informações acerca da
sistemática e exigências para assinatura de certificados sanitários (evento
924, VIDEO1).

De todo modo, em se tratando de um entreposto, cujas
atividades são sensivelmente de menor complexidade e risco sanitário do
que aquelas desenvolvidas em um frigorífico propriamente dito, em que,
por isso mesmo, a frequência de comparecimento do fiscal do MAPA não é
necessariamente diária (art. 21, §8º, do Decreto nº 30.691/52 então em
vigor), ausente comprovação de que os certificados objeto das assinaturas



fora da sede da empresa não estavam acompanhados da documentação
correspondente elaborada pelo SIF local, não há de se considerar incidente
a qualificadora da infringência a dever funcional.

A rigor, os pagamentos solicitados e eventualmente
alcançados se deram, indiscutivelmente, em razão do cargo e, como
afirmado pelo próprio réu colaborador DANIEL GONÇALVES FILHO,
para garantir a agilidade e a disponibilidade do fiscal para as demandas da
empresa, tendo em consideração que os embarques de mercadoria podem
ocorrer em uma variedade grande de momentos - daí porque as assinaturas
nos mais diversos locais e horários dos CSI e CSN. Essa circunstância, pelo
que se pode constatar ao longo da instrução, especialmente nos casos de
estabelecimentos de fiscalização periódica, dada a própria natureza das
atividades e a frequência de comparecimento do fiscal do MAPA
(relembre-se que o mesmo profissional geralmente atende simultaneamente
a mais de uma empresa), não induz, por si só, à conclusão da existência de
violação a dever funcional.

Assim, descabe a incidência da qualificadora mencionada no
caso concreto.

Presentes materialidade e autoria delitivas e ausentes
quaisquer causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, é de se
reconhecer a prática do crime do art. 333 do CP relativamente ao
denunciado ROBERTO PELLE na modalidade 'prometer' vantagem
indevida por duas vezes (15/02/16 e em 10/03/16), na forma do art. 71 do
CP.

3.4. Corrupção Ativa e Corrupção Passiva (Luiz Carlos
Zanon Junior, Marcos Cesar Artacho e Nelson Guerra da Silva).

De acordo com a denúncia, em 03/03/16, 08/03/16 e
10/03/16, em Londrina-PR, LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, agindo
com consciência e vontade, em razão de seu cargo de fiscal federal
agropecuário, solicitou vantagem indevida, para si, consistente em
pagamento em dinheiro, à empresa M. C. ARTACHO CIA. LTDA., sediada
em Arapongas-PR, através de seu proprietário MARCOS CESAR
ARTACHO e de seu empregado NELSON GUERRA DA SILVA, para que
praticasse ato de ofício, em violação de dever funcional.

No mesmo contexto fático, em 10/03/16, em Arapongas-PR,
MARCOS CESAR ARTACHO, proprietário da empresa M. C.
ARTACHO, agindo com consciência e vontade, prometeu pagar a
vantagem indevida solicitada por LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR,
consistente em pagamento em dinheiro, para determiná-lo a praticar ato de
ofício, em violação de dever funcional.



Ainda, a partir de momento ainda não delimitado, ocorrido
em 2013, e até março de 2017, em Arapongas-PR, NELSON GUERRA
DA SILVA, empregado da pessoa jurídica M. C. ARTACHO, agindo com
consciência e vontade, seguindo orientações dolosas de MARCOS CESAR
ARTACHO, proprietário da empresa, ofereceu e entregou mensalmente, a
LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, valores de dois mil reais, e, a partir de
2014, três mil reais, em espécie, para determiná-lo a praticar ato de ofício,
em violação de dever funcional.

No mesmo contexto fático, a partir de momento ainda não
delimitado, ocorrido em 2013, e até março de 2017, em Arapongas-PR,
LUIZ CARLOS ZANON JÚNIOR, agindo com consciência e vontade, em
razão de seu cargo de fiscal federal agropecuário, recebeu vantagens
indevidas, da pessoa jurídica M. C. ARTACHO, correspondentes a valores
de dois mil reais, e, a partir de 2014, três mil reais, em espécie, para
determiná-lo a praticar ato de ofício, em violação de dever funcional.

A vantagem indevida, solicitada, prometida, entregue e
recebida, foi discutida em contatos telefônicos, sendo referida, em
linguagem cifrada, como “assunto pendente”, “quero te ajudar a me
ajudar”, “situações”, “negócio”, “nota”, e também em linguagem direta,
como dinheiro, número de conta, havendo, anda, discussão sobre valores
devidos (“3.0” em vez de “2.0”; isto é, três mil reais, em vez de dois mil
reais) e a regularidade dos pagamentos.

O objetivo da solicitação, promessa, entrega e recebimento
das vantagens indevidas foi obter a assinatura, de LUIZ CARLOS ZANON
JÚNIOR, em certificados sanitários, de interesse da empresa M. C.
ARTACHO.

Os atos de ofício em questão foram praticados em violação a
dever funcional, pois LUIZ CARLOS subscrevia os certificados sanitários,
em diversos locais, como outras empresas e em sua residência, sem
efetivamente fiscalizar os produtos alimentícios objeto de mencionados
documentos, em desrespeito às disposições do Decreto 5.741/06 e das
Instruções Normativas MAPA 34/09 e 10/14, que dispõem que a emissão
de tais documentos exige prévio e rígido controle e verificação dos
produtos a serem vendidos e exportados.

O crime de corrupção passiva está tipificado da seguinte
forma: 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Assim, o STJ:

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



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

E o TRF4:

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



Examinando-se os autos restaram comprovadas a
materialidade e a autoria criminosas.

Não resta qualquer dúvida de que o fiscal federal
agropecuário LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR solicitou vantagem
indevida ao proprietário da empresa MC ARTACHO CIA. LTDA, Marcos
Cesar Artacho e ao seu empregado Nelson Guerra da Silva.

Os diálogos monitorados com autorização judicial indicam
claramente a ocorrência da solicitação de vantagem indevida por três vezes
e do recebimento constante e periódico de vantagens indevidas de 2013 até
março de 2017 (áudios 80704349.WAV – AC/3A, 80709868.WAV –
AC/3A, 80781076.WAV – AC/3A, 80846332.WAV – AC/4A e
80875005.WAV – AC/4A dos autos nº 5062179- 57.2015.4.04.7000).

No dia 03/03/16 às 13h20min destaque-se o seguinte trecho
de diálogo havido entre ZANON e MARCOS ARTACHO:

Na mesma data, às 17h56min captou-se a seguinte conversa:

Em 08/03/16 às 8h58min:





 

Em 10/03/16 às 12h21min:

 

Em 11/03/16 às 12h30min captou-se o seguinte diálogo
travado entre ZANON e seu filho SERGIO:



Mais uma vez sobressaem os cuidados extremos adotados por
ZANON durante os diálogos monitorados, assim como a estarrecedora
frequência com que solicitava benesses das empresas que fiscalizava.



Trata-se de um corrupto profissional. A venalidade perpassa toda a sua
atuação no serviço público a ponto de, ele próprio, parecer crer que receber
dinheiro dos fiscalizados se tratava de um direito legítimo seu.

Fazia negociações espúrias a longo prazo, possuindo uma
espécie de controle contábil das propinas que recebia regularmente (o tal
'relatório' mencionado por NELSON em um dos diálogos), concedendo-se
a prerrogativa de cobrá-las tal como se o seu pagamento fosse algo legal,
verdadeira obrigação da empresa com quem havia ajustado a prática
criminosa.

O diálogo com seu filho evidenciam que manuseava muito
dinheiro vivo e, inclusive, custeava as despesas familiares com os valores
ilicitamente obtidos.

Um negócio impressionante, por qualquer ângulo que se
examine.

O significado de tais diálogos foi bem esclarecido pelo
conjunto da prova indiciária, destacando-se as palavras da réu-colaboradora
MARIA DO ROCIO NASCIMENTO (evento 1507, VIDEO3 a VIDEO9).
Interrogada em Juízo após a homologação do acordo de colaboração
premiada, sob o compromisso de dizer a verdade, informou que ZANON
costumava solicitar e receber vantagens financeiras das empresas que
fiscalizava.

Ora, por mais que se possam relativizar parcialmente
as declarações da acusada ante a vagueza de algumas afirmações, o
conjunto da prova conforta amplamente a tese acusatória. Os também
corréus MARCOS CESAR ARTACHO (evento 1201, VIDEO7 a VIDEO9)
e NELSON GUERRA DA SILVA (evento 1201, VIDEO10 a VIDEO11)
afirmaram, o primeiro, que ZANON insistentemente solicitava pagamentos
a título de 'ajuda de custo' em valores médios de R$ 2.000,00, e o segundo
que periodicamente entregava R$ 2.000,00 sendo que, a partir de um dado
instante, o montante passou para R$ 3.000,00. Os ajustes eram feitos
diretamente com o corréu MARCOS. Não soube esclarecer a frequência,
afirmando que não era exatamente mensal.

Nesse contexto todo, não há como se concluir que os temas
objeto dos diálogos transcritos se traduziam em outra coisa que não no
recebimento de dinheiro. É muito pouco provável se imaginar que o
servidor público LUIZ CARLOS ZANON, quando afirma ter fornecido os
dados de uma conta bancária para o sócio da empresa que ele próprio
fiscalizava, não estava a efetivamente se referir a depósito em sua conta
de dinheiro de origem ilícita! 

Desimporta o título que o servidor público corrupto conceda
ao seu  próprio desvio de conduta e qual justificativa, internamente,
empresta a seu agir criminoso.



Desde que abraçou a profissão e o cargo público que escolheu
se submete aos pagamentos que lhe são regiamente alcançados pela União.
Questões relacionadas ao deslocamento, diárias e disponibilização, ou não,
de veículo oficial para desempenhar sua função devem ser solvidas no
âmbito interno do órgão e são reguladas por dispositivos legais e
administrativos.

No caso, quaisquer 'auxilio' ou 'ajuda de custo' que se
pretendam obter nada mais são do que eufemismos para vantagens
indevidas. Em linguajar popular: propina.

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

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

Basta à configuração do crime que a solicitação tenha-se dado
em razão do cargo ostentado pelo funcionário público. No caso, a condição
de servidor da Administração é indissociável dos pleitos formulados, desde
que decorriam da sua posição de fiscal agropecuário lotado em regime
periódico na MC ARTACHO e da disponibilidade que apresentava para
assinatura dos certificados que lhe eram apresentados em horários e em
locais diversos.

A vantagem pretendida é clara e decorreu da obtenção de
dinheiro como decorrência do comparecimento periódico (a MC
ARTACHO não era um abatedouro e, portanto, não era necessária a
presença permanente de um fiscal na sede) e assinaturas do réu ZANON
nos certificados sanitários a qualquer tempo e em qualquer lugar.

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



Relativamente à qualificadora prevista no § 1º do art. 317 do
CP ("a pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem
ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de
ofício ou o pratica infringindo dever funcional") entendo não incidir no
caso concreto.

Nada obstante tenha restado cristalino o fato de que LUIZ
CARLOS ZANON JUNIOR tinha por hábito receber e assinar Certificados
Sanitários Nacionais e Internacionais (evento 1245, PROCADM2, pág. 11
e PROCADM12, pág. 3) nos mais diversos locais, comparecendo em
média uma vez por semana no estabelecimento, conforme afirmado pelos
corréus e pela testemunha Ana Paula Cavalcante (evento 958, VIDEO9),
também é certo que se tratava de um entreposto, cuja fiscalização federal
agropecuária é de natureza periódica e não permanente - somente neste
último caso exigiria presença física diária do fiscal durante as atividades
próprias do local (art. 11 do Decreto nº 30.691/52 então vigente).

Ainda, não há registro nos autos de que o estabelecimento não
atendesse aos requisitos de sanidade agropecuária nem tampouco que os
produtos que eram objeto das certificações assinadas fora da empresa pelo
fiscal agropecuário responsável não cumpriam os requisitos previstos na
regulamentação correspondente ou não se encontravam acobertados pelos
protocolos exigidos no Decreto nº 5.741/06 e nas Instruções Normativas
MAPA nº 34/2009 e 10/2014. O depoimento da testemunha Rafael Urquiza
de Moraes  (evento 957, VIDEO13 a VIDEO15), fiscal federal
agropecuário lotado no frigorífico Rainha da Paz, esclareceu sobre os
protocolos a serem seguidos para emissão dos certificados e aduziu que,
como regra, os assina na sede do local em que está lotado. A testemunha
Antônio Carlos Prestes Pereira também prestou informações acerca da
sistemática e exigências para assinatura de certificados sanitários (evento
924, VIDEO1).

De todo modo, em se tratando de um entreposto, cujas
atividades são sensivelmente de menor complexidade e risco sanitário do
que aquelas desenvolvidas em um frigorífico propriamente dito, em que,
por isso mesmo, a frequência de comparecimento do fiscal do MAPA não é
necessariamente diária (art. 21, §8º, do Decreto nº 30.691/52 então em
vigor), ausente comprovação de que os certificados objeto das assinaturas
fora da sede da empresa não estavam acompanhados da documentação
correspondente elaborada pelo SIF local, não há de se considerar incidente
a qualificadora da infringência a dever funcional.

A rigor, os pagamentos solicitados e eventualmente
alcançados se deram, indiscutivelmente, em razão do cargo e, basicamente,
para garantir a agilidade e a disponibilidade do fiscal para as demandas da
empresa, tendo em consideração que os embarques de mercadoria podem
ocorrer em uma variedade grande de momentos - daí porque as assinaturas
nos mais diversos locais e horários dos CSI e CSN. Essa circunstância, pelo
que se pode constatar ao longo da instrução, especialmente nos casos de



estabelecimentos de fiscalização periódica, dada a própria natureza das
atividades e a frequência de comparecimento do fiscal do MAPA
(relembre-se que o mesmo profissional geralmente atende simultaneamente
a mais de uma empresa), não induz, por si só, à conclusão da existência de
violação a dever funcional.

Assim, descabe a incidência da qualificadora mencionada no
caso concreto.

Presentes materialidade e autoria delitivas e ausentes
quaisquer causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, é de se
reconhecer a prática do crime do art. 317 do CP relativamente ao
denunciado LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR na modalidade 'solicitar'
vantagem indevida por três vezes (03/03/16, 08/03/16 e 10/03/16), na
forma do art. 71 do CP, e 'receber' constante e periodicamente vantagens
indevidas de 2013 até março de 2017.

O crime de corrupção ativa está tipificado da seguinte forma: 

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

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

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

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

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

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

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

Examinando-se os autos restaram parcialmente comprovadas
materialidade  e autoria criminosas.



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

Geralmente, a hipótese de participação de não-servidor
público nesse delito configura o crime de corrupção ativa, em um caso
clássico de exceção à teoria monista caracterizado pela bilateralidade do
crime, a depender do verbo nuclear do tipo realizado.

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

Quando a solicitação é formulada pelo funcionário
público deve-se perquirir sobre a presença do pactum sceleris, ou
seja, a adesão do particular à conduta criminosa praticada pelo servidor
público (HC 81303, Relatora  Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma,
julgado em 05/02/2002, DJ 23-08-2002), acrescida do elemento subjetivo
do tipo contido na parte final do art. 333 do CP. Ausente comprovação do
ato de ofício pretendido pelo particular, e presentes os requisitos do art. 29
do CP, cogita-se da incidência do próprio art. 317 do CP ao não integrante
da Administração (NUCCI, Guilherme de Souza. Corrupção e
Anticorrupção, ed. Forense, 2015, p. 28).

Anote-se que, após o julgamento da Ação Penal nº 470 no
Supremo Tribunal Federal, vem-se consolidando o entendimento
jurisprudencial de que o ato de ofício visado com a prática da corrupção
ativa não necessita ser, desde logo, determinado. Do voto do Min. Luiz Fux
naquela ocasião colhe-se o seguinte:

Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passiva (art. 317, CP) e
ativa (art. 333, CP), a legislação infraconstitucional visa a combater
condutas de inegável ultraje à moralidade e à probidade administrativas,
valores encartados na Lei Magna como pedras de toque do regime
republicano brasileiro (art. 37, caput e § 4º, CRFB). A censura criminal
da corrupção é manifestação eloquente da intolerância nutrida pelo
ordenamento pátrio para com comportamentos subversivos da res
publica nacional. Tal repúdio é tamanho que justifica a mobilização do
arsenal sancionatório do direito penal, reconhecidamente encarado
como ultima ratio, para a repressão dos ilícitos praticados contra a
Administração Pública e os interesses gerais que ela representa.

Consoante a legislação criminal brasileira (CP, art. 317), configuram
corrupção passiva as condutas de 'solicitar ou receber, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem'. Por seu turno, tem-se corrupção ativa no ato de



'oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício' (CP, art. 333).
(...)

Note-se que em ambos os casos mencionados não existe, para além da
solicitação ou oferta de vantagem indevida, nenhum ato específico e
ulterior por qualquer dos sujeitos envolvidos. A ordem jurídica considera
bastantes em si, para fins de censura criminal, tanto a simples
solicitação de vantagem indevida quanto o seu mero oferecimento a
agente público. É que tais comportamentos já revelam, per se, o nítido
propósito de traficar a coisa pública, cujo desvalor é intrínseco,
justificando o apenamento do seu responsável.

Um exemplo prosaico auxilia a compreensão do tema. Um policial que,
para deixar de multar um motorista infrator da legislação de trânsito,
solicita-lhe dinheiro, incorre, de plano, no crime de corrupção passiva.
O agente público sequer necessita deixar de aplicar a sanção
administrativa para que o crime de corrupção se consume. Basta que
solicite vantagem em razão da função que exerce. De igual sorte, se o
motorista infrator é quem toma a iniciativa e oferece dinheiro ao
policial, aquele comete crime de corrupção ativa. O agente público não
precisa aceitar a vantagem e deixar de aplicar a multa para, só após, o
crime de corrupção ativa se configurar. Ele se materializa desde o
momento em que houve a oferta de vantagem indevida para determiná-lo
a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Isso serve para demonstrar que o crime de corrupção (passiva ou ativa)
independe da efetiva prática de ato de ofício. A lei penal brasileira, tal
como literalmente articulada, não exige tal elemento para fins de
caracterização da corrupção Em verdade, a efetiva prática de ato de
ofício configura circunstância acidental na materialização do referido
ilícito, podendo até mesmo contribuir para sua apuração, mas
irrelevante para sua configuração.

Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato
de ofício representa, no tipo penal da corrupção, apenas o móvel daquele
que oferece a peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é a
prática possível e eventual de ato de ofício que explica a solicitação de
vantagem indevida (por parte do agente estatal) ou o seu oferecimento
(por parte de terceiro).

E mais: não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo,
certo, preciso e determinado. O comportamento reprimido pela norma
penal é a pretensão de influência indevida no exercício das funções
públicas, traduzida no direcionamento do seu desempenho,
comprometendo a isenção e imparcialidade que devem presidir o
regime republicano.

Não por outro motivo a legislação, ao construir linguisticamente os
aludidos tipos de injusto, valeu-se da expressão 'em razão dela', no art.
317 do Código Penal, e da preposição 'para' no art. 330 do Código
Penal. Trata-se de construções lingüísticas com campo semântico bem
delimitado, ligado às noções de explicação, causa ou finalidade, de modo
a revelar que o ato de ofício, enquanto manifestação de potestade estatal,



existe na corrupção em estado potencial, i.e., como razão bastante para
justificar a vantagem indevida, mas sendo dispensável para a
consumação do crime. (...)

Com efeito, a dispensa da efetiva prática de ato de ofício não significa
que este seja irrelevante para a configuração do crime de corrupção
passiva. Consoante consignado linhas atrás, o ato de ofício representa,
no tipo penal da corrupção, o móvel do criminoso, a finalidade que o
anima. Daí que, em verdade, o ato de ofício não precisa se concretizar
na realidade sensorial para que o crime de corrupção ocorra. É
necessário, porém, que exista em potência, como futuro resultado
prático pretendido, em comum, pelos sujeitos envolvidos (corruptor e
corrupto). O corruptor deseja influenciar, em seu próprio favor ou em
benefício de outrem. O corrupto 'vende' o ato em resposta à vantagem
indevidamente recebida. Se o ato de ofício 'vendido' foi praticado pouco
importa. O crime de corrupção consuma-se com o mero tráfico da coisa
pública.

No mesmo sentido é o posicionamento atual do TRF da 4ª
Região (ACR 5083351-89.2014.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator para
Acórdão LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 27/06/2017).

Por fim, não há, de acordo com a jurisprudência e doutrina
prevalentes, ação típica do terceiro que entrega ou promete a vantagem
exigida ou solicitada pelo servidor público ímprobo, desde que esteja
presente o metus publicae potestatis. 

No caso, todos os diálogos captados e acima transcritos
apontam para a existência de uma posição paritária entre os envolvidos -
LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR e MARCOS CESAR ARTACHO -,
com clara indicação de que o primeiro solicitava as vantagens indevidas e o
segundo negociava valores, forma e periodicidade, promovendo os
pagamentos correspondentes, por si ou por interposta pessoa, aderindo
dolosamente à empresa criminosa com o claro intuito de obter a prática de
ato de ofício em hora e local que lhe fossem mais convenientes, para dar
vazão, de acordo com o que mais bem atendesse aos interesses comerciais
da empresa que administrava, às demandas comerciais e industriais do
empreendimento.

  Não há falar em coação irresistível, em extorsão ou em
prática de concussão pelo servidor público tal como pretendeu a bem
elaborada peça derradeira defensiva. Ao contrário. A prova produzida
aponta de forma consistente para a presença de uma conjunção de
interesses concretos das duas partes diretamente envolvidas na ação
criminosa: o fiscal agropecuário ajustou o recebimento de vantagens
financeiras indevidas para, assim, se manter acessível à empresa em
qualquer ocasião e o representante do empreendimento negociou valores,
periodicidade e, como consequência, se sentia à vontade para encaminhar
os certificados para assinatura pelo FFA ZANON.



Tanto não se tratava de concussão que, a despeito dos
eventuais desacertos quanto aos calendários, valores e frequência de
pagamentos alcançados ao servidor, em momento algum a MC ARTACHO
sofreu qualquer represália por parte do fiscal federal corrupto.

Os diálogos captados entre ZANON e seu filho em que ele
afirma que a empresa, por não 'cumprir a sua parte', iria receber um
'castigo' pareceram, no contexto todo, meras bravatas por meio das quais o
FFA pretendia oferecer uma satisfação ao filho no sentido de que estava
atuando com a energia necessária para obter os valores que eram de
interesse comum da família. Por outro lado, o exame dos diálogos dele com
a empresa demonstravam que efetivamente a irritação decorria de não
estarem 'cumprindo o que havia sido acordado pelas partes'. Acena-se, pois,
para algo bastante diferente do que a exigência intimidatória unilateral de
que fala o art. 317 do Código Penal.

Quando, ainda, se correlacionam os fatos objeto deste tópico
com aqueles que adiante serão apreciados nesta sentença envolvendo o
mesmo MARCOS ARTACHO e o também réu JUAREZ SANTANA, desta
feita com relação à empresa WEGMED, se conclui que, à semelhança do
que ocorrera quanto ao estabelecimento FRIGOMAX, MARCOS
priorizava pagamentos indevidos a JUAREZ, uma vez que ele era o Chefe
da UTRA/Londrina, em detrimento daquelas ajustadas com ZANON, uma
vez que este se econtrava subordinado ao primeiro. Daí, pois, a irritação de
ZANON com os constantes 'atrasos' nos pagamentos combinados.

MARCOS CESAR ARTACHO (evento 1201, VIDEO7 a
VIDEO9), interrogado, aduziu que ZANON insistentemente solicitava
pagamentos a título de 'ajuda de custo' em valores médios de R$ 2.000,00,
tendo ele efetivamente realizado os pagamentos. O corréu NELSON
GUERRA DA SILVA (evento 1201, VIDEO10 a VIDEO11) confirmou
que periodicamente entregava R$ 2.000,00 ao fiscal, sendo que, a partir de
um dado instante, o montante passou para R$ 3.000,00. Os ajustes eram
feitos diretamente com o corréu MARCOS.

A tipicidade, no caso, da ação de prometer vantagem indevida
(e ao cabo efetivamente entregá-la, ao longo de ao menos três anos) é
inconteste e evidencia, sem qualquer dúvida, a adesão à conduta de
ZANON com o fim de fazê-lo praticar ato de ofício de sua atribuição
funcional consistente nas assinaturas dos CSN e CSI (Certificado Sanitário
Nacional e Certificado Sanitário Internacional, respectivamente) emitidos
pela empresa no momento em que lhe fossem apresentados,
independentemente de qualquer outra consideração ou limitação de data,
horário e local e, também, mantê-lo à disposição para qualquer necessidade
desta natureza ou de outra que estivesse incluída no plexo de atribuições do
Fiscal Federal Agropecuário. 



Relativamente à qualificadora prevista no
parágrafo único do art. 333 do CP ("a pena é aumentada de um terço, se,
em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de
ofício, ou o pratica infringindo dever funcional") entendo não incidir no
caso concreto.

Nada obstante tenha restado cristalino o fato de que LUIZ
CARLOS ZANON JUNIOR tinha por hábito receber e assinar Certificados
Sanitários Nacionais e Internacionais (evento 1245, PROCADM2, pág. 11
e PROCADM12, pág. 3) nos mais diversos locais, comparecendo em
média uma vez por semana no estabelecimento, conforme afirmado pelos
corréus e pela testemunha Ana Paula Cavalcante (evento 958, VIDEO9),
também é certo que se tratava de um entreposto, cuja fiscalização federal
agropecuária é de natureza periódica e não permanente - somente neste
último caso exigiria presença física diária do fiscal durante as atividades
próprias do local (art. 11 do Decreto nº 30.691/52 então vigente).

Ainda, não há registro nos autos de que o estabelecimento não
atendesse aos requisitos de sanidade agropecuária nem tampouco que os
produtos que eram objeto das certificações assinadas fora da empresa pelo
fiscal agropecuário responsável não cumpriam os requisitos previstos na
regulamentação correspondente ou não se encontravam acobertados pelos
protocolos exigidos no Decreto nº 5.741/06 e nas Instruções Normativas
MAPA nº 34/2009 e 10/2014. O depoimento da testemunha Rafael Urquiza
de Moraes  (evento 957, VIDEO13 a VIDEO15), fiscal federal
agropecuário lotado no frigorífico Rainha da Paz, esclareceu sobre os
protocolos a serem seguidos para emissão dos certificados e aduziu que,
como regra, os assina na sede do local em que está lotado. A testemunha
Antônio Carlos Prestes Pereira também prestou informações acerca da
sistemática e exigências para assinatura de certificados sanitários (evento
924, VIDEO1).

De todo modo, em se tratando de um entreposto, cujas
atividades são sensivelmente de menor complexidade e risco sanitário do
que aquelas desenvolvidas em um frigorífico propriamente dito, em que,
por isso mesmo, a frequência de comparecimento do fiscal do MAPA não é
necessariamente diária (art. 21, §8º, do Decreto nº 30.691/52 então em
vigor), ausente comprovação de que os certificados objeto das assinaturas
fora da sede da empresa não estavam acompanhados da documentação
correspondente elaborada pelo SIF local, não há de se considerar incidente
a qualificadora da infringência a dever funcional.

A rigor, os pagamentos solicitados e eventualmente
alcançados se deram, indiscutivelmente, em razão do cargo e, basicamente,
para garantir a agilidade e a disponibilidade do fiscal para as demandas da
empresa, tendo em consideração que os embarques de mercadoria podem
ocorrer em uma variedade grande de momentos - daí porque as assinaturas
nos mais diversos locais e horários dos CSI e CSN. Essa circunstância, pelo
que se pode constatar ao longo da instrução, especialmente nos casos de



estabelecimentos de fiscalização periódica, dada a própria natureza das
atividades e a frequência de comparecimento do fiscal do MAPA
(relembre-se que o mesmo profissional geralmente atende simultaneamente
a mais de uma empresa), não induz, por si só, à conclusão da existência de
violação a dever funcional.

Portanto, descabe a incidência da qualificadora mencionada
no caso concreto.

Por fim, com relação ao corréu NELSON GUERRA DA
SILVA entendo que atuou unicamente como emissário de MARCOS
ARTACHO, não sendo o responsável pela negociação dos pagamentos
indevidos. Demais, se tratava de funcionário contratado da empresa em que
MARCOS figurava como um dos sócios.

Da prova colhida nos autos não é possível concluir, estreme
de dúvidas, que tenha tido participação dolosa no crime praticado por
MARCOS. O que restou demonstrado durante a instrução foi unicamente
que ele tinha conhecimento das negociações ilícitas e atuava como
intermediário de MARCOS quando este não estava disponível para ser
diretamente constatado. Não há elementos seguros que demonstrem a sua
participação dolosa nas negociações espúrias. Como ao Direito Penal
repugna a responsabilização objetiva, à míngua de comprovação de sua
adesão intencional à prática criminosa de seu chefe impõe-se a sua
absolvição.

Presentes materialidade e autoria delitivas e ausentes
quaisquer causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, é de se
reconhecer a prática do crime do art. 333 do CP relativamente ao
denunciado MARCOS ARTACHO na modalidade 'prometer' vantagem
indevida por uma vez (10/03/16) e nas modalidades 'oferecer' (e, como
consequência, entregar) vantagem por número indeterminado de vezes
entre 2013 e março de 2017, consistente em pagamentos periódicos de R$
2.000,00 e, a partir de 2014, R$ 3.000,00, na forma do art. 71 do CP.

Com relação a NELSON GUERRA DA SILVA é caso de
absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

3.5. Corrupção Ativa e Corrupção Passiva (Juarez José de
Santana, Vicente Cláudio Damião Lara e Marcos Cesar Artacho).

No ponto, a denúncia exprime que, entre 08 e 11/04/16, em
Londrina-PR, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, agindo com consciência e
vontade, em razão de seu cargo de fiscal federal agropecuário e chefe da
Unidade Técnica Regional de Agricultura de Londrina-PR –
UTRA/Londrina, solicitou vantagem indevida, para si, consistente em
pagamento em dinheiro, às empresas M. C. ARTACHO CIA. LTDA. e



WEGMED – CAMINHOS MEDICINAIS LTDA., sediadas em Arapongas-
PR, através de VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA, sócio desta última,
para que praticasse ato de ofício, em violação de dever funcional.

No mesmo contexto fático, em 12/04/16, em Arapongas-PR,
VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA, sócio da pessoa jurídica
WEGMED – CAMINHOS MEDICINAIS LTDA., agindo com consciência
e vontade, com anuência dolosa de MARCOS CESAR ARTACHO,
proprietário da pessoa jurídica M. C. ARTACHO CIA. LTDA. e também
envolvido na gestão da primeira empresa,prometeu pagar a vantagem
indevida solicitada por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, consistente em
pagamento em dinheiro, no valor de dois mil reais em espécie, para
determiná-lo a praticar ato de ofício, em violação de dever funcional, tendo
efetivamente entregue ao servidor público o valor em questão.

A vantagem indevida, solicitada, prometida, entregue e
recebida, foi discutida em contatos telefônicos, sendo referida, em
linguagem cifrada, como “dois contos”. O objetivo da solicitação,
promessa, entrega e recebimento da vantagem indevida foi obter a
assinatura, de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, em certificados sanitários,
que eram a ele levados, de interesse das mencionadas empresas.

Os atos de ofício em questão foram praticados em violação a
dever funcional, pois JUAREZ subscrevia os certificados sanitários, em
diversos locais, como outras empresas e em sua residência, sem
efetivamente fiscalizar os produtos alimentícios objeto de mencionados
documentos, em desrespeito às disposições do Decreto 5.741/06 e das
Instruções Normativas MAPA 34/09 e 10/14, que dispõem que a emissão
de tais documentos exige prévio e rígido controle e verificação dos
produtos a serem vendidos e exportados.

O crime de corrupção passiva está tipificado da seguinte
forma: 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:



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

Examinando-se os autos restaram comprovadas a
materialidade e a autoria criminosas.

Não resta qualquer dúvida de que o fiscal federal
agropecuário JUAREZ JOSÉ DE SANTANA solicitou vantagem indevida
ao proprietário da empresa WEGMED - CAMINHOS MEDICINAIS



LTDA, Vicente Cláudio Damião Lara e à empresa MC ARTACHO CIA.
LTDA, da qual é sócio Marcos Cesar Artacho, também envolvido na
administração da primeira pessoa jurídica.

Os diálogos monitorados com autorização judicial indicam
claramente a ocorrência da solicitação de vantagem indevida por uma vez
no montante de R$ 2.000,00 (áudios 81260301.WAV – AC/5A,
81261874.WAV – AC/5A e 81339650.WAV – AC/5A dos autos nº
5062179- 57.2015.4.04.7000).

No dia 08/04/16 às 9h59min cabe destacar o seguinte excerto
no diálogo entre Sidiomar de Campos e VICENTE DAMIÃO LARA:

No mesmo dia, às 11h10min foi registrada a conversa entre
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e VICENTE DAMIÃO LARA:



No dia 12/04/16 às 10h20min novamente JUAREZ e
VICENTE dialogam em telefonema monitorado por ordem judicial:





Os significados de tais diálogos acima transcritos foram
muito bem aclarados pelos corréus em seus interrogatórios (evento 1201,
VIDEO7 a VIDEO9 e VIDEO12), oportunidade em que afirmaram
textualmente que JUAREZ solicitou a entrega de R$ 2.000,00
alegadamente para montagem de um estande do MAPA em uma feira
agropecuária na cidade de Londrina. Por seu turno, JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA (evento 1202, VIDEO14 a VIDEO21) aduziu que, ao
contrário, a proposta partira de VICENTE e que, ao final, não houve
pagamento algum, tampouco o tal estande fora montado.

  As conversas monitoradas evidenciam, com segurança
suficiente, a ocorrência da solicitação por parte de JUAREZ. Demais disso,
não havia sentido algum em ser ofertada a benesse voluntariamente por
parte dos particulares, considerando-se tanto a postura usual do chefe da
UTRA/Londrina com relação às empresas fiscalizadas quanto a própria
natureza da destinação que supostamente seria emprestada ao dinheiro.
Tanto MARCOS quanto VICENTE não teriam como adivinhar o interesse
do servidor público em obter dinheiro para aquela finalidade e a própria
existência do interesse em montar o tal estande. A decisão sobre participar
ou não da tal feira estava na esfera de atuação do MAPA e não da
WEGMED ou da MC ARTACHO.

As declarações prestadas na fase inquisitorial por VICENTE
CLÁUDIO DAMIÃO LARA (evento 90, DECL23, p.01/02, do IPL) e
MARCOS CESAR ARTACHO (evento 90, DECL31 , p. 1/3 do IPL),



corroboradas na fase judicializada (evento 1201, VIDEO7 a VIDEO9 e
VIDEO12) confirmaram que JUAREZ solicitou a VICENTE o importe de
R$ 2.000,00, bem como que MARCOS tratou do tema com este último.
JUAREZ pleiteou o valor em encontro pessoal com VICENTE, tendo este
pago a quantia, com a anuência de MARCOS.

O tal estande, conforme a prova produzida nos autos
comprovou, jamais foi montado.

O conjunto dos elementos de convicação é forte o bastante
para justificar a conclusão acerca da ocorrência da solicitação, da sua
anuência por ambos os corréus e do seu efetivo pagamento.

Desimporta a justificativa que o servidor público
corrupto concedeu ao seu  próprio desvio de conduta e a aparência de
'motivo nobre ou razoável' que tenha dado (montagem de estande do
MAPA em feira), até porque a solicitação de benefício indevido pode ser
dar em favor de terceiro, inclusive. Seria muito mais adequado, então, que
fosse documentada a doação e a sua finalidade, mediante instrumento com
valor legal e firmado pelos interessados. Isso, sim, permitiria, talvez, o
reconhecimento do benefício da dúvida quanto ao dolo de ao menos uma
das partes.

Da forma como a questão foi conduzida a conclusão a que se
chega é a de que não passou de mera solicitação de propina pura e
simplesmente.

Desde que abraçou a profissão e o cargo público que escolheu
se submete aos pagamentos que lhe são regiamente alcançados pela União.
Qualquer pedido de 'auxilio' seja com a finalidade declarada que for, desde
que realizada em virtude do cargo ou função que se ocupa, nada mais é do
que eufemismo para vantagem indevida.

A situação verificada é muito clara: JUAREZ era conhecido
dentro e fora da estrutura do MAPA/PR como um sujeito venal  e intocável
devido aos apoios políticos que detinha desde sempre. Possuindo esposa e
filhas, embora fosse fiscal federal agropecuário com salário bruto de pouco
mais de R$ 20.000,00 mensais, era o efetivo proprietário e administrador
de, ao menos, duas franquias do restaurante SUBWAY em pontos
valorizados do comércio de Londrina/PR, para os quais, até hoje, não
apresentou comprovação razoável da origem lícita dos fundos que
financiaram suas aquisições. Os diálogos monitorados com autorização
judicial, os depoimentos das testemunhas aliados ao conteúdo dos
interrogatórios dos réus colaboradores devem ser examinados à luz desse
contexto e fornecem um quadro probatório suficiente para indicar a
ocorrência do crime de corrupção passiva.



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

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

Basta à configuração do crime que a solicitação tenha-se dado
em razão do cargo ostentado pelo funcionário público. No caso, a condição
de servidor da Administração é indissociável dos pleitos formulados, desde
que decorriam da sua posição de fiscal agropecuário chefe da
UTRA/Londrina e da disponibilidade que apresentava para assinatura dos
documentos que lhe eram apresentados em horários e em locais diversos.
Ainda que haja alguma controvérsia acerca da natureza dos documentos
que rotineiramente eram assinados por JUAREZ - na ligação interceptada
no dia 03/03/16 às 17h03min fala-se textualmente em CSI assim como no
SMS do Auto Circunstanciado 05-A, p.07 -, sendo esclarecido que, em
geral, aqueles que eram assinados para a WEGMED eram declarações
sanitárias que instruíam as exportações para a União Europeia no sentido
de que o Brasil é zona livre da doença da 'vaca louca' (BSE), é fato que os
documentos eram frequentemente subscritos por JUAREZ que, inclusive
em uma destas ocasiões, solicitou o pagamento de R$ 2.000,00 a
VICENTE.

A vantagem pretendida é clara e decorreu da obtenção de
dinheiro como decorrência da disponibilidade de JUAREZ em atender aos
pleitos da empresa para viabilizar as suas exportações (relembre-se que
JUAREZ era nada menos do que o chefe da UTRA/Londrina),
consubstanciadas nas assinaturas nos documentos que instruíam as
exportações, a qualquer tempo e em qualquer lugar.

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



Relativamente à qualificadora prevista no § 1º do art. 317 do
CP ("a pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem
ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de
ofício ou o pratica infringindo dever funcional") entendo não incidir no
caso concreto.

Nada obstante tenha restado cristalino o fato de que JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA tinha por hábito receber e assinar Certificados
Sanitários e outros documentos necessários à exportação da WEGMED
(evento 1245, PROCADM2, p.08/10) nos mais diversos locais e horários,
também é certo que, pela prova dos autos, não se tratava de documentos
que exigiam inspeção fiscal prévia à emissão de cada um para sua validade.
Demais, o estabelecimento era de fiscalização periódica, e não permanente.

Ainda, não há registro nos autos de que o estabelecimento não
atendesse aos requisitos de sanidade agropecuária nem tampouco que os
produtos que eram objeto das certificações assinadas fora da empresa pelo
fiscal agropecuário não cumpriam os requisitos previstos na
regulamentação correspondente ou não se encontravam acobertados pelos
protocolos exigidos no Decreto nº 5.741/06 e nas Instruções Normativas
MAPA nº 34/2009 e 10/2014.

De todo modo, em se tratando de um estabelecimento cujas
atividades são sensivelmente de menor complexidade e risco sanitário do
que aquelas desenvolvidas em um frigorífico propriamente dito, em que,
por isso mesmo, a frequência de comparecimento do fiscal do MAPA não é
necessariamente diária (art. 21, §8º, do Decreto nº 30.691/52 então em
vigor), ausente comprovação de que os certificados objeto das assinaturas
fora da sede da empresa não correspondiam aos fatos nele retratados, não
há de se considerar incidente a qualificadora da infringência a dever
funcional.

A rigor, o pagamento solicitado e alcançado se deu,
indiscutivelmente, em razão do cargo e, basicamente, para garantir a
agilidade e a disponibilidade do fiscal para as demandas da empresa, tendo
em consideração que os embarques de mercadoria podem ocorrer em uma
variedade grande de momentos - daí porque as assinaturas nos mais
diversos locais e horários. Essa circunstância, pelo que se pode constatar ao
longo da instrução, especialmente nos casos de estabelecimentos de
fiscalização periódica, dada a própria natureza das atividades e a frequência
de comparecimento do fiscal do MAPA (relembre-se que o mesmo
profissional geralmente atende simultaneamente a mais de uma empresa),
não induz, por si só, à conclusão da existência de violação a dever
funcional.

Assim, descabe a incidência da qualificadora mencionada no
caso concreto.



Presentes materialidade e autoria delitivas e ausentes
quaisquer causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, é de se
reconhecer a prática do crime do art. 317 do CP relativamente ao
denunciado JUAREZ JOSÉ DE SANTANA na modalidade 'solicitar'
vantagem indevida por uma vez (em data não precisada, entre 08 e
11/04/16).

O crime de corrupção ativa está tipificado da seguinte forma: 

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

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

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

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

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

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

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

Examinando-se os autos restaram parcialmente comprovadas
materialidade  e autoria criminosas.

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



Geralmente, a hipótese de participação de não-servidor
público nesse delito configura o crime de corrupção ativa, em um caso
clássico de exceção à teoria monista caracterizado pela bilateralidade do
crime, a depender do verbo nuclear do tipo realizado.

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

Quando a solicitação é formulada pelo funcionário
público deve-se perquirir sobre a presença do pactum sceleris, ou
seja, a adesão do particular à conduta criminosa praticada pelo servidor
público (HC 81303, Relatora  Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma,
julgado em 05/02/2002, DJ 23-08-2002), acrescida do elemento subjetivo
do tipo contido na parte final do art. 333 do CP. Ausente comprovação do
ato de ofício pretendido pelo particular, e presentes os requisitos do art. 29
do CP, cogita-se da incidência do próprio art. 317 do CP ao não integrante
da Administração (NUCCI, Guilherme de Souza. Corrupção e
Anticorrupção, ed. Forense, 2015, p. 28).

Anote-se que, após o julgamento da Ação Penal nº 470 no
Supremo Tribunal Federal, vem-se consolidando o entendimento
jurisprudencial de que o ato de ofício visado com a prática da corrupção
ativa não necessita ser, desde logo, determinado. Do voto do Min. Luiz Fux
naquela ocasião colhe-se o seguinte:

Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passiva (art. 317, CP) e
ativa (art. 333, CP), a legislação infraconstitucional visa a combater
condutas de inegável ultraje à moralidade e à probidade administrativas,
valores encartados na Lei Magna como pedras de toque do regime
republicano brasileiro (art. 37, caput e § 4º, CRFB). A censura criminal
da corrupção é manifestação eloquente da intolerância nutrida pelo
ordenamento pátrio para com comportamentos subversivos da res
publica nacional. Tal repúdio é tamanho que justifica a mobilização do
arsenal sancionatório do direito penal, reconhecidamente encarado
como ultima ratio, para a repressão dos ilícitos praticados contra a
Administração Pública e os interesses gerais que ela representa.

Consoante a legislação criminal brasileira (CP, art. 317), configuram
corrupção passiva as condutas de 'solicitar ou receber, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem'. Por seu turno, tem-se corrupção ativa no ato de
'oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício' (CP, art. 333).
(...)

Note-se que em ambos os casos mencionados não existe, para além da
solicitação ou oferta de vantagem indevida, nenhum ato específico e
ulterior por qualquer dos sujeitos envolvidos. A ordem jurídica considera
bastantes em si, para fins de censura criminal, tanto a simples
solicitação de vantagem indevida quanto o seu mero oferecimento a



agente público. É que tais comportamentos já revelam, per se, o nítido
propósito de traficar a coisa pública, cujo desvalor é intrínseco,
justificando o apenamento do seu responsável.

Um exemplo prosaico auxilia a compreensão do tema. Um policial que,
para deixar de multar um motorista infrator da legislação de trânsito,
solicita-lhe dinheiro, incorre, de plano, no crime de corrupção passiva.
O agente público sequer necessita deixar de aplicar a sanção
administrativa para que o crime de corrupção se consume. Basta que
solicite vantagem em razão da função que exerce. De igual sorte, se o
motorista infrator é quem toma a iniciativa e oferece dinheiro ao
policial, aquele comete crime de corrupção ativa. O agente público não
precisa aceitar a vantagem e deixar de aplicar a multa para, só após, o
crime de corrupção ativa se configurar. Ele se materializa desde o
momento em que houve a oferta de vantagem indevida para determiná-lo
a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Isso serve para demonstrar que o crime de corrupção (passiva ou ativa)
independe da efetiva prática de ato de ofício. A lei penal brasileira, tal
como literalmente articulada, não exige tal elemento para fins de
caracterização da corrupção Em verdade, a efetiva prática de ato de
ofício configura circunstância acidental na materialização do referido
ilícito, podendo até mesmo contribuir para sua apuração, mas
irrelevante para sua configuração.

Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato
de ofício representa, no tipo penal da corrupção, apenas o móvel daquele
que oferece a peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é a
prática possível e eventual de ato de ofício que explica a solicitação de
vantagem indevida (por parte do agente estatal) ou o seu oferecimento
(por parte de terceiro).

E mais: não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo,
certo, preciso e determinado. O comportamento reprimido pela norma
penal é a pretensão de influência indevida no exercício das funções
públicas, traduzida no direcionamento do seu desempenho,
comprometendo a isenção e imparcialidade que devem presidir o
regime republicano.

Não por outro motivo a legislação, ao construir linguisticamente os
aludidos tipos de injusto, valeu-se da expressão 'em razão dela', no art.
317 do Código Penal, e da preposição 'para' no art. 330 do Código
Penal. Trata-se de construções lingüísticas com campo semântico bem
delimitado, ligado às noções de explicação, causa ou finalidade, de modo
a revelar que o ato de ofício, enquanto manifestação de potestade estatal,
existe na corrupção em estado potencial, i.e., como razão bastante para
justificar a vantagem indevida, mas sendo dispensável para a
consumação do crime. (...)

Com efeito, a dispensa da efetiva prática de ato de ofício não significa
que este seja irrelevante para a configuração do crime de corrupção
passiva. Consoante consignado linhas atrás, o ato de ofício representa,
no tipo penal da corrupção, o móvel do criminoso, a finalidade que o
anima. Daí que, em verdade, o ato de ofício não precisa se concretizar
na realidade sensorial para que o crime de corrupção ocorra. É
necessário, porém, que exista em potência, como futuro resultado



prático pretendido, em comum, pelos sujeitos envolvidos (corruptor e
corrupto). O corruptor deseja influenciar, em seu próprio favor ou em
benefício de outrem. O corrupto 'vende' o ato em resposta à vantagem
indevidamente recebida. Se o ato de ofício 'vendido' foi praticado pouco
importa. O crime de corrupção consuma-se com o mero tráfico da coisa
pública.

No mesmo sentido é o posicionamento atual do TRF da 4ª
Região (ACR 5083351-89.2014.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator para
Acórdão LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 27/06/2017).

Por fim, não há, de acordo com a jurisprudência e doutrina
prevalentes, ação típica do terceiro que entrega ou promete a vantagem
exigida ou solicitada pelo servidor público ímprobo, desde que esteja
presente o metus publicae potestatis. 

No caso, todos os diálogos captados e acima transcritos
apontam para a existência de uma posição paritária entre os envolvidos -
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA e
MARCOS CESAR ARTACHO -, com clara indicação de que o primeiro
solicitou a vantagem indevida e o segundo se encarregou de levar o pleito
até o terceiro, tendo este anuído e, posteriormente, o segundo materializou
o pagamento indevido, aderindo dolosamente à empresa criminosa com o
claro intuito de obter a prática de atos de ofício, quando necessários, em
hora e local que lhe fossem mais convenientes, para dar vazão, de acordo
com o que mais bem atendesse aos interesses comerciais da empresa que
administrava, às demandas comerciais e industriais do empreendimento.

  Não há falar em coação irresistível, em extorsão ou em
prática de concussão pelo servidor público tal como pretendeu a peça
derradeira defensiva. Ao contrário. A prova produzida aponta de forma
consistente para a presença de uma conjunção de interesses concretos das
partes diretamente envolvidas na ação criminosa: o fiscal agropecuário
ajustou o recebimento de vantagem financeira indevida para, segundo
afirmaram, montar um estande do MAPA em uma festa rural. Como
contrapartida, se mantinha acessível à empresa em qualquer ocasião e o
representante do empreendimento MARCOS aceitou a proposta e
encarregou VICENTE de transmitir a promessa e, posteriormente, efetura o
pagamento do valor pleiteado. Como consequência, se sentia à vontade
para encaminhar os certificados para assinatura pelo FFA JUAREZ.

Quando, ainda, se correlacionam os fatos objeto deste tópico
com aqueles que anteriormente foram apreciados nesta sentença
envolvendo o mesmo MARCOS ARTACHO e o também réu JUAREZ
SANTANA, desta feita com relação à empresa MC ARTACHO, se conclui
que, à semelhança do que ocorrera quanto ao estabelecimento
FRIGOMAX, MARCOS priorizava pagamentos indevidos a JUAREZ,
uma vez que ele era o Chefe da UTRA/Londrina, inclusive em detrimento
daquelas ajustadas com ZANON, uma vez que este se econtrava



subordinado ao primeiro. No diálogo do dia 12/04/16 às 10h20min
VICENTE informa textualmente a JUAREZ que MARCOS houver dito
que "ZANON não poderia ficar sabendo" do pagamento.

A tipicidade, no caso, da ação de prometer vantagem indevida
(e ao cabo efetivamente entregá-la) é inconteste e evidencia, sem qualquer
dúvida, a adesão à conduta de JUAREZ com o fim de fazê-lo praticar ato
de ofício de sua atribuição funcional consistente nas assinaturas do CSI
(Certificado Sanitário Internacional) e declaração de BSE emitidos pela
empresa no momento em que lhe fossem apresentados, independentemente
de qualquer outra consideração ou limitação de data, horário e local e,
também, mantê-lo à disposição para qualquer necessidade desta natureza
ou de outra que estivesse incluída no amplo plexo de atribuições do Chefe
da UTRA/Londrina.

As autorias estão claras, seja porque MARCOS foi quem
anuiu e prometeu o pagamento, seja porque VICENTE aderiu à conduta e
acabou por, materialmente, efetuar a entrega respectiva dos valores.

Vale ressaltar que, no caso deste tópico da acusação, a
situação de VICENTE difere da de NELSON GUERRA DA SILVA
apreciada no tópico anterior, o qual restou absolvido porque, no entender
do Juízo, atuou unicamente como emissário de MARCOS ARTACHO, não
sendo o responsável pela negociação dos pagamentos indevidos.

No presente caso, VICENTE DAMIÃO LARA é, nada menos
do que sócio-administrador da WEGMED, empresa cuja localização física
é contígua à MC ARTACHO e que tem entre seus administradores
MARCOS. Então, não há falar em subordinação do primeiro ao segundo,
nem tampouco sua atuação como mero intermediário das decisões desse
último.

Relativamente à qualificadora prevista no
parágrafo único do art. 333 do CP ("a pena é aumentada de um terço, se,
em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de
ofício, ou o pratica infringindo dever funcional") entendo não incidir no
caso concreto.

Nada obstante tenha restado cristalino o fato de que JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA tinha por hábito receber e assinar Certificados
Sanitários e outros documentos necessários à exportação da WEGMED
(evento 1245, PROCADM2, p.08/10) nos mais diversos locais e horários,
também é certo que, pela prova dos autos, não se tratava de documentos
que exigiam inspeção fiscal prévia à emissão de cada um para sua validade.
Demais, o estabelecimento era de fiscalização periódica, e não permanente.

Ainda, não há registro nos autos de que o estabelecimento não
atendesse aos requisitos de sanidade agropecuária nem tampouco que os
produtos que eram objeto das certificações assinadas fora da empresa pelo



fiscal agropecuário não cumpriam os requisitos previstos na
regulamentação correspondente ou não se encontravam acobertados pelos
protocolos exigidos no Decreto nº 5.741/06 e nas Instruções Normativas
MAPA nº 34/2009 e 10/2014.

De todo modo, em se tratando de um estabelecimento cujas
atividades são sensivelmente de menor complexidade e risco sanitário do
que aquelas desenvolvidas em um frigorífico propriamente dito, em que,
por isso mesmo, a frequência de comparecimento do fiscal do MAPA não é
necessariamente diária (art. 21, §8º, do Decreto nº 30.691/52 então em
vigor), ausente comprovação de que os certificados objeto das assinaturas
fora da sede da empresa não correspondiam aos fatos nele retratados, não
há de se considerar incidente a qualificadora da infringência a dever
funcional.

A rigor, o pagamento solicitado e alcançado se deu,
indiscutivelmente, em razão do cargo e, basicamente, para garantir a
agilidade e a disponibilidade do fiscal para as demandas da empresa, tendo
em consideração que os embarques de mercadoria podem ocorrer em uma
variedade grande de momentos - daí porque as assinaturas nos mais
diversos locais e horários. Essa circunstância, pelo que se pode constatar ao
longo da instrução, especialmente nos casos de estabelecimentos de
fiscalização periódica, dada a própria natureza das atividades e a frequência
de comparecimento do fiscal do MAPA (relembre-se que o mesmo
profissional geralmente atende simultaneamente a mais de uma empresa),
não induz, por si só, à conclusão da existência de violação a dever
funcional.

Assim, descabe a incidência da qualificadora mencionada no
caso concreto.

Presentes materialidade e autoria delitivas e ausentes
quaisquer causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, é de se
reconhecer a prática do crime do art. 333 do CP relativamente aos
denunciados MARCOS CESAR ARTACHO e VICENTE DAMIÃO
LARA na modalidade 'prometer' (e, como consequência, entregar)
vantagem indevida por uma vez (12/04/16).

3.6. Corrupção Passiva (Juarez José de Santana, Roberto
Brasiliano da Silva e Valdecir Belançon).

De acordo com a denúncia, em 08/08/16, a partir de
Londrina-PR, ROBERTO BRASILIANO DA SILVA, agindo com
consciência e vontade, através de contatos telefônicos, solicitou vantagem
indevida, para outrem, consistente em pagamento em dinheiro, à empresa
FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ LTDA., sediada em Ibiporã-PR, através
de seu sócio VALDECIR BELANCON. ROBERTO BRASILIANO agiu
seguindo determinações de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, que ordenou a



solicitação da vantagem indevida, com consciência e vontade, em razão de
seu cargo de fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica
Regional de Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina.

No mesmo contexto fático, em 09/08/16, em Ibiropã-PR,
VALDECIR BELANCON, sócio da pessoa jurídica FRIGORÍFICO
RAINHA DA PAZ LTDA., contribuindo para a prática de corrupção
passiva, através de contatos telefônicos, prometeu pagar a vantagem
indevida solicitada por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e ROBERTO
BRASILIANO DA SILVA, consistente em pagamento em dinheiro, no
valor de dois mil reais em espécie, tendo efetivamente entregue o valor em
questão.

O crime de corrupção passiva está tipificado da seguinte
forma: 

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

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

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

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

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

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

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



desde que indevida.

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

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

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FALCATRUA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO PENAL. AGENTE ESTRANHO AOS QUADROS DO
SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE COAUTORIA OU
PARTICIPAÇÃO. CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO DO COMPARSA. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E
DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita a pretensão
punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato
tentado imputado a Jocimar de Souza, com base nos artigos 107, inciso
IV, c/c 109, inciso VI, do Código Penal (na redação anterior à Lei n.º
12.234/2010), pois transcorrido lapso superior a 02 (dois) anos entre a
data do fato (12/04/2010) e o recebimento da denúncia (08/05/2015). 2.
Comete o delito previsto no art. 313-A do Código Penal o funcionário
que, valendo-se dessa condição, insere dados falsos em sistema
informatizado da Administração Pública. 3. No crime de inserção de
dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
Código Penal, a condição de funcionário público do agente é elementar
do crime. Nesse caso, o agente estranho aos quadros da administração
que atua em concurso com o funcionário público pode responder pelo



crime em questão, como coautor ou partícipe, a teor da previsão
constante do art. 30 do Código Penal. Para tanto, é preciso que o
particular tenha ciência da condição de funcionário público do
comparsa. 4. Para a subsunção de determinada conduta no tipo penal
descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos seguintes
elementos objetivos: o emprego de algum artifício ou qualquer outro
meio fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da
vantagem ilícita pelo agente e o prejuízo de terceiros. Indispensável que
haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo alheio), decorrente da
fraude e o erro que esta provocou. 5. Como elemento subjetivo, exige-se
a presença do dolo específico para o estelionato, consistente no agir
especial do agente visando o locupletamento ilícito e, sendo crime
material, se consuma no momento e no local em que o agente obtém a
vantagem indevida, em prejuízo de outrem. 6. A pena de prestação
pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e,
nessa medida, deve ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente.
Registre-se que é possível ao juízo da execução a adequação das
condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º,
da Lei nº 7.210/84. 7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de
ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza quanto à tentativa de
estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso VI, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos. (TRF4,
ACR 5004469-95.2014.4.04.7006, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO
BRUNONI, juntado aos autos em 06/04/2018).

Examinando-se os autos restaram parcialmente comprovadas
a materialidade e a autoria criminosas.

A prova testemunhal e documental é inconteste acerca da
solicitação de vantagem indevida formulada por ROBERTO
BRASILIANO DA SILVA, apontando de forma firme e coerente para a
pessoa de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA como o mandante da ação
criminosa.

Os diálogos colacionados nos autos 5062179-
57.2015.4.04.7000, identificados como 83725814.WAV – AC/10A,
83728512.WAV – AC/10A e 84111297.WAV – AC/11A e o contido na
Informação Policial nº 008 do anexo eletrônico nº 51 do IPL apenso
formam um panorama seguro acerca da efetiva prática delituosa.

Além disso, a testemunha Saulo Malaguido Climaco (evento
1019, VIDEO5), gerente de indústria do FRIGORÍFICO RAINHA DA
PAZ, declarou que não conhece ROBERTO BRASILIANO DA SILVA,
informando, porém, que JUAREZ JOSÉ DE SANTANA já esteve na
unidade, o que contraria a versão de VALDECIR BELANÇON (evento
1201, VIDEO3). Este disse sequer conhecer pessoalmente o chefe da
UTRA/Londrina nem ter entregue ou autorizado a entrega de qualquer
valor indevidamente solicitado. Observe-se, ainda, que o próprio JUAREZ,
em interrogatório (evento 1202, VIDEO14-VIDEO21), reconhece a
existência de relação profissional entre ambos.



Da mesma forma, os réus-colaboradores MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO (evento 1507, VIDEO3 a VIDEO9) e DANIEL
GONÇALVES FILHO (evento 1507, VIDEO11 a VIDEO15), interrogados
em Juízo após a homologação dos acordos de colaboração premiada, sob o
compromisso de dizerem a verdade, afirmaram, respectivamente, a
primeira, que BRASILIANO atuava como uma espécie de 'assessor
informal' de JUAREZ, e, o segundo, que reconheceu, ele próprio, ter
recebido, por duas vezes, valores indevidos diretamente de VALDECIR
BELANÇON, no montante de R$ 10.000,00. DANIEL afirmou ainda que
VALDECIR havia sido perseguido por JUAREZ e, por isso, procurou o
interrogado. Por fim, ratificou que que BRASILIANO era o operador de
JUAREZ, ou seja, responsável pela coleta de propinas.

A situação verificada é tão absurda que a prova produzida
deixou claro que ROBERTO BRASILIANO DA SILVA, conquanto não
ostentasse nenhum cargo público, tinha livre trânsito na UTRA/Londrina
e gozava da posição de interlocutor/representante/preposto/assessor do
chefe da unidade, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA. 

Os documentos colacionados no anexo eletrônico nº 51 do
IPL demonstram cabalmente, mediante troca de mensagens do
aplicativo WhatsApp a cujo acesso a Autoridade Policial teve mediante
autorização judicial prévia e expressa, que efetivamente BRASILIANO
atuava como representante de JUAREZ. A todo tempo lhe dava satisfações
de seus passos, informava sobre seus contatos com empresas fiscalizadas e
pedia orientações sobre como proceder.

Trata-se de um acontecimento triste, lamentável e vergonhoso
para o serviço público federal.

A tese de que se tratava de pleito de doação para campanha
política, conquanto muito pouco crível e sem lastro em qualquer prova dos
autos, ainda que fosse verdadeira, não isentaria, por si, de responsabilidade
nem BRASILIANO nem JUAREZ, uma vez que, desde o dia 17/9/15,
estava proibida por decisão do STF nos autos da ADI 4650/DF. Além
disso, em outra ação penal julgada por este Juízo derivada da mesma
Operação Carne Fraca sobreveio condenação de servidores públicos que
solicitaram pagamento indevido a empresa a pretexto de 'doação a partido
político supostamente responsável por sua manutenção na função
comissionada no MAPA'.

De todo modo, é induvidoso, pelo conjunto consistente da
prova direta e indiciária que as ações criminosas de BRASILIANO se
davam em nome e à conta de JUAREZ. Certamente se estivesse agindo
à sua revelia não utilizaria seu nome e cargo, nem tampouco manteria
contato com ele em paralelo às relações espúrias que negociava com os
frigoríficos informando-lhe de todos os seus movimentos.



A tese defensiva de que o servidor público, ingenuamente,
desconhecia os pleitos ilícitos de seu presposto informal, por ele mesmo
nomeado, não tem qualquer fundamento e contraria as regras da
experiência, sobretudo para um servidor público experimentado como
JUAREZ que, há muitos anos, graças a suas conexões profissionais,
pessoais e políticas, ostentava a condição de Chefe da Unidade do MAPA
em Londrina/PR.

A situação verificada é muito clara: JUAREZ era conhecido
dentro e fora da estrutura do MAPA/PR como um sujeito venal  e intocável
devido aos apoios políticos que detinha desde sempre. Possuindo esposa e
filhas, embora fosse fiscal federal agropecuário com salário bruto de pouco
mais de R$ 20.000,00 mensais, era o efetivo proprietário e administrador
de, ao menos, duas franquias do restaurante SUBWAY em pontos
valorizados do comércio de Londrina/PR, para os quais, até hoje, não
apresentou comprovação razoável da origem lícita dos fundos que
financiaram suas aquisições. Os diálogos monitorados com autorização
judicial, os depoimentos e as contradições das testemunhas aliados ao
conteúdo dos interrogatórios dos réus colaboradores devem ser examinados
à luz desse contexto e fornecem um quadro probatório suficiente para
indicar a ocorrência do crime de corrupção passiva.

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

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

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

A vantagem pretendida é clara e decorreu da obtenção de
dinheiro na condição de emissário de JUAREZ, então chefe da
UTRA/Londrina, responsável último pela fiscalização do estabelecimento
FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ. Obsere-se que JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA é fiscal agropecuário federal há décadas na região Norte do
Paraná e ocupa há muitos anos a posição de chefe da UTRA/Londrina.
BRASILIANO, conquanto não seja de fato servidor público, agia a mando



de JUAREZ. De todo modo, para os fins do art. 327 do Código Penal, ele
mesmo também pode ser caracterizado como funcionário público para fins
penais.

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

A prova dos autos, portanto, evidencia a materialidade e
autoria delitivas de ROBERTO BRASILIANO DA SILVA e de JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA relativamente à prática delitiva prevista no art. 317
do Código Penal em 08/8/16 na modalidade de solicitação de vantagem
indevida. Ausente a incidência de qualquer causa excludente de ilicitude ou
culpabilidade.

Passo a examinar a participação criminosa de VALDECIR
BELANÇON no delito de corrução passiva que teria sido protagonizado
por JUAREZ em concurso de pessoas com BRASILIANO no dia 08/8/16,
tal como imputado na denúncia.

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

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:



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

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



Geralmente, a hipótese de participação de não-servidor
público nesse delito configura o crime de corrupção ativa, em um caso
clássico de exceção à teoria monista caracterizado pela bilateralidade do
crime, a depender do verbo nuclear do tipo realizado.

Quando a solicitação é formulada pelo funcionário
público deve-se perquirir sobre a presença do pactum sceleris, ou
seja, a adesão do particular à conduta criminosa praticada pelo servidor
público (HC 81303, Relatora  Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma,
julgado em 05/02/2002, DJ 23-08-2002), acrescida do elemento subjetivo
do tipo contido na parte final do art. 333 do CP. Ausente comprovação do
ato de ofício pretendido pelo particular, e presentes os requisitos do art. 29
do CP, cogita-se da incidência do próprio art. 317 do CP ao não integrante
da Administração (NUCCI, Guilherme de Souza. Corrupção e
Anticorrupção, ed. Forense, 2015, p. 28).

Anote-se que, após o julgamento da Ação Penal nº 470 no
Supremo Tribunal Federal, vem-se consolidando o entendimento de que o
ato de ofício visado com a prática da corrupção ativa não necessita ser,
desde logo, determinado. Do voto do Min. Luiz Fux naquela ocasião colhe-
se o seguinte:

Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passiva (art. 317, CP) e
ativa (art. 333, CP), a legislação infraconstitucional visa a combater
condutas de inegável ultraje à moralidade e à probidade administrativas,
valores encartados na Lei Magna como pedras de toque do regime
republicano brasileiro (art. 37, caput e § 4º, CRFB). A censura criminal
da corrupção é manifestação eloquente da intolerância nutrida pelo
ordenamento pátrio para com comportamentos subversivos da res
publica nacional. Tal repúdio é tamanho que justifica a mobilização do
arsenal sancionatório do direito penal, reconhecidamente encarado
como ultima ratio, para a repressão dos ilícitos praticados contra a
Administração Pública e os interesses gerais que ela representa.

Consoante a legislação criminal brasileira (CP, art. 317), configuram
corrupção passiva as condutas de 'solicitar ou receber, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem'. Por seu turno, tem-se corrupção ativa no ato de
'oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício' (CP, art. 333).
(...)

Note-se que em ambos os casos mencionados não existe, para além da
solicitação ou oferta de vantagem indevida, nenhum ato específico e
ulterior por qualquer dos sujeitos envolvidos. A ordem jurídica considera
bastantes em si, para fins de censura criminal, tanto a simples
solicitação de vantagem indevida quanto o seu mero oferecimento a
agente público. É que tais comportamentos já revelam, per se, o nítido
propósito de traficar a coisa pública, cujo desvalor é intrínseco,
justificando o apenamento do seu responsável.



Um exemplo prosaico auxilia a compreensão do tema. Um policial que,
para deixar de multar um motorista infrator da legislação de trânsito,
solicita-lhe dinheiro, incorre, de plano, no crime de corrupção passiva.
O agente público sequer necessita deixar de aplicar a sanção
administrativa para que o crime de corrupção se consume. Basta que
solicite vantagem em razão da função que exerce. De igual sorte, se o
motorista infrator é quem toma a iniciativa e oferece dinheiro ao
policial, aquele comete crime de corrupção ativa. O agente público não
precisa aceitar a vantagem e deixar de aplicar a multa para, só após, o
crime de corrupção ativa se configurar. Ele se materializa desde o
momento em que houve a oferta de vantagem indevida para determiná-lo
a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Isso serve para demonstrar que o crime de corrupção (passiva ou ativa)
independe da efetiva prática de ato de ofício. A lei penal brasileira, tal
como literalmente articulada, não exige tal elemento para fins de
caracterização da corrupção Em verdade, a efetiva prática de ato de
ofício configura circunstância acidental na materialização do referido
ilícito, podendo até mesmo contribuir para sua apuração, mas
irrelevante para sua configuração.

Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato
de ofício representa, no tipo penal da corrupção, apenas o móvel daquele
que oferece a peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é a
prática possível e eventual de ato de ofício que explica a solicitação de
vantagem indevida (por parte do agente estatal) ou o seu oferecimento
(por parte de terceiro).

E mais: não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo,
certo, preciso e determinado. O comportamento reprimido pela norma
penal é a pretensão de influência indevida no exercício das funções
públicas, traduzida no direcionamento do seu desempenho,
comprometendo a isenção e imparcialidade que devem presidir o
regime republicano.

Não por outro motivo a legislação, ao construir linguisticamente os
aludidos tipos de injusto, valeu-se da expressão 'em razão dela', no art.
317 do Código Penal, e da preposição 'para' no art. 330 do Código
Penal. Trata-se de construções lingüísticas com campo semântico bem
delimitado, ligado às noções de explicação, causa ou finalidade, de modo
a revelar que o ato de ofício, enquanto manifestação de potestade estatal,
existe na corrupção em estado potencial, i.e., como razão bastante para
justificar a vantagem indevida, mas sendo dispensável para a
consumação do crime. (...)

Com efeito, a dispensa da efetiva prática de ato de ofício não significa
que este seja irrelevante para a configuração do crime de corrupção
passiva. Consoante consignado linhas atrás, o ato de ofício representa,
no tipo penal da corrupção, o móvel do criminoso, a finalidade que o
anima. Daí que, em verdade, o ato de ofício não precisa se concretizar
na realidade sensorial para que o crime de corrupção ocorra. É
necessário, porém, que exista em potência, como futuro resultado
prático pretendido, em comum, pelos sujeitos envolvidos (corruptor e
corrupto). O corruptor deseja influenciar, em seu próprio favor ou em
benefício de outrem. O corrupto 'vende' o ato em resposta à vantagem



indevidamente recebida. Se o ato de ofício 'vendido' foi praticado pouco
importa. O crime de corrupção consuma-se com o mero tráfico da coisa
pública.

No mesmo sentido é o posicionamento atual do TRF da 4ª
Região (ACR 5083351-89.2014.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator para
Acórdão LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 27/06/2017).

Por fim, não há, de acordo com a jurisprudência e doutrina
prevalentes, ação típica do terceiro que entrega ou promete a vantagem
exigida ou solicitada pelo servidor público ímprobo, desde que esteja
presente o metus publicae potestatis. 

Assentadas essas premissas que apontam para três
possibilidades jurídico-penais distintas, reconhecendo-se que, em situações
pontuais - e em que não haja ajustamento da conduta do terceiro ao tipo do
art. 333 do CP e se logre comprovar a adesão voluntária à ação do
funcionário público -, pode-se vislumbrar a prática do crime de corrupção
passiva por quem entrega a benesse, na forma do art. 29 do CP.

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

No caso concreto, diante da prova produzida, não visualizo a
presença de todos os requisitos necessários à condenação de VALDECIR
seja como partícipe do delito capitulado no art. 317 do CP, seja como autor
do crime do art. 333 do CP. Há dúvida insuperável acerca da adesão
voluntária de seu agir delituoso, desde que não restou clara a presença do
acordo de vontades livre do metus publicae potestatis. O próprio réu
colaborador DANIEL GONÇALVES FILHO afirmou, quando interrogado
sob o compromisso de dizer a verdade, que VALDECIR o procurou
afirmando que estava sendo perseguido por JUAREZ. Para que a
perseguição cessasse, pagou em duas ocasiões R$ 10.000,00 ao então
superintendente DANIEL.

Emprestando-se, pois, o crédito devido às palavras do
acusado que celebra acordo de colaboração premiada com o órgão
acusatório, o que se apresenta é a real possibilidade, neste caso concreto, de
que JUAREZ e BRASILIANO efetivamente constrangessem o
administrador do frigorífico que, na falta de outras alternativas, acabou por
ceder aos pleitos (que bem poderiam ser tidos como assemelhados a uma
verdadeira exigência de que fala o art. 316 do CP). Demais disso, não há
comprovação nos autos acerca da formulação de acordos ou negociações
entre os envolvidos com paridade ao menos relativa de posição que
pudessem apontar em outro sentido que não naquele descrito por DANIEL.
Por fim, em um cenário em que o fiscalizado se dirige ao Superintendente
Estadual do órgão e informa sobre supostas perseguições indevidas de
servidor público subordinado a este e a solução apresentada é o pagamento



de dinheiro para que as ações que seriam ilegais fossem interrompidas não
há como se lançar um juízo de censura penal quanto ao particular que
efetivamente se vê sem alternativas fora da ilegalidade institucionalizada.
Em uma circunstância desta, a dúvida se resolve em favor do acusado que
parece ser mais vítima do que partícipe, coautor ou autor de crime.

Teria ele aderido à conduta criminosa proposta por JUAREZ
e BRASILIANO e se convertido em partícipes do crime de corrupção
passiva ou autor de corrupção ativa, uma vez que guardava a expectativa de
vir a ser beneficiado futuramente pela aceitação da entrega da benesse? É
possível. Mas também é possível que tenha cedido aos apelos unicamente
para evitar sofrer alguma represália ou angariar a antipatia dos
representantes do órgão, o que acaba sendo geralmente muito ruim em uma
sociedade marcadamente relacional como a brasileira (DAMATTA,
Roberto. "Você sabe com quem está falando? Um ensaio sobre a distinção
entre indivíduo e pessoa no Brasil", in Carnavais, Malandros e
Heróis. 1997).

Logo, ausente igualmente prova da prática de ação típica de
VALDECIR, também à luz do art. 317 c/c art. 29 do CP ou do art. 333 do
CP, porque inexistente prova de ter o réu concorrido dolosamente para a
ação delituosa.

3.7. Corrupção Passiva (Juarez José de Santana, Sidiomar
de Campos, Domingos Martins e Norton Dequech Filho).

De acordo com a inicial acustória, em 08/04/16, em Londrina-
PR, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, agindo com consciência e vontade,
em razão de seu cargo de fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade
Técnica Regional de Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina,
solicitou, através de contato telefônico, vantagem indevida, para si,
consistente em carnes, à empresa FRANGO A GOSTO COMÉRCIO DE
CARNES LTDA., sediada em Arapongas-PR, através de seu dirigente
DOMINGOS MARTINS.

No mesmo contexto fático, em 08/04/16, em Arapongas-PR,
DOMINGOS MARTINS dirigente da empresa FRANGO A GOSTO
COMÉRCIO DE CARNES LTDA., agindo com consciência e vontade e
contribuindo para a prática de corrupção passiva, mediante de contato
telefônico, prometeu entregar a vantagem indevida solicitada por JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA, consistente em carnes, os quais, segundo o fiscal
federal, seriam utilizados em um churrasco de servidores públicos.

Ainda em 08/04/16, em Londrina-PR, JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, agindo com consciência e vontade, em razão de seu cargo de
fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina, solicitou, através de
contato telefônico, vantagem indevida, consistente em carnes, à empresa



COMERCIAL NDN DE ALIMENTOS EIRELI, nome fantasia
FRIGORÍFICO 3D, sediada em Londrina-PR, através de seu dirigente
NORTON DEQUECH FILHO, vulgo “Nortinho”.

No mesmo contexto fático, em 08/04/16, em Londrina-PR,
NORTON DEQUECH FILHO, vulgo “Nortinho”, dirigente da empresa
COMERCIAL NDN DE ALIMENTOS EIRELI, nome fantasia
FRIGORÍFICO 3D, agindo com consciência e vontade e contribuindo para
a prática de corrupção passiva, mediante contato telefônico, prometeu
entregar a vantagem indevida solicitada por JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, consistente em carnes, os quais, segundo o fiscal federal,
seriam utilizados em um churrasco de servidores públicos. Auxiliando com
consciência e vontade na prática delituosa e seguindo determinações de
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, SIDIOMAR DE CAMPOS se incumbiu
de receber, junto à referida empresa, os alimentos objeto da solicitação e
promessa indevidas.

O crime de corrupção passiva está tipificado da seguinte
forma: 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FALCATRUA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO PENAL. AGENTE ESTRANHO AOS QUADROS DO
SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE COAUTORIA OU
PARTICIPAÇÃO. CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO DO COMPARSA. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E
DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita a pretensão
punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato
tentado imputado a Jocimar de Souza, com base nos artigos 107, inciso
IV, c/c 109, inciso VI, do Código Penal (na redação anterior à Lei n.º
12.234/2010), pois transcorrido lapso superior a 02 (dois) anos entre a
data do fato (12/04/2010) e o recebimento da denúncia (08/05/2015). 2.
Comete o delito previsto no art. 313-A do Código Penal o funcionário
que, valendo-se dessa condição, insere dados falsos em sistema
informatizado da Administração Pública. 3. No crime de inserção de



dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
Código Penal, a condição de funcionário público do agente é elementar
do crime. Nesse caso, o agente estranho aos quadros da administração
que atua em concurso com o funcionário público pode responder pelo
crime em questão, como coautor ou partícipe, a teor da previsão
constante do art. 30 do Código Penal. Para tanto, é preciso que o
particular tenha ciência da condição de funcionário público do
comparsa. 4. Para a subsunção de determinada conduta no tipo penal
descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos seguintes
elementos objetivos: o emprego de algum artifício ou qualquer outro
meio fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da
vantagem ilícita pelo agente e o prejuízo de terceiros. Indispensável que
haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo alheio), decorrente da
fraude e o erro que esta provocou. 5. Como elemento subjetivo, exige-se
a presença do dolo específico para o estelionato, consistente no agir
especial do agente visando o locupletamento ilícito e, sendo crime
material, se consuma no momento e no local em que o agente obtém a
vantagem indevida, em prejuízo de outrem. 6. A pena de prestação
pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e,
nessa medida, deve ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente.
Registre-se que é possível ao juízo da execução a adequação das
condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º,
da Lei nº 7.210/84. 7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de
ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza quanto à tentativa de
estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso VI, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos. (TRF4,
ACR 5004469-95.2014.4.04.7006, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO
BRUNONI, juntado aos autos em 06/04/2018).

Examinando-se os autos restaram comprovadas parcialmente
a materialidade e a autoria criminosas.

Não resta qualquer dúvida de que o fiscal federal
agropecuário JUAREZ JOSÉ DE SANTANA solicitou vantagem indevida
ao dirigente da empresa FRANGO A GOSTO COMÉRCIO DE CARNES
LTDA e ao proprietário da empresa COMERCIAL NDN DE
ALIMENTOS EIRELI (Frigorífico 3D), respectivamente DOMINGOS
MARTINS e NORTON DEQUECH FILHO. Ambos os fatos ocorreram no
dia 08/04/16. As vantagens se traduziram em carnes para churrasco dos
servidores públicos, tendo SIDIOMAR DE CAMPOS sido o responsável
por efetivamente receber os alimentos fornecidos pelo segundo
empreendimento.

Os diálogos monitorados com autorização judicial indicam
claramente a ocorrência das solicitações de vantagens indevidas por duas
vezes (áudios 81259206.WAV – AC/5A, 81262109.WAV –AC/5A e
81262288.WAV – AC/5A dos autos nº 5062179- 57.2015.4.04.7000).

Efetivamente, o fiscal federal agropecuário JUAREZ JOSÉ
DE SANTANA solicitou as vantagens indevidas diretamente por
telefonema devidamente monitorado com autorização judicial.



No dia 08/04/16 às 9h01min cabe destacar o seguinte excerto
no diálogo entre JUAREZ e DOMINGOS:

No mesmo dia, às 11h20min registrou-se o seguinte diálogo
entre JUAREZ e JORGE:



Apenas 9min depois sobreveio o seguinte diálogo entre
JUAREZ e SIDIOMAR:



Não há qualquer dúvida no sentido de que o acusado
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA solicitou vantagem indevida em duas
ligações telefônicas monitoradas com autorização judicial.

Essa questão é incontroversa.

Nem os corréus negam a ocorrência desses fatos.

Apenas JUAREZ e SIDIOMAR alegam que houve
pagamento pelos produtos obtidos, sem qualquer prova nos autos,
contrariando, inclusive, a versão pessoalmente apresentada pelo
codenunciado NORTON DEQUECH FILHO no sentido da ausência de
pagamento.

Os diálogos, os contextos e a postura habitualmente adotada
por JUAREZ na condução dos trabalhos como chefe da UTRA/Londrina
formam um painel coerente no sentido de que não houve pagamento algum.
JUAREZ fazia de sua atividade cotidiana um verdadeiro balcão de
negócios para se locupletar das mais diversas formas. Portava-se como um
caudilho que entendia que o cargo era uma extensão da sua pessoa e
deveria servir, antes de tudo, a ele próprio, seus amigos e a quem a ele se
associava. É evidente que não pagaria por algumas dezenas de quilos de
proteína animal, alegadamente para serem consumidas por ele e seus
colegas em uma festividade qualquer. Contraria a lógica e as regras da
experiência que este Juízo angariou após mais de um ano de trabalho em 06
(seis) ações penais derivadas da chamada Operação Carne Fraca, com a
leitura de milhares de páginas de documentos e a oitiva de quase 400
pessoas. A compreensão de como eram travadas as relações entre parte dos



fiscais federais agropecuários e as empresas fiscalizadas permite concluir
facilmente que não se pretendia e tampouco se pagou pelas carnes
solicitadas, obtidas e consumidas de que se trata o presente tópico.

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

Nada obstante o acusado JUAREZ não tenha feito menção
clara e específica à função por ele exercida como fundamento para obter a
vantagem solicitada está absolutamente claro que a relação existente entre
ele e ambos os fiscalizados não ultrapassava as balizas profissionais.
Conquanto aparentasse haver, a partir do conteúdo dos diálogos, alguma
proximidade entre ambos, não há qualquer registro nos autos, nem mesmo
nos depoimentos das testemunhas ou  nos interrogatórios, que aponte para a
existência de amizade e, como consequência, os tais pedidos decorressem
dessa espécie de relacionamento. Não por acaso, pleiteou as benesses no
mesmo contexto em que informou que o destino seria uma festividade que
englobava outros fiscais e, com isso, sugerisse que seriam de bom tom
agradar, possivelmente tornando todos mais sensíveis aos pedidos das
empresas, quando eles ocorressem.

JUAREZ era, na oportunidade, chefe da UTRA/Londrina,
portanto, com poder de administração da descentralizada do MAPA no
Norte do Paraná todo.

Portanto, não resta dúvida alguma acerca da ocorrência das
solicitações indevidas formuladas claramente em razão das funções
públicas ostentadas. 

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

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

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

Vale registrar que o crime de corrupção passiva, consoante a
dicção do art. 317 do Código Penal e o entendimento jurisprudencial
majoritário, plasmado pelo STF no julgamento da STF, AP 470, Rel. Min.
Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 22/04/2013, dispensa a



comprovação da contrapartida consistente em um ato de ofício específico e
determinado realizado pelo servidor público que recebe a benesse
indevida. 

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

Por fim a par do presumível relativamente baixo valor de
mercado dos bens pleiteados, evidenciando o ridículo da situação que é um
fiscal federal com um salário mensal de pouco mais de R$ 20.000,00, já
tendo superado a barreira moral e legal que lhe era imposta por dever
funcional, ser flagrado pedindo a entrega de alimentos sem pagar por eles,
impossível, à luz do contido na Súmula nº 599 do STJ, a aplicação do
princípio da insignificância. 

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

Encerrando, convém citar o aforismo de língua inglesa
construído a partir do enunciado feito em 1973 por Richard Serra e
Carlota Fay Schoolman em seu curta-metragem "Television Delivers
People" e que integra a cultura pop: "se você não está pagando pelo
produto, você é o produto" (no original: "if you're not paying for the
product, you are the product").

Relativamente a SIDIOMAR, conquanto em um primeiro
momento se pudesse concluir se tratar de mero subordinado de JUAREZ,
sem poder de decisão, apenas executor material do ato na fase do
exaurimento da conduta, uma leitura mais atenta da prova dos autos
permite constatar que se tratava de pessoa verdadeiramente associada a
JUAREZ, encarregada de fazer cumprir as suas ações criminosas, da
mesma forma como ocorria com Brasiliano. Prova disso é o que se verifica,
dentre outros, nos diálogos entre ele e Heuler Martins no item 12 adiante
desta sentença.

A rigor, a prova indicária aponta firmemente no sentido de
que SIDIOMAR conhecia a ilicitude das solicitações de benesses
formuladas por JUAREZ, a elas aderia e viabilizava  o resultado material
mediante o seu recebimento. Tecnicamente, as tarefas eram divididas e
JUAREZ incidia, por si, no verbo nuclear 'solicitar', sendo que SIDIOMAR
atuava em conjunto com o primeiro, como uma espécie de longa manus, no
sentido de 'receber' a benesse, tendo plenas condições de conhecer o caráter
ilícito do fato e, pela própria natureza das garantias do serviço público -
como a da estabilidade - e dos princípios - como da moralidade e



impessoalidade -, era-lhe plenamente esperado que rejeitasse a sua
participação na empreitada criminosa, sem que isso implicasse, por
exemplo, prejuízo ao exercício do seu cargo público e ao recebimento da
remuneração legalmente prevista.

Assim, contudo, não procedeu. Optou por dolosamente aderir
à empreitada delitiva e, por suas ações, deve também sofrer as
consequências penais do agir delituoso material empreendido.

A prova produzida nos autos, portanto, demonstrou a
ocorrência do crime de corrupção passiva em em duas ocasiões no dia
08/4/16, em que JUAREZ JOSÉ DE SANTANA solicitou, em razão da
função,  alimentos a DOMINGOS MARTINS e a NORTON DEQUECH
FILHO, por telefone, perfazendo o delito capitulado no art. 317 do CP.
SIDIOMAR DE CAMPOS, por seu turno, cometeu o crime do art. 317 do
CP em uma ocasião, na medida em que, tendo dolosamente aderido à
conduta de JUAREZ, recebeu no dia 08/4/16 produtos alimentícios
entregues por NORTON DEQUECH FILHO em razão do cargo ostentado.

Passo a examinar a participação criminosa de DOMINGOS
MARTINS e de NORTON DEQUECH FILHO no delito de corrução
passiva que teria sido protagonizado por JUAREZ em concurso de pessoas
com SIDIOMAR no dia 08/4/16, tal como imputado na denúncia.

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

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:



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

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



Geralmente, a hipótese de participação de não-servidor
público nesse delito configura o crime de corrupção ativa, em um caso
clássico de exceção à teoria monista caracterizado pela bilateralidade do
crime, a depender do verbo nuclear do tipo realizado.

Quando a solicitação é formulada pelo funcionário
público deve-se perquirir sobre a presença do pactum sceleris, ou
seja, a adesão do particular à conduta criminosa praticada pelo servidor
público (HC 81303, Relatora  Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma,
julgado em 05/02/2002, DJ 23-08-2002), acrescida do elemento subjetivo
do tipo contido na parte final do art. 333 do CP. Ausente comprovação do
ato de ofício pretendido pelo particular, e presentes os requisitos do art. 29
do CP, cogita-se da incidência do próprio art. 317 do CP ao não integrante
da Administração (NUCCI, Guilherme de Souza. Corrupção e
Anticorrupção, ed. Forense, 2015, p. 28).

Anote-se que, após o julgamento da Ação Penal nº 470 no
Supremo Tribunal Federal, vem-se consolidando o entendimento de que o
ato de ofício visado com a prática da corrupção ativa não necessita ser,
desde logo, determinado. Do voto do Min. Luiz Fux naquela ocasião colhe-
se o seguinte:

Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passiva (art. 317, CP) e
ativa (art. 333, CP), a legislação infraconstitucional visa a combater
condutas de inegável ultraje à moralidade e à probidade administrativas,
valores encartados na Lei Magna como pedras de toque do regime
republicano brasileiro (art. 37, caput e § 4º, CRFB). A censura criminal
da corrupção é manifestação eloquente da intolerância nutrida pelo
ordenamento pátrio para com comportamentos subversivos da res
publica nacional. Tal repúdio é tamanho que justifica a mobilização do
arsenal sancionatório do direito penal, reconhecidamente encarado
como ultima ratio, para a repressão dos ilícitos praticados contra a
Administração Pública e os interesses gerais que ela representa.

Consoante a legislação criminal brasileira (CP, art. 317), configuram
corrupção passiva as condutas de 'solicitar ou receber, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem'. Por seu turno, tem-se corrupção ativa no ato de
'oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício' (CP, art. 333).
(...)

Note-se que em ambos os casos mencionados não existe, para além da
solicitação ou oferta de vantagem indevida, nenhum ato específico e
ulterior por qualquer dos sujeitos envolvidos. A ordem jurídica considera
bastantes em si, para fins de censura criminal, tanto a simples
solicitação de vantagem indevida quanto o seu mero oferecimento a
agente público. É que tais comportamentos já revelam, per se, o nítido
propósito de traficar a coisa pública, cujo desvalor é intrínseco,
justificando o apenamento do seu responsável.



Um exemplo prosaico auxilia a compreensão do tema. Um policial que,
para deixar de multar um motorista infrator da legislação de trânsito,
solicita-lhe dinheiro, incorre, de plano, no crime de corrupção passiva.
O agente público sequer necessita deixar de aplicar a sanção
administrativa para que o crime de corrupção se consume. Basta que
solicite vantagem em razão da função que exerce. De igual sorte, se o
motorista infrator é quem toma a iniciativa e oferece dinheiro ao
policial, aquele comete crime de corrupção ativa. O agente público não
precisa aceitar a vantagem e deixar de aplicar a multa para, só após, o
crime de corrupção ativa se configurar. Ele se materializa desde o
momento em que houve a oferta de vantagem indevida para determiná-lo
a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Isso serve para demonstrar que o crime de corrupção (passiva ou ativa)
independe da efetiva prática de ato de ofício. A lei penal brasileira, tal
como literalmente articulada, não exige tal elemento para fins de
caracterização da corrupção Em verdade, a efetiva prática de ato de
ofício configura circunstância acidental na materialização do referido
ilícito, podendo até mesmo contribuir para sua apuração, mas
irrelevante para sua configuração.

Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato
de ofício representa, no tipo penal da corrupção, apenas o móvel daquele
que oferece a peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é a
prática possível e eventual de ato de ofício que explica a solicitação de
vantagem indevida (por parte do agente estatal) ou o seu oferecimento
(por parte de terceiro).

E mais: não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo,
certo, preciso e determinado. O comportamento reprimido pela norma
penal é a pretensão de influência indevida no exercício das funções
públicas, traduzida no direcionamento do seu desempenho,
comprometendo a isenção e imparcialidade que devem presidir o
regime republicano.

Não por outro motivo a legislação, ao construir linguisticamente os
aludidos tipos de injusto, valeu-se da expressão 'em razão dela', no art.
317 do Código Penal, e da preposição 'para' no art. 330 do Código
Penal. Trata-se de construções lingüísticas com campo semântico bem
delimitado, ligado às noções de explicação, causa ou finalidade, de modo
a revelar que o ato de ofício, enquanto manifestação de potestade estatal,
existe na corrupção em estado potencial, i.e., como razão bastante para
justificar a vantagem indevida, mas sendo dispensável para a
consumação do crime. (...)

Com efeito, a dispensa da efetiva prática de ato de ofício não significa
que este seja irrelevante para a configuração do crime de corrupção
passiva. Consoante consignado linhas atrás, o ato de ofício representa,
no tipo penal da corrupção, o móvel do criminoso, a finalidade que o
anima. Daí que, em verdade, o ato de ofício não precisa se concretizar
na realidade sensorial para que o crime de corrupção ocorra. É
necessário, porém, que exista em potência, como futuro resultado
prático pretendido, em comum, pelos sujeitos envolvidos (corruptor e
corrupto). O corruptor deseja influenciar, em seu próprio favor ou em
benefício de outrem. O corrupto 'vende' o ato em resposta à vantagem



indevidamente recebida. Se o ato de ofício 'vendido' foi praticado pouco
importa. O crime de corrupção consuma-se com o mero tráfico da coisa
pública.

No mesmo sentido é o posicionamento atual do TRF da 4ª
Região (ACR 5083351-89.2014.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator para
Acórdão LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 27/06/2017).

Por fim, não há, de acordo com a jurisprudência e doutrina
prevalentes, ação típica do terceiro que entrega ou promete a vantagem
exigida ou solicitada pelo servidor público ímprobo, desde que esteja
presente o metus publicae potestatis. 

Assentadas essas premissas que apontam para três
possibilidades jurídico-penais distintas, reconhecendo-se que, em situações
pontuais - e em que não haja ajustamento da conduta do terceiro ao tipo do
art. 333 do CP e se logre comprovar a adesão voluntária à ação do
funcionário público -, pode-se vislumbrar a prática do crime de corrupção
passiva por quem entrega a benesse, na forma do art. 29 do CP.

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

No caso concreto, diante da prova produzida, não visualizo a
presença de todos os requisitos necessários à condenação tanto de
DOMINGOS quanto de NORTON, sejam como partícipes do delito
capitulado no art. 317 do CP, sejam como autores do crime do art. 333 do
CP. Há dúvida insuperável acerca da adesão voluntária de seu agir
delituoso, desde que não restou clara a presença do acordo de vontades
livre do metus publicae potestatis. 

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

Examinando com cuidado os elementos de prova, é de se
concluir que houve uma espécie de sugestão por parte de JUAREZ no
sentido de que seria adequado que DOMINGOS e NORTON cedessem a
seus pedidos de carnes. 

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



O que acaba por ressaltar da análise destes autos é o desejo
puro e simples dos réus JUAREZ e SIDIOMAR de se aproveitarem das
facilidades que o cargo lhes concedia para obter os préstimos consistentes
no recebimento de produtos de valor de produção relativamente reduzido,
em uma espécie de deturpação das prerrogativas que a função pública
confere, utilizando-as para benefício estritamente pessoal.

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

Conquanto o réu colaborador DANIEL GONÇALVES
FILHO tenha afirmado em seu interrogatório judicial que os pagamentos de
propina por parte das empresas de DOMINGOS MARTINS ocorriam
regularmente, o que poderia denotar a sua efetiva adesão subjetiva à ação
criminosa empreendida por JUAREZ, entendo que essa circunstância não é
suficiente para, neste caso concreto, demonstrar a prática dos crimes
previstos no art. 317 c/c art. 29 do CP ou no art. 333 do CP

Teriam ambos aderido à conduta criminosa proposta por
JUAREZ com a participação de SIDIOMAR e se convertido em partícipes
do crime de corrupção passiva ou autores de corrupção ativa, uma vez que
guardavam a expectativa de virem a ser beneficiados futuramente por seus
favores? É possível. Mas também é possível que tenham cedido aos apelos
unicamente para evitar sofrer alguma represália ou angariar a antipatia dos
representantes do órgão, o que acaba sendo geralmente muito ruim em uma
sociedade marcadamente relacional como a brasileira (DAMATTA,
Roberto. "Você sabe com quem está falando? Um ensaio sobre a distinção
entre indivíduo e pessoa no Brasil", in Carnavais, Malandros e
Heróis. 1997).

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

Portanto, ausente prova da prática de ação típica de
DOMINGOS MARTINS e NORTON DEQUECH FILHO, à luz do art. 317
c/c art. 29 do CP ou do art. 333 do CP, porque inexistente prova de terem
concorrido dolosamente para a ação delituosa.

3.8. Corrupção Passiva (Juarez José de Santana e Sidiomar
de Campos).

Segundo a Acusação, em 29/04/16, em Londrina-PR,
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, agindo com consciência e vontade, em
razão de seu cargo de fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade



Técnica Regional de Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina,
solicitou, através de contato telefônico, vantagem indevida, consistente em
alimentos, no caso, uma caixa com trinta dúzias de ovos, da empresa
ARAOVOS ALIMENTOS LTDA. ME, CNPJ 00.706.297/0001-05, através
de pessoa até o momento identificada como “Oscar”.

Auxiliando com consciência e vontade na prática delituosa e
seguindo determinações de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, SIDIOMAR
DE CAMPOS se incumbiu de retirar, junto ao alvo do achaque, os
alimentos objeto da solicitação indevida.

O crime de corrupção passiva está tipificado da seguinte
forma: 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FALCATRUA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO PENAL. AGENTE ESTRANHO AOS QUADROS DO
SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE COAUTORIA OU
PARTICIPAÇÃO. CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO DO COMPARSA. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E
DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita a pretensão
punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato
tentado imputado a Jocimar de Souza, com base nos artigos 107, inciso
IV, c/c 109, inciso VI, do Código Penal (na redação anterior à Lei n.º
12.234/2010), pois transcorrido lapso superior a 02 (dois) anos entre a
data do fato (12/04/2010) e o recebimento da denúncia (08/05/2015). 2.
Comete o delito previsto no art. 313-A do Código Penal o funcionário
que, valendo-se dessa condição, insere dados falsos em sistema
informatizado da Administração Pública. 3. No crime de inserção de
dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
Código Penal, a condição de funcionário público do agente é elementar
do crime. Nesse caso, o agente estranho aos quadros da administração
que atua em concurso com o funcionário público pode responder pelo
crime em questão, como coautor ou partícipe, a teor da previsão
constante do art. 30 do Código Penal. Para tanto, é preciso que o



particular tenha ciência da condição de funcionário público do
comparsa. 4. Para a subsunção de determinada conduta no tipo penal
descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos seguintes
elementos objetivos: o emprego de algum artifício ou qualquer outro
meio fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da
vantagem ilícita pelo agente e o prejuízo de terceiros. Indispensável que
haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo alheio), decorrente da
fraude e o erro que esta provocou. 5. Como elemento subjetivo, exige-se
a presença do dolo específico para o estelionato, consistente no agir
especial do agente visando o locupletamento ilícito e, sendo crime
material, se consuma no momento e no local em que o agente obtém a
vantagem indevida, em prejuízo de outrem. 6. A pena de prestação
pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e,
nessa medida, deve ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente.
Registre-se que é possível ao juízo da execução a adequação das
condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º,
da Lei nº 7.210/84. 7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de
ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza quanto à tentativa de
estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso VI, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos. (TRF4,
ACR 5004469-95.2014.4.04.7006, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO
BRUNONI, juntado aos autos em 06/04/2018).

Examinando-se os autos restaram comprovadas a
materialidade e a autoria criminosas.

Não resta qualquer dúvida de que o fiscal federal
agropecuário JUAREZ JOSÉ DE SANTANA solicitou vantagem indevida
a um funcionário da empresa ARAOVOS ALIMENTOS LTDA
identificado apenas como Oscar, no dia 29/4/16. A vantagem se traduziu 30
(trinta) dúzias de ovos, tendo SIDIOMAR DE CAMPOS sido o
responsável por efetivamente receber os alimentos fornecidos pelo
empreendimento.

Os diálogos monitorados com autorização judicial indicam
claramente a ocorrência da solicitação de vantagem indevida (áudios
81670378.WAV – AC/6A e 81763341.WAV – AC/7A dos autos nº
5062179- 57.2015.4.04.7000).

Efetivamente, o fiscal federal agropecuário JUAREZ JOSÉ
DE SANTANA solicitou as vantagens indevidas diretamente por
telefonema devidamente monitorado com autorização judicial.

No dia 29/04/16 às 9h13min foi registrado o seguinte diálogo
travado entre JUAREZ e alguém até então identificado como Oscar:



No dia 03/05/16 às 14h09min JUAREZ e BRASILIANO
conversam o seguinte:



Não há qualquer dúvida no sentido de que o acusado
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA solicitou vantagem indevida na primeira
ligação e na segunda consta a comprovação de que efetivamente a
vantagem foi recebida e teve a participação ativa de SIDIOMAR por meio
da sua adesão à empresa delituosa, viabilizando o recebimento da benesse
indevidamente.

Essa questão é mesmo incontroversa.

Nem os corréus negam a ocorrência desses fatos.

A única objeção é que JUAREZ e SIDIOMAR alegam que
houve pagamento pelos produtos obtidos, sem qualquer prova nos autos.
Não apresentaram sequer uma testemunha que pudesse, ainda que
indiciariamente, apontar no sentido de confirmar a tese pessoalmente
apresentada em interrogatório. Ora, sabendo-se que sobreveio diálogo
telefônico entre JUAREZ e um tal Oscar não seria exatamente difícil para a
defesa identificá-lo, apresentá-lo durante a instrução e comprovar
documentalmente que o pagamento teria ocorrido. Nada disso foi feito.

Ao contrário. A prova indiciária aponta firmemente no
sentido de, mais uma vez, a ocorrência de solicitação indevida em razão do
cargo, considerando-se, dentre outros fatores, que os tais ovos fora
retirados por SIDIOMAR e, simplesmente, parte deles repassados
gratuitamente a Brasiliano - aquele indivíduo que, sem possuir qualquer



vínculo com o serviço público, atuava dentro da sede da UTRA/Londrina
como uma espécie de assessor informal de JUAREZ, com livre trânsito na
unidade e com desenvoltura suficiente para percorrer as empresas
fiscalizadas e solicitar as propinas em favor de seu 'chefe'.

Os diálogos, os contextos e a postura habitualmente adotada
por JUAREZ na condução dos trabalhos como chefe da UTRA/Londrina
formam um painel coerente no sentido de que não houve pagamento algum.
JUAREZ fazia de sua atividade cotidiana um verdadeiro balcão de
negócios para se locupletar das mais diversas formas. Portava-se como um
caudilho que entendia que o cargo era uma extensão da sua pessoa e
deveria servir, antes de tudo, a ele próprio, seus amigos e a quem a ele se
associava. É evidente que não pagaria por trinta dúzias de ovos obtidos
junto a uma empresa fiscalizada. Contraria a lógica e as regras da
experiência que este Juízo angariou após mais de um ano de trabalho em 06
(seis) ações penais derivadas da chamada Operação Carne Fraca, com a
leitura de milhares de páginas de documentos e a oitiva de quase 400
pessoas. A compreensão de como eram travadas as relações entre parte dos
fiscais federais agropecuários e as empresas fiscalizadas permite concluir
facilmente que não se pretendia e tampouco se pagou pelos produtos
solicitados e obtidos de que se trata o presente tópico.

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

Nada obstante o acusado JUAREZ não tenha feito menção
clara e específica à função por ele exercida como fundamento para obter a
vantagem solicitada está absolutamente claro que a relação existente entre
ele e ambos os fiscalizados não ultrapassava as balizas profissionais.
Conquanto aparentasse haver, a partir do conteúdo dos diálogos, alguma
proximidade entre ambos, não há qualquer registro nos autos, nem mesmo
nos depoimentos das testemunhas ou  nos interrogatórios, que aponte para a
existência de amizade e, como consequência, os tais pedidos decorressem
dessa espécie de relacionamento.

JUAREZ era, na oportunidade, chefe da UTRA/Londrina,
portanto, com poder de administração da descentralizada do MAPA no
Norte do Paraná todo.

Logo, não resta dúvida alguma acerca da ocorrência das
solicitações indevidas formuladas claramente em razão das funções
públicas ostentadas. 

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



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

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

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

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

Por fim a par do presumível relativamente baixo valor de
mercado dos bens pleiteados, evidenciando o ridículo da situação que é um
fiscal federal com um salário mensal de pouco mais de R$ 20.000,00, já
tendo superado a barreira moral e legal que lhe era imposta por dever
funcional, ser flagrado pedindo a entrega de alimentos sem pagar por eles,
impossível, à luz do contido na Súmula nº 599 do STJ, a aplicação do
princípio da insignificância. 

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

Encerrando, convém citar o aforismo de língua inglesa
construído a partir do enunciado feito em 1973 por Richard Serra e
Carlota Fay Schoolman em seu curta-metragem "Television Delivers
People" e que integra a cultura pop: "se você não está pagando pelo
produto, você é o produto" (no original: "if you're not paying for the
product, you are the product").

Relativamente a SIDIOMAR, conquanto em um primeiro
momento se pudesse concluir se tratar de mero subordinado de JUAREZ,
sem poder de decisão, apenas executor material do ato na fase do
exaurimento da conduta, uma leitura mais atenta da prova dos autos
permite constatar que se tratava de pessoa verdadeiramente associada a



JUAREZ, encarregada de fazer cumprir as suas ações criminosas, da
mesma forma como ocorria com Brasiliano. Prova disso é o que se verifica,
dentre outros, nos diálogos entre ele e Heuler Martins no item 13 adiante
desta sentença.

A rigor, a prova indicária aponta firmemente no sentido de
que SIDIOMAR conhecia a ilicitude das solicitações de benesses
formuladas por JUAREZ, a elas aderia e viabilizava  o resultado material
mediante o seu recebimento. Tecnicamente, as tarefas eram divididas e
JUAREZ incidia, por si, no verbo nuclear 'solicitar', sendo que SIDIOMAR
atuava em conjunto com o primeiro, como uma espécie de longa manus, no
sentido de 'receber' a benesse, tendo plenas condições de conhecer o caráter
ilícito do fato e, pela própria natureza das garantias do serviço público -
como a da estabilidade - e dos princípios - como da moralidade e
impessoalidade -, era-lhe plenamente esperado que rejeitasse a sua
participação na empreitada criminosa, sem que isso implicasse, por
exemplo, prejuízo ao exercício do seu cargo público e ao recebimento da
remuneração legalmente prevista.

Assim, contudo, não procedeu. Optou por dolosamente aderir
à empreitada delitiva e, por suas ações, deve também sofrer as
consequências penais do agir delituoso material empreendido.

A prova produzida nos autos, portanto, demonstrou a
ocorrência do crime de corrupção passiva no dia 29/4/16, em que JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA solicitou, em razão da função,  alimentos a pessoa
até agora identificada como Oscar, da empresa ARAOVOS, por telefone,
perfazendo o delito capitulado no art. 317 do CP. SIDIOMAR DE
CAMPOS, por seu turno, cometeu o crime do art. 317 do CP em uma
ocasião, na medida em que, tendo dolosamente aderido à conduta de
JUAREZ, recebeu em data posterior (entre 29/4/16 e 03/5/16) os produtos
alimentícios entregues por Oscar em razão do cargo ostentado.

3.9. Corrupção Passiva (Juarez José de Santana).

Em 23/05/16, em Londrina-PR, JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, agindo com consciência e vontade, em razão de seu cargo de
fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina, solicitou, através de
contato telefônico, vantagem indevida, consistente em dois pares de botas
de borracha, da empresa FRIOS FRATELLI (E. H. CONSTANTINO &
CONSTANTINO LTDA - EPP), através de pessoa de MARCO AURÉLIO
RODRIGUES BINOTTI as quais destinou para o uso de funcionários de
suas lanchonetes SUBWAY.

O crime de corrupção passiva está tipificado da seguinte
forma: 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assim, o STJ:



RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

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



Registre-se que é possível ao juízo da execução a adequação das
condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º,
da Lei nº 7.210/84. 7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de
ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza quanto à tentativa de
estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso VI, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos. (TRF4,
ACR 5004469-95.2014.4.04.7006, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO
BRUNONI, juntado aos autos em 06/04/2018).

Examinando-se os autos restaram comprovadas a
materialidade e a autoria criminosas.

Não resta qualquer dúvida de que o fiscal federal
agropecuário JUAREZ JOSÉ DE SANTANA solicitou vantagem indevida,
por intermédio de Marco Aurélio Rodrigues Binottie, da empresa FRIOS
FRATELLI (H. CONSTANTINO & CONSTANTINO LTDA - EPP),  no
dia 23/5/16. A vantagem se traduziu quatro pares de botas de borracha para
utilização dos funcionários de duas franquias do Subway que eram de
propriedade de fato do servidor público em questão (uma no bairro Gleba
Palhano e outra no bairro Bandeirantes, ambas em Londrina/PR). Os bens
foram entregues a ele próprio no mesmo dia.

Os diálogos monitorados com autorização judicial indicam
claramente a ocorrência da solicitação de vantagem indevida (áudios
82215003.WAV– AC/8A, 82220408.WAV–AC/8A e 82220594.WAV –
AC/8A dos autos nº 5062179- 57.2015.4.04.7000).

Efetivamente, o fiscal federal agropecuário JUAREZ JOSÉ
DE SANTANA solicitou as vantagens indevidas diretamente por
telefonema devidamente monitorado com autorização judicial.

No dia 23/05/16 às 8h38min foi registrado o seguinte diálogo
travado entre JUAREZ e MARCO:



No mesmo dia às 11h19min foi registrado o seguinte diálogo
travado entre os mesmos interlocutores:



Também na mesma data, às 11h23min registrou-se a seguinte
conversa entre JUAREZ e Maria, funcionária do Restaurante Subway:

Não remanesce dúvida alguma no sentido de que o acusado
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA solicitou vantagem indevida na primeira
ligação e as demais indicam que efetivamente a vantagem foi recebida.

Essa questão é incontroversa.

Nem mesmo o réu nega a ocorrência do fato.

A única objeção apresentada por JUAREZ em seu
interrogatório judicial foi no sentido de que as botas solicitadas seriam
destinadas ao descarte pela FRIOS FRATELLI, uma vez que eram usadas,



manchadas de ácidos utilizados na higienização das empresas e marcadas
pelo uso. Então, não havia vantagem alguma no recebimento dos calçados
que, afinal, teriam como destino o lixo.

A tese é absolutamente descabida. Primeiro, porque toda a
empresa que atua no ramo da alimentação e, particularmente, da proteína
animal, possui em estoque calçados novos de borracha para uso de seus
funcionários, com prazos curtos de validade e sujeitos a fiscalização do
MAPA e Vigilância Sanitária local. Não é de se esperar que, a cada troca
realizada, sejam adquiridos novos pares no comércio local. Segundo,
porque os controles de qualidade e de atendimento a padrões de exigência
da franqueadora SUBWAY são extremamente elevados e não seria aceito,
em hipótese alguma, o uso de equipamento evidentemente contaminado
pela utilização anterior em um estabelecimento frigorífico, dados os
elevadíssimos riscos à saúde pública envolvidos e, como consequência, a
firme possibilidade de ser cassada a licença de utilização da marca
SUBWAY a partir de então. Tudo isso, evidentemente, sem se falar na
irresponsabilidade por si só de serem utilizados os calçados no estado em
que afirmado pela defesa no interior de um restaurante que serve
sanduíches frescos preparados na hora com a manipulação dos alimentos
pelos funcionários.

Logo, é indubitável que os quatro pares de botas eram novos.
Não eram imprestáveis ou destinados ao descarte naquela ocasião. Em todo
caso, caracterizaram a obtenção de vantagem indevida. A prova indicária
produzida é firme nesse sentido.

Os diálogos, os contextos e a postura habitualmente adotada
por JUAREZ na condução dos trabalhos como chefe da UTRA/Londrina
formam um painel coerente no sentido da obtenção da vantagem indevida.
JUAREZ fazia de sua atividade cotidiana um verdadeiro balcão de
negócios para se locupletar das mais diversas formas. Portava-se como um
caudilho que entendia que o cargo era uma extensão da sua pessoa e
deveria servir, antes de tudo, a ele próprio, seus amigos e a quem a ele se
associava.

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

Nada obstante o acusado JUAREZ não tenha feito menção
clara e específica à função por ele exercida como fundamento para obter a
vantagem solicitada está absolutamente claro que a relação existente entre
ele e ambos os fiscalizados não ultrapassava as balizas profissionais.
Conquanto aparentasse haver, a partir do conteúdo dos diálogos, alguma
proximidade entre ambos, não há qualquer registro nos autos, nem mesmo
nos depoimentos das testemunhas ou  nos interrogatórios, que aponte para a
existência de amizade e, como consequência, os tais pedidos decorressem
dessa espécie de relacionamento.



JUAREZ era, na oportunidade, chefe da UTRA/Londrina,
portanto, com poder de administração da descentralizada do MAPA no
Norte do Paraná todo.

Logo, não resta dúvida alguma acerca da ocorrência das
solicitações indevidas formuladas claramente em razão das funções
públicas ostentadas. 

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

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

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

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

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

Por fim a par doevidente baixo valor de mercado dos bens
pleiteados, evidenciando o ridículo da situação que é um fiscal federal com
um salário mensal de pouco mais de R$ 20.000,00, já tendo superado a
barreira moral e legal que lhe era imposta por dever funcional, ser flagrado
pedindo a entrega de quatro pares de botas para utilizar em dois
Restaurantes Subway de sua propriedade sem pagar por eles, impossível, à
luz do contido na Súmula nº 599 do STJ, a aplicação do princípio da
insignificância. 

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



Encerrando, convém citar o aforismo de língua inglesa
construído a partir do enunciado feito em 1973 por Richard Serra e
Carlota Fay Schoolman em seu curta-metragem "Television Delivers
People" e que integra a cultura pop: "se você não está pagando pelo
produto, você é o produto" (no original: "if you're not paying for the
product, you are the product").

A prova produzida nos autos, portanto, demonstrou a
ocorrência do crime de corrupção passiva no dia 23/5/16, em que JUAREZ
JOSÉ DE SANTANA solicitou, em razão da função,  quatro pares de botas
de borracha ao representante da empresa FRIOS FRATELLI (H.
CONSTANTINO & CONSTANTINO LTDA - EPP), tendo efetivamente
recebido as benesses no mesmo dia, perfazendo o delito capitulado no art.
317 do CP. 

3.10. Corrupção Passiva (Juarez José de Santana).

Em 11/08/16, em Londrina-PR, JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, agindo com consciência e vontade, em razão de seu cargo de
fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina, solicitou, através de
contato telefônico, vantagem indevida, consistente em alimentos para cães,
da empresa BRUPET INDÚSTRIA DE MASTIGÁVEIS PARA CÃES
EIRELI - EPP, através de pessoa até o momento identificada como
“Elena”.

O crime de corrupção passiva está tipificado da seguinte
forma: 

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

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

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

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

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais,
quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo,
emprego ou função pública. 
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou
função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa
prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de
atividade típica da Administração Pública. 



§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos
crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão
ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração
direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação
instituída pelo poder público.

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

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

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

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

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FALCATRUA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO PENAL. AGENTE ESTRANHO AOS QUADROS DO
SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE COAUTORIA OU
PARTICIPAÇÃO. CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO



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

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

Nada obstante houvesse indícios bastantes de materialidade e
autoria por ocasião da instauração da instância penal pelo Juízo, no curso
da instrução não sobrevieram elementos que corroborassem o contido na
denúncia relativamente ao significado dos diálogos monitorados (áudios
81670378.WAV – AC/6A e 81763341.WAV – AC/7A dos autos nº
5062179- 57.2015.4.04.7000).

Com efeito, a prova produzida em Juízo consistiu na oitiva da
interlocutora do denunciado nos diálogos monitorados com ordem judicial
(evento 957, VIDEO5), ao que Elena Gimenes Rolim, proprietária da



Brupet, aduziu que JUAREZ pagou posteriormente ao diálogo pelos
alimentos para cães que apanhou em sua empresa. Por seu turno, o
denunciado, em seu interrogatório, também negou a prática criminosa.

Embora não se possa assegurar que de fato tenha ocorrido
o pagamento mencionado, sobretudo porque, se o depoimento da
testemunha fosse em sentido oposto, ela mesma poderia estar a admitir
a sua adesão à prática criminosa de JUAREZ, à falta de mais provas
indiciárias que corroborassem os elementos de convicção até então
disponíveis, é de se concluir que restou incomprovada suficientemente a
materialidade delituosa. A própria natureza da atividade empresarial a que
foi direcionado o telefonema de JUAREZ e a espécie de solicitação
apresentada se distinguem do padrão usualmente adotado pelo denunciado,
o que acaba por reforçar a conclusão no sentido da presença do estado
de dúvida insuperável que conduz necessariamente a um juízo absolutório,
na forma do art. 386, II, do CPP.

3.11. Corrupção Passiva e Corrupção Ativa (Luiz Alberto
Patzer, Juarez José de Santana e João Roberto Welter).

Ainda segundo a versão acusatória, no período entre 2004 e
2010, em Rolândia-PR, LUIZ ALBERTO PATZER, em razão de seu cargo
de agente de inspeção federal, agindo com consciência e vontade, solicitou
e recebeu, diretamente, para si e para o fiscal federal agropecuário e chefe
da Unidade Técnica Regional de Agricultura de Londrina-PR –
UTRA/Londrina JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, vantagens indevidas,
consistentes em pagamentos mensais em dinheiro em espécie, da empresa
GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA., CNPJ 81.035388/0001-68, através de
seu sócio administrador JOÃO ROBERTO WELTER. 

Dos valores recebidos indevidamente, que, no final,
correspondiam a pagamentos mensais de oito mil reais em espécie, LUIZ
ALBERTO PATZER retinha parte (dois mil e quinhentos reais, no final) e o
restante entregava a JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, que, no mesmo
período, em Londrina-PR, agindo com consciência e vontade e em razão de
seu cargo de fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica
Regional de Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina, recebeu as
vantagens indevidas, solicitadas indiretamente da empresa GRANJEIRO
ALIMENTOS LTDA. 

Ainda, entre 2015 e março de 2017, em Rolândia-PR, LUIZ
ALBERTO PATZER, em razão de seu cargo de agente de inspeção federal,
agindo com consciência e vontade, solicitou e recebeu, diretamente, para si,
vantagens indevidas, consistentes em pagamentos mensais de mil reais, em
espécie, da empresa GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA., CNPJ
81.035388/0001-68, através de seu sócio administrador JOÃO ROBERTO
WELTER. 



No mesmo contexto fático, de 2010 a março de 2017, em
Rolândia-PR, JOÃO ROBERTO WELTER, dirigente da empresa
GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA., CNPJ 81.035388/0001-68, agindo
com consciência e vontade, ofereceu e entregou as vantagens indevidas
solicitadas diretamente por LUIZ ALBERTO PATZER e indiretamente por
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, para determiná-los a praticar seus atos de
ofício de fiscalização agropecuária em seu frigorífico.

O crime de corrupção passiva está tipificado da seguinte
forma: 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FALCATRUA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO PENAL. AGENTE ESTRANHO AOS QUADROS DO
SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE COAUTORIA OU
PARTICIPAÇÃO. CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO DO COMPARSA. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
ESTELIONATO CONTRA O INSS. MATERIALIDADE, AUTORIA E
DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Prescrita a pretensão
punitiva estatal, pela pena em concreto, quanto ao crime de estelionato
tentado imputado a Jocimar de Souza, com base nos artigos 107, inciso
IV, c/c 109, inciso VI, do Código Penal (na redação anterior à Lei n.º
12.234/2010), pois transcorrido lapso superior a 02 (dois) anos entre a
data do fato (12/04/2010) e o recebimento da denúncia (08/05/2015). 2.
Comete o delito previsto no art. 313-A do Código Penal o funcionário
que, valendo-se dessa condição, insere dados falsos em sistema
informatizado da Administração Pública. 3. No crime de inserção de
dados falsos em sistema de informações, tipificado no art. 313-A do
Código Penal, a condição de funcionário público do agente é elementar
do crime. Nesse caso, o agente estranho aos quadros da administração
que atua em concurso com o funcionário público pode responder pelo
crime em questão, como coautor ou partícipe, a teor da previsão
constante do art. 30 do Código Penal. Para tanto, é preciso que o
particular tenha ciência da condição de funcionário público do
comparsa. 4. Para a subsunção de determinada conduta no tipo penal
descrito no artigo 171 do CP, é essencial a presença dos seguintes
elementos objetivos: o emprego de algum artifício ou qualquer outro



meio fraudulento; o induzimento em erro da vítima; e a obtenção da
vantagem ilícita pelo agente e o prejuízo de terceiros. Indispensável que
haja o duplo resultado (vantagem ilícita e prejuízo alheio), decorrente da
fraude e o erro que esta provocou. 5. Como elemento subjetivo, exige-se
a presença do dolo específico para o estelionato, consistente no agir
especial do agente visando o locupletamento ilícito e, sendo crime
material, se consuma no momento e no local em que o agente obtém a
vantagem indevida, em prejuízo de outrem. 6. A pena de prestação
pecuniária deve ser fixada atentando à situação financeira do acusado e,
nessa medida, deve ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente.
Registre-se que é possível ao juízo da execução a adequação das
condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º,
da Lei nº 7.210/84. 7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de
ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza quanto à tentativa de
estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso VI, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos. (TRF4,
ACR 5004469-95.2014.4.04.7006, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO
BRUNONI, juntado aos autos em 06/04/2018).

Examinando-se os autos restaram comprovadas a
materialidade e a autoria criminosas.

É induvidoso que o acusado LUIZ ALBERTO PATZER,
agente de inspeção lotado na GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA., solicitou
e recebia, de 2004 a 2010, das mãos de JOÃO ROBERTO WELTER,
proprietário da empresa, valores constantes que, ao final do período,
atingiram o montante de R$ 8.000,00 mensais, retendo para si R$ 2.500,00
e repassando o restante ao Chefe da UTRA/Londrina, JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA. De 2015 até março de 2017 (oportunidade em que a chamada
Operação Carne Fraca foi deflagrada), recebia R$ 1.000,00 mensais
exclusivamente para si, também das mãos de WELTER.

O acusado LUIZ ALBERTO confessou em minúcias a
empreitada criminosa quando ouvido na esfera policial (evento 84, DECL1
do IPL anexo). Na ocasião, se fazia acompanhar de advogado constituído.
Eis a transcrição do que declarou, na parte relevante para o exame deste



ponto da acusação:

No Apêndice 100 do Laudo 2170/16 - SETEC/SR-PR (evento
329, ANEXO5, do IPL anexo) há o registro de seguidas transferências
bancáris de R$ 1.000,00 de PATZER para JUAREZ. Essa circunstância
reforça a prova indiciária acerca do que foi afirmado pelo acusado na fase
pré-processual no sentido de que parte do dinheiro que recebia
indevidamente era repassada a seu superior hierárquico, servidor público
lotado há muitos anos em Lodrina/PR na condição de Chefe da UTRA e
reconhecido por sua venalidade.

A confissão extrajudicial de PATZER está em perfeita
consonância com as demais provas coligidas durante a investigação policial
e na instrução criminal, razão pela qual sua negativa em Juízo (evento
1202, VIDEO1 e VIDEO2) não tem condições de subsistir.



A retratação ou o silêncio em Juízo, após confissão na fase
policial, não só não invalida esta última quando se revela mais consentânea
com a prova dos autos, como também não pode ser utilizada para afastar a
atenuante da confissão espontânea em caso de condenação, consoante
precedentes jurisprudenciais (STJ: AGARESP 201200996623,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJE
DATA:22/09/2015; HC 200802593129, JORGE MUSSI, STJ - QUINTA
TURMA, DJE DATA:07/06/2010).

Demais disso, a justificativa para que tenha alterado a versão
sobre os fatos é, simultaneamente, pífia e grave: as declarações teriam sido
prestadas porque foi coagido e ameaçado na sede da Polícia Federal.

Pífia porque a Autoridade Policial que conduziu os trabalhos
investigativos reduziu a termo mais de 100 (cem) depoimentos e, em
nenhum deles, sobreveio essa espécie de acusação. Certamente não seria
justamente na hipótese em que ocorreu uma confissão completa acerca dos
fatos que, casualmente, tivesse havido a única prática de abuso de
autoridade em todo o procedimento investigativo. Também o é porque
estava ele, na ocasião, acompanhado de advogado constituído. E, ainda,
porque, após manifestar a ocorrência desse fato no interrogatório judicial,
quando reperguntado pelo MPF - a quem, além de acusador, cabe o munus
de funcionar como responsável pelo controle externo da atividade policial
-, recusou-se a responder a qualquer indagação.

Grave porque atribuiu a pecha da prática do crime de abuso
de autoridade ao servidor público que tomou seu depoimento e, de forma
transversa, da violação de dever profissional do defensor que o assistia.
Fossem verdadeiras suas palavras, teria o seu próprio advogado, sem
qualquer explicação, flagrantemente se omitido de suas obrigações
profissionais, a despeito do grande plexo de prerrogativas e garantias para o
livre exercício da profissão, que possui assento constitucional (art. 133 da
CF/88).

Além disso, os réus-colaboradores MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO (evento 1507, VIDEO3 a VIDEO9) e DANIEL
GONÇALVES FILHO (evento 1507, VIDEO11 a VIDEO15), interrogados
em Juízo após a homologação dos acordos de colaboração premiada, sob o
compromisso de dizerem a verdade, afirmaram, respectivamente, a
primeira, que era de conhecimento geral no SIPOA/PR que PATZER
recolhia e repassava vantagens indevidas pagas por fiscalizados a JUAREZ
e SIDIOMAR, e, o segundo, que reconheceu, ele próprio, ter recebido
valores indevidos diretamente de JOÃO ROBERTO WELTER,
representante da GRANJEIRO ALIMENTOS.

A prova direta e a prova indiciária apontam firmemente para
a ocorrência dos fatos tais como relatados na esfera policial por PATZER:
ele solicitava e recebia, para si e para seu chefe, vantagens indevidas



(dinheiro) mensalmente da empresa em que estava lotado como auxiliar de
inspeção. Entre 2004 e 2010 o montante chegou a R 8.000,00 mensais e de
2015 até março de 2017 no importe de R$ 1.000,00.

Desimporta a justificativa que o servidor público
corrupto concedeu ao seu  próprio desvio de conduta e a aparência de
'motivo nobre ou razoável' que ele próprio tenha dado ('ajuda de custo',
'apoio' ou 'quilometragem'). A solicitação de benefício indevido pode ser
dar em favor de terceiro, inclusive.

Da forma como a questão foi conduzida a conclusão a que se
chega é a de que não passou de mera solicitação de propina pura e
simplesmente.

Desde que abraçou a profissão e o cargo público que escolheu
se submete aos pagamentos que lhe são regiamente alcançados pela União.
Qualquer pedido de 'auxilio' seja com a finalidade declarada que for, desde
que realizada em virtude do cargo ou função que se ocupa, nada mais é do
que eufemismo para vantagem indevida.

A situação verificada é muito clara: JUAREZ era conhecido
dentro e fora da estrutura do MAPA/PR como um sujeito venal  e intocável
devido aos apoios políticos que detinha desde sempre. Possuindo esposa e
filhas, embora fosse fiscal federal agropecuário com salário bruto de pouco
mais de R$ 20.000,00 mensais, era o efetivo proprietário e administrador
de, ao menos, duas franquias do restaurante SUBWAY em pontos
valorizados do comércio de Londrina/PR, para os quais, até hoje, não
apresentou comprovação razoável da origem lícita dos fundos que
financiaram suas aquisições. Os diálogos monitorados com autorização
judicial, os depoimentos das testemunhas aliados ao conteúdo dos
interrogatórios dos réus colaboradores devem ser examinados à luz desse
contexto e fornecem um quadro probatório suficiente para indicar a
ocorrência do crime de corrupção passiva. PATZER era mais um servidor a
formar a ampla rede de corrupção por ele gerenciada e que se encarregava
de obter mais benesses ilicitamente angariadas em favor do 'chefe'.

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

No mesmo sentido, recente decisão do TRF4 assentou
que "a prática efetiva de ato de ofício não consubstancia elementar de tais
tipos penais, mas somente causa de aumento de pena (CP, §1º do artigo



317 e parágrafo único do artigo 333)" (TRF4, ACR 5063271-
36.2016.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN
NETO, juntado aos autos em 03/06/2018).

Basta à configuração do crime que a solicitação tenha-se dado
em razão do cargo ostentado pelo funcionário público. No caso, a condição
de servidor da Administração é indissociável dos pleitos formulados, desde
que decorriam da posição de PATZER de agente de inspeção lotado na
UTRA/Londrina e da condição de chefe da unidade de JUAREZ.

A vantagem pretendida é clara e decorreu da obtenção de
dinheiro mensalmente ao longo de vários anos.

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

Esse tipo de pagamento tal como ocorrido neste caso,
conforme se pode perceber ao longo de toda a instrução processual, era
corriqueiro e alcançado por parte significativa das empresas fiscalizadas a
título de 'ajuda de custo'. Um eufemismo para corrupção. Aparentemente,
tais repasses - porque não envolviam valores muito expressivos,
dependendo do porte do empreendido - estavam verdadeiramente
incorporados à rotina da tesouraria dos fiscalizados e ao orçamento do
servidores públicos. Da mesma forma, os pedidos de 'favores' consistentes
em entrega sem o correspondente pagamento de produtos e bens
produzidos pelas empresas aos servidores públicos do MAPA.

Pelo que se pode constatar era uma espécie de pacto
criminoso de vantagens para ambos. O empresário ganhava a
disponibilidade e a simpatia do fiscal agropecuário federal. Disponibilidade
para que ele estivesse acessível na maior parte do tempo, mesmo quando
em casa, especialmente para assinar, à distância, documentos tais como
certificados sanitários sem verificação presencial, apenas confiando na
documentação que instrui a declaração elaborada pelo SIF local, formado
por funcionários contratados e pagos pelo fiscalizado; e simpatia para que
fosse mais condescendente com as falhas, pontuais ou estruturais, do
estabelecimento e as violações que se autoconcedia o direito de cometer
(desrespeito à velocidade do abate, inobservância do regime hídrico prévio
ao sacrifício dos semoventes, manutenção deficiente de instalações e
controles inadequados de temperatura de resfriamento na estocagem e
carregamento).



A perda para a sociedade é igualmente evidente. Primeiro,
porque a funcão pública se tornou objeto de mercancia desavergonhada. Os
servidores públicos envolvidos pareciam acreditar que efetivamente tinham
direito adquirido às benesses há muito tempo usufruídas ilegalmente.
Segundo, porque o princípio da moralidade administrativa, sustentáculo de
toda lógica do serviço público, cuja previsão está na Constiuição Federal
foi mandado às favas. Terceiro, porque retirou a credibilidade do sistema de
fiscalização federal brasileiro. Embora algumas pessoas tenham
publicamente manifestado, ontem e hoje, que as consequências daí
decorrentes deveriam ser atribuídas à Autoridade Policial, ao MPF ou ao
Poder Judiciário, qualquer análise racional e ponderada dos fatos
conduziria à conclusão de que havia um problema recorrente de corrupção
na área de fiscalizaçao de produtos de origem animal do MAPA. A
amostragem dos casos objeto das 06 (seis) ações penais em tramitaçao
neste Juízo envolvendo 60 (sessenta) réus certamente não esgota o âmbito
de ocorrência da patologia e, para além da leitura rasa de que se tratava de
'problema pontual para o qual houve generalização indevida', deveria servir
de alerta para que os órgãos de controle externo e interno revisassem
procedimentos e focassem em ações para evitar ou fazer cessar a replicação
dos fatos em todos os quadrantes do país.

Presentes materialidade e autoria delitivas e ausentes
quaisquer causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, é de se
reconhecer a prática do crime do art. 317 c/c art. 71, ambos do CP,
relativamente aos denunciados JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e LUIZ
ALBERTO PATZER nas modalidades 'solicitar' e 'receber' vantagens
indevidas (dinheiro) mensalmente da empresa em que o segundo estava
lotado como auxiliar de inspeção. Entre 2004 e 2010 o montante chegou a
R$ 8.000,00 mensais e era dividido entre ambos e de 2015 até março de
2017 no importe de R$ 1.000,00 favorecendo apenas LUIZ ALBERTO.

O crime de corrupção ativa está tipificado da seguinte forma: 

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

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

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

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

Tutela-se a moralidade administrativa, a probidade e o regular
funcionamento da Coisa Pública. É crime formal, consumando-se com o
ato de oferecer ou prometer a vantagem indevida perante terceiro,



independentemente do seu efetivo recebimento. O tipo subjetivo é o dolo.
O elemento subjetivo do tipo é a determinação para que o servidor
pratique, omita ou retarde ato de ofício.

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

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

Examinando-se os autos restaram comprovadas
materialidade  e autoria criminosas.

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

Geralmente, a hipótese de participação de não-servidor
público nesse delito configura o crime de corrupção ativa, em um caso
clássico de exceção à teoria monista caracterizado pela bilateralidade do
crime, a depender do verbo nuclear do tipo realizado.

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

Quando a solicitação é formulada pelo funcionário
público deve-se perquirir sobre a presença do pactum sceleris, ou
seja, a adesão do particular à conduta criminosa praticada pelo servidor
público (HC 81303, Relatora  Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma,
julgado em 05/02/2002, DJ 23-08-2002), acrescida do elemento subjetivo
do tipo contido na parte final do art. 333 do CP. Ausente comprovação do
ato de ofício pretendido pelo particular, e presentes os requisitos do art. 29
do CP, cogita-se da incidência do próprio art. 317 do CP ao não integrante
da Administração (NUCCI, Guilherme de Souza. Corrupção e
Anticorrupção, ed. Forense, 2015, p. 28).

Anote-se que, após o julgamento da Ação Penal nº 470 no
Supremo Tribunal Federal, vem-se consolidando o entendimento
jurisprudencial de que o ato de ofício visado com a prática da corrupção



ativa não necessita ser, desde logo, determinado. Do voto do Min. Luiz Fux
naquela ocasião colhe-se o seguinte:

Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passiva (art. 317, CP) e
ativa (art. 333, CP), a legislação infraconstitucional visa a combater
condutas de inegável ultraje à moralidade e à probidade administrativas,
valores encartados na Lei Magna como pedras de toque do regime
republicano brasileiro (art. 37, caput e § 4º, CRFB). A censura criminal
da corrupção é manifestação eloquente da intolerância nutrida pelo
ordenamento pátrio para com comportamentos subversivos da res
publica nacional. Tal repúdio é tamanho que justifica a mobilização do
arsenal sancionatório do direito penal, reconhecidamente encarado
como ultima ratio, para a repressão dos ilícitos praticados contra a
Administração Pública e os interesses gerais que ela representa.

Consoante a legislação criminal brasileira (CP, art. 317), configuram
corrupção passiva as condutas de 'solicitar ou receber, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem'. Por seu turno, tem-se corrupção ativa no ato de
'oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício' (CP, art. 333).
(...)

Note-se que em ambos os casos mencionados não existe, para além da
solicitação ou oferta de vantagem indevida, nenhum ato específico e
ulterior por qualquer dos sujeitos envolvidos. A ordem jurídica considera
bastantes em si, para fins de censura criminal, tanto a simples
solicitação de vantagem indevida quanto o seu mero oferecimento a
agente público. É que tais comportamentos já revelam, per se, o nítido
propósito de traficar a coisa pública, cujo desvalor é intrínseco,
justificando o apenamento do seu responsável.

Um exemplo prosaico auxilia a compreensão do tema. Um policial que,
para deixar de multar um motorista infrator da legislação de trânsito,
solicita-lhe dinheiro, incorre, de plano, no crime de corrupção passiva.
O agente público sequer necessita deixar de aplicar a sanção
administrativa para que o crime de corrupção se consume. Basta que
solicite vantagem em razão da função que exerce. De igual sorte, se o
motorista infrator é quem toma a iniciativa e oferece dinheiro ao
policial, aquele comete crime de corrupção ativa. O agente público não
precisa aceitar a vantagem e deixar de aplicar a multa para, só após, o
crime de corrupção ativa se configurar. Ele se materializa desde o
momento em que houve a oferta de vantagem indevida para determiná-lo
a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Isso serve para demonstrar que o crime de corrupção (passiva ou ativa)
independe da efetiva prática de ato de ofício. A lei penal brasileira, tal
como literalmente articulada, não exige tal elemento para fins de
caracterização da corrupção Em verdade, a efetiva prática de ato de
ofício configura circunstância acidental na materialização do referido
ilícito, podendo até mesmo contribuir para sua apuração, mas
irrelevante para sua configuração.



Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato
de ofício representa, no tipo penal da corrupção, apenas o móvel daquele
que oferece a peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é a
prática possível e eventual de ato de ofício que explica a solicitação de
vantagem indevida (por parte do agente estatal) ou o seu oferecimento
(por parte de terceiro).

E mais: não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo,
certo, preciso e determinado. O comportamento reprimido pela norma
penal é a pretensão de influência indevida no exercício das funções
públicas, traduzida no direcionamento do seu desempenho,
comprometendo a isenção e imparcialidade que devem presidir o
regime republicano.

Não por outro motivo a legislação, ao construir linguisticamente os
aludidos tipos de injusto, valeu-se da expressão 'em razão dela', no art.
317 do Código Penal, e da preposição 'para' no art. 330 do Código
Penal. Trata-se de construções lingüísticas com campo semântico bem
delimitado, ligado às noções de explicação, causa ou finalidade, de modo
a revelar que o ato de ofício, enquanto manifestação de potestade estatal,
existe na corrupção em estado potencial, i.e., como razão bastante para
justificar a vantagem indevida, mas sendo dispensável para a
consumação do crime. (...)

Com efeito, a dispensa da efetiva prática de ato de ofício não significa
que este seja irrelevante para a configuração do crime de corrupção
passiva. Consoante consignado linhas atrás, o ato de ofício representa,
no tipo penal da corrupção, o móvel do criminoso, a finalidade que o
anima. Daí que, em verdade, o ato de ofício não precisa se concretizar
na realidade sensorial para que o crime de corrupção ocorra. É
necessário, porém, que exista em potência, como futuro resultado
prático pretendido, em comum, pelos sujeitos envolvidos (corruptor e
corrupto). O corruptor deseja influenciar, em seu próprio favor ou em
benefício de outrem. O corrupto 'vende' o ato em resposta à vantagem
indevidamente recebida. Se o ato de ofício 'vendido' foi praticado pouco
importa. O crime de corrupção consuma-se com o mero tráfico da coisa
pública.

No mesmo sentido é o posicionamento atual do TRF da 4ª
Região (ACR 5083351-89.2014.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator para
Acórdão LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 27/06/2017).

Por fim, não há, de acordo com a jurisprudência e doutrina
prevalentes, ação típica do terceiro que entrega ou promete a vantagem
exigida ou solicitada pelo servidor público ímprobo, desde que esteja
presente o metus publicae potestatis.

No caso, embora as negativas apresentadas por JOÃO
ROBERTO WELTER (evento 1201, VIDEO6), consoante já se registrou
quando da análise da materialidade e autoria em relação ao crime de
corrupção passiva, não remanesce mais qualquer dúvida acerca da
efetivação dos respectivos pagamentos por parte do sócio da empresa
GRANJEIRO ALIMENTOS a PATZER e a JUAREZ, por intermédio do
primeiro. Há, pois, clara indicação de que o seundo solicitou materialmente



as vantagens indevidas para si e para o terceiro a quem repassava parte dos
valores posteriormente. O primeiro se encarregou de prometer e entregar o
dinheiro repetidamente ao longo de ao menos 08 (oito) anos, aderindo
dolosamente à empresa criminosa com o claro intuito de obter a prática de
atos de ofício, quando necessários, em hora, forma e local que lhe fossem
mais convenientes, para dar vazão, de acordo com o que mais bem
atendesse aos interesses comerciais da empresa que administrava, às
demandas comerciais e industriais do empreendimento. Ou seja, entregava
as benesses para que PATZER e JUAREZ fossem mais suscetíveis ao
atendimento de suas demandas, um como agente de inspeção lotado no seu
estabelecimento e o outro como chefe da UTRA/Londrina, unidade a qual a
empresa estava vinculada e a quem PATZER era subordinado.

  Não há falar em coação irresistível, em extorsão ou em
prática de concussão. Ao contrário. A prova produzida aponta de forma
consistente para a presença de uma conjunção de interesses concretos das
partes diretamente envolvidas na ação criminosa: o fiscal agropecuário
ajustou o recebimento de vantagem financeira indevida para que, também,
realizasse os atos que eram de sua atribuição regular junto à empresa e se
manter disponível e suscetível para atendê-la a qualquer momento com 'boa
vontade' e 'simpatia' diante de seus pleitos.

A tipicidade, no caso, da ação de prometer vantagem indevida
(e ao cabo efetivamente entregá-la) é inconteste e evidencia, sem qualquer
dúvida, a adesão à conduta material de solicitação de PATZER com o fim
de fazê-lo praticar ato de ofício de sua atribuição funcional consistente em
basicamente realizar a sua tarefa no dia a dia do empreendimento em que
estava lotado e, também, mantê-lo à disposição para qualquer necessidade.
Da mesma forma, quanto ao amplo plexo de atribuições do Chefe da
UTRA/Londrina.

A autoria está clara porque WELTER foi quem anuiu e
prometeu o pagamento, acabando por, materialmente, efetuar a entrega
respectiva dos valores.

Presentes materialidade e autoria delitivas e ausentes
quaisquer causas de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, é de se
reconhecer a prática do crime do art. 333 do CP relativamente ao
denunciado JOÃO ROBERTO WELTER na modalidade 'prometer' (e,
como consequência, entregar) vantagem indevida repetidamente de 2004 a
2010 e de 2015 a março de 2017.

3.12. Advocacia Administrativa e Corrupção Passiva
Privilegiada (Sidiomar de Campos, Juarez José de Santana e Gil Bueno
de Magalhães).

Segundo a versão contida na denúncia, em 27/10/16 e
28/10/16, em Londrina-PR, o agente administrativo SIDIOMAR DE
CAMPOS, agindo com consciência e vontade e se valendo da qualidade de



servidor público, patrocinou, diretamente, interesse de INDÚSTRIA DE
LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA., CNPJ 05.150.262/0001-56, de
Sapopema-PR, elaborando minuta de defesa a ser apresentada pela pessoa
jurídica, em face de fiscalização em curso, bem como intermediando
encontro, fora do horário de expediente, de representantes do laticínio e
ofiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, com o objetivo de privilegiar a empresa.

SIDIOMAR DE CAMPOS agiu por instigação do assessor
parlamentar HEULER IURI MARTINS, que contatou o servidor por meio
telefônico e, agindo com consciência e vontade, solicitou providências em
defesa da empresa, que estava sendo fiscalizada pela fiscal federal
agropecuária JULIANA PASCHEMSHY.

Igualmente, em 27/10/16 e 28/10/16, em Londrina-PR, o
fiscal federal 
agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de Agricultura de
Londrina-PR – 
UTRA/Londrina JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, agindo com consciência
e vontade e se valendo da qualidade de servidor público, patrocinou,
diretamente, interesse de INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A.
LTDA., de Sapopema-PR, encontrando-se sigilosamente com o agente
administrativo SIDIOMAR DE CAMPOS, fora do horário de expediente,
com o objetivo de discutirem e minutarem uma defesa administrativa do
laticínio, encaminhada, por correio eletrônico, ao assessor parlamentar
HEULER IURI MARTINS, e, assim, privilegiar a pessoa jurídica, em face
de fiscalização em curso.

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA também agiu por instigação
do assessor parlamentar HEULER IURI MARTINS, que o contatou o
servidor por meio telefônico e, agindo com consciência e vontade, solicitou
providências em defesa da empresa, que estava sendo fiscalizada pela fiscal
federal agropecuária JULIANA PASCHEMSHY.

Em 27/10/16, em Curitiba-PR, o Superintendente Federal do
Ministério da Agricultura no Paraná GIL BUENO DE MAGALHÃES,
agindo com consciência e vontade, cedendo a solicitação indevida do
assessor parlamentar HEULER IURI MARTINS, praticou ato de ofício,
infringindo dever funcional, consistente em adotar 
providências administrativas destinadas a efetivar a remoção de ofício da
fiscal federal agropecuária JULIANA PASCHEMSHY, do Serviço de
Inspeção Federal das atividades industriais da pessoa jurídica INDÚSTRIA
DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA., de Sapopema-PR.

Agindo com consciência e vontade, HEULER IURI
MARTINS instigou o servidor público GIL BUENO DE MAGALHÃES a
promover a ilegal remoção de ofício de JULIANA PASCHEMSHY,
concorrendo, assim, para o ilícito.



Os dois agiram com consciência da ilegalidade do ato de
ofício solicitado e praticado, e com o objetivo de atender os interesses dos
dirigentes da empresa INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA.,
descontentes com a atuação funcional da fiscal federal agropecuária
JULIANA PASCHEMSHY.

De fato, conforme constou do relatório final do inquérito
(evento 246 do IPL), foram inúmeras as irregularidades identificadas, já em
2016, na mencionada indústria, objeto dos processos administrativos SEI
21034.006706/2016-33 e 21034.002251/2016-87, o que, inclusive,
redundou na interdição do estabelecimento em 21/03/17 (evento 331,
ANEXO1 a ANEXO11, p.12, do IPL).

O crime de advocacia administrativa está tipificado da
seguinte forma: 

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante
a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

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

Trata-se de crime funcional, cujo sujeito ativo é o servidor
público, admitindo-se a participação ou coautoria de terceiro não detentor
da condição. 

Tutela-se a moralidade administrativa e o regular
funcionamento da Coisa Pública. É crime formal, consumando-se com o
ato de defender ou pleitear interesse privado de outrem perante a
Administração, independentemente de qualquer vantagem econômica. O
tipo subjetivo é o dolo.

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

O mesmo não se pode dizer do denunciado HEULER
MARTINS.

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

Assim, o STJ:



RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

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



Registre-se que é possível ao juízo da execução a adequação das
condições de adimplemento da prestação pecuniária, incluindo a
hipótese de parcelamento, nos termos do art. 66, V, "a", c/c art. 169, § 1º,
da Lei nº 7.210/84. 7. Apelações criminais desprovidas. Extinta, de
ofício, a punibilidade de Jocimar de Souza quanto à tentativa de
estelionato a ele imputada, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c 109,
inciso VI, do Código Penal, na redação vigente à época dos fatos. (TRF4,
ACR 5004469-95.2014.4.04.7006, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO
BRUNONI, juntado aos autos em 06/04/2018).

HEULER, diante de que os crimes e ele atribuídos nesta ação
resultavam em pena máxima não superior a 2 (dois) anos de reclusão, bem
assim que não possuía antecedentes criminais, restou beneficiado por um
acordo de transação penal nos autos de Juizado Especial Criminal
desmembrados nº 5019587-27.2017.4.04.7000. Por isso, foi excluído da
condição de réu no presente processo.

Examinando-se os autos restaram comprovadas materialidade
e autoria criminosas por parte de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e de
SIDIOMAR DE CAMPOS.

Os diálogos interceptados com autorização judicial
demonstram claramente a relação muito próxima existente entre
SIDIOMAR e JUAREZ e entre eles e o assessor parlamentar, à época, do
Deputado Federal João Arruda, HEULER MARTINS. Este último atuava -
não restou claro exatamente com por quais razões - no sentido de
representar os interesses da Indústria de Laticínios S.S.P.M.A LTDA para
que o empreendimento seguisse funcionando sem qualquer embaraço
decorrente do exercício do regular poder de fiscalização do MAPA, no
caso, representado pela Fiscal Federal Agropecuária Juliana Aparecida de
Souza Pachemshy. Igualmente somente se podem deduzir os motivos que
levavam a um desmedido empenho pessoal dos réus SIDIOMAR e
JUAREZ para atenderem aos reclamos de HEULER - como se disse, um
assessor parlamentar que, aparentemente, não possuía qualquer vínculo
com a indústria em questão -, favorecerem os interesses da empresa e
deliberadamente agirem para sabotar a atuação profissional da
representante do órgão ao qual pertencem.

As provas dos envolvimentos dos servidores públicos com o
interlocutor da empresa decorrem inicialmente dos diálogos monitorados
(áudios 85209088.WAV– AC/12, 85210503.WAV – AC/12,
85210612.WAV – AC/12, 85216789.WAV – AC/12,85209868.WAC –
AC/12 e 85227674.WAV – AC/12 dos autos nº 5062179-
57.2015.4.04.7000).

Nesses diálogos comprova-se, inicialmente, a proximidade
incomum existente entre fiscalizador e fiscalizado. HEULER, indignado
com a presença da fiscal agropecuária Juliana para realizar seu trabalho na
indústria de laticínios telefona diretamente a SIDIOMAR, também um
servidor do MAPA lotado na UTRA/Londrina, que de imediato encampa a



reclamação e informa que encaminhará um texto ao interlocutor
fornecedneo subsídios para que a empresa fundamente uma representação
contra a fiscal federal. Com isso, ficaria mais ainda caracterizada a
perseguição da servidora ao empreendimento.

Pouco menos de uma hora depois, SIDIOMAR contata
JUAREZ por telefone, informa do ocorrido e reitera que redigirá um texto
para a empresa. às 21h10min do mesmo dia, em nova conversa telefônica
entre ambos, combinam de se encontrar no dia seguinte às 10h para, em
conjunto, elaborarem uma manifestação em nome da empresa a ser
entregue na UTRA/Londrina em desfavora da própria servidora do MAPA!

No dia 28/10/16, mesmo dia da reunião marcada para às
10h, SIDIOMAR informa JUAREZ que o e-mail com o texto redigido e
ancaminhado por ambos foi recebido:



O exame pericial em que constam as transcrições dos
diálogos mantidos via aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp do
telefone celular apreendido com HEULER MARTINS ratifica a ocorrência
dos fatos. Ressaltem-se as trocas de textos entre HEULER e SIDIOMAR
(Relatório de Polícia Judiciária nº 76/17 do anexo eletrônico 66 do IPL,
REL_MISSAO_POLIC20, pp. 44-55).

Pouco resta a acrescentar para a comprovação da
materialidade e autoria delituosa.

A tese defensiva de que a real preocupação era a utilização
indevida do veículo não tem qualquer fundamento, quando apreciada à luz
do conteúdo dos diálogos, da proximidade entre os três e do histórico de
irregularidades da empresa, consoante se registrará adiante. De todo modo,
ainda que assim fosse, não tornaria a ação atípica, conforme entende a
doutrina mais abalizada.



Por sua vez, Juliana Aparecida de Souza Pachemshy, ouvida
em Juízo como testemunha, confirmou o envolvimento de SIDIOMAR na
proteção à empresa. Afirmou também que se buscava, internamente,
instaurar um procedimento na esfera administrativa contra si em razão de
sua atuação em face da empresa sediada em Sapopema/PR (evento 767).

Os documentos do evento 1276, comprovam a ação de
JUAREZ JOSÉ DE SANTANA junto ao Superintendente GIL BUENO DE
MAGALHÃES referindo a atuação da fiscal Juliana junto à empresa
S.S.P.M.A., bem como se identificou a reclamação escrita formalizada no
dia 31/10/16 em nome desta empresa contra a referida servidora, cujo teor
está em consonância com os diálogos monitorados e antes referidos
mantidos pelos agentes públicos (ANEXO4 do mesmo evento).

Ressalto que, para a configuração do crime em questão, não
importa se sobreveio o resultado pretendido com a indevida intervenção ou
mesmo se a sua finalidade era legítima ou não. A ação em si de interceder
em favor de terceiro valendo-se de sua posição funcional já é criminosa.

Entendo igualmente que não há necessidade de que o servidor
público atue, de fato, como advogado, protocolando petições, arrazoados
ou instaurando procedimentos formais em favor do interessado. Basta, para
a configuração do crime, que atue de modo a interceder em favor de
particular, valendo-se de sua condição de funcionário da Administração.

Sobre o crime do art. 321 do CP, José Paulo Baltazar Junior
(Crimes Federais, 11ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2017, p. 312), afirma:

 Patrocinar significa advogar, facilitar, proteger, favorecer,
defender, intermediar, interceder, pedir em favor de alguém. Conforme o
caso, poderá restar configurado o crime com a ação de indagar sobre o
andamento de determinado expediente (TRF3, AC 19996102015038-3,
Therezinha Carzeta, 1ª T., u., 20.05.03). O patrocínio não se confunde com
a execução do ato favorável ao particular, sendo nota marcante
desse crime a intermediação de um funcionário no sentido de que o ato
seja praticado por outro. 

 O verbo nuclear da ação imputada ao acusado, como visto, é
o de patrocinar interesse privado perante a Administração Pública.

 O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, nos autos
da Apelação Criminal nº 2000.71.03.000567-3 (8ª Turma, Relator Des.
Otávio Roberto Pamplona, DJ 18/02/2004) que, para a configuração do
delito do art. 321 do Código Penal, não se exige que o agente obtenha
qualquer tipo de vantagem, porquanto o que a norma visa resguardar é o
bom funcionamento, a transparência, a moralidade da administração
pública. Não é necessário, também, qualquer fim especial no agir do
agente, sendo bastante o dolo genérico em praticar a conduta descrita
no caput.



No caso, não resta qualquer dúvida de que o acusado
SIDIOMAR, após contato pessoal com o também denunciado HEULER,
elaborou, em conjunto com JUAREZ, que aderiu dolosamente à conduta do
primeiro, um esboço de minuta de petição administrativa em desfavor da
atuação do próprio órgão público do qual faz parte.

A condição de servidores públicos foi fundamental para a
apresentação da peça, seja por seu conhecimento técnico, seja pelo
conhecimento que possuíam sobre as atribuições da FFA Juliana, seja
porque sabiam das circunstâncias internamente justificadas em razão das
quais ela havia solicitado o veículo oficial para deslocamento, seja porque
ambos - JUAREZ e SIDIOMAR - utilizaram de suas funções públicas, das
informações e conexões que detinham dentro e fora do órgão para
viabilizarem a defesa e o encaminhamento do pleito da empresa para que
tivesse mais possibilidade de possuir o andamento pretendido e, assim,
obter o melhor resultado, seguindo as pretensões espúrias do fiscalizado.
Aproveitaram-se, pois, das facilidades que os cargos lhe proporcionavam
(RT 400/316).

Comprovada, pois, a prática delitiva do art. 321 do CP no dia
28/10/16 por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA e SIDIOMAR DE CAMPOS.

O crime de corrupção passiva privilegiada: 

        Art. 317 - Omissis

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

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

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

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



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

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

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

O mesmo não se pode dizer do denunciado HEULER
MARTINS.

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

Assim, o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS". TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. 
PARTICIPAÇÃO DE PARTICULAR EM CORRUPÇÃO PASSIVA.
COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO.
LEI 9.099/95. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A
AVALIAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO. 
 I. É possível a participação de particular no delito de corrupção
passiva, face a comunicabilidade das condições de caráter pessoal
elementares do crime. 
 II. Computa-se a causa especial de aumento de pena na avaliação do
requisito objetivo de "pena mínima cominada igual ou inferior a um
ano", exigido para a suspensão do processo prevista pela Lei 9.099/95. 
 III. Recurso ao qual se nega provimento. 
(RHC 7.717/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 17/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 115)

E o TRF4:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FALCATRUA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL. INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ART. 30 DO
CÓDIGO PENAL. AGENTE ESTRANHO AOS QUADROS DO



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

HEULER, diante de que os crimes e ele atribuídos nesta ação
resultavam em pena máxima não superior a 2 (dois) anos de reclusão, bem
assim que não possuía antecedentes criminais, restou beneficiado por um
acordo de transação penal nos autos de Juizado Especial Criminal
desmembrados nº 5019587-27.2017.4.04.7000. Por isso, foi excluído da
condição de réu no presente processo.

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



Nada obstante os diálogos anteriormente mencionados e
transcritos bem como o conteúdo das mensagens de texto trocadas via
aplicativo WhatsApp objeto do Relatório de Polícia Judiciária nº 76/17
(anexo eletrônico 66 do IPL, REL_MISSAO_POLIC20), que apresentam
um quadro perturbador dos bastidores da tomada de decisões no âmbito do
MAPA/PR para o fim de desvelar os fundamentos fáticos dos atos
administrativos levados a cabo para bem além da frieza dos documentos
oficiais e da aparência de legalidade que advém da sua motivação formal, o
fato é que a remoção de Juliana Pachemshy se deu a pedido e não há
comprovação de que o então Superintendente Federal da Agricultura GIL
BUENO DE MAGALHÃES tenha infringido dever funcional na
tramitação do procedimento respectivo.

Seria possível que Juliana tivesse postulado remoção por não
suporta rmais as pressões exercidas por HEULER, JUAREZ, SIDIOMAR,
GIL et caterva? Sim, é uma possibilidade. Bastante plausível, aliás, e em
linha com o que restou afirmado pelo corréu colaborador DANIEL
GONÇALVES FILHO em seu interrogatório judicial (evento 1507,
VIDEO11 a VIDEO15) e sugerido pela também colaboradora MARIA DO
ROCIO NASCIMENTO ao aduzir que o assessor parlamentar HEULER
IURI MARTINS sempre comparecia no gabinete do Superintendente GIL
BUENO DE MAGALHÃES para defender os interesses do laticínio, o que
também ocorria com os dirigentes de tal empresa. Também disse que GIL
referiu que instauraria processo administrativo contra a fiscal, bem como
que ele solicitou à colaboradora que emitisse parecer favorável ao pedido
de remoção dela e seu marido (evento 1507, VIDEO3 a VIDEO9).

Contudo, a imputação inicial foi a de que GIL BUENO DE
MAGALHÃES teria praticado "ato de ofício, infringindo dever funcional,
consistente em adotar providências administrativas destinadas a efetivar a
remoção de ofício da fiscal federal agropecuária JULIANA
PASCHEMSHY, do Serviço de Inspeção Federal das atividades industriais
da pessoa jurídica INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA".

Comprovado que a tal remoção se deu a pedido da
servidora (evento 740, INF11, pp. 52/57), não se mostra viável o
acolhimento da acusação no ponto, nada obstante as provas apontem
firmemente no sentido de que esse era um desejo antigo da empresa de
laticínios sediada em Sapopema/PR e do assessor parlamentar HEULER,
encampado por GIL, JUAREZ e pelo próprio SIDIOMAR há bastante
tempo. 

No caso, seja pela necessidade de estrita observância
do princípio da correlação entre acusação e sentença, seja porque o direito
penal não sanciona meras intenções desprovidas de atos executórios
concretos - ressalvadas algumas exceções em que o processo de
incriminação é antecipado que, todavia, não se aplicam a este caso -, seja
porque a prova de violação de dever funcional decorrente de uma suposta



agilização viciada e indevida do procedimento de remoção a pedido é
insuficiente, é de se concluir que não há comprovação da materialidade
delitiva. 

Portanto, incomprovada com suficiência a materialidade
impõe-se a absolvição quanto ao crime capitulado no art. 317, §2º, do
Código Penal, na forma do art. 386, II, do CPP.

Por fim, cabe uma digressão importante sobre o que se
observou neste tópico da sentença quanto à extrema gravidade dos fatos
constatados e a verdadeira razão do empenho tanto de HEULER
MARTINS quanto dos servidores públicos que davam guarida aos seus
brados contra as alegadas perseguições empreendidas pela FFA Juliana
Pachemshy.

Os estarrecedores resultados obtidos na Supervisão realizada
pelo MAPA em 29 e 30/6/16 pelas FFA Dione Dal Bem e Juliana
Pachemshy evidenciam a razão do interesse em afastar a segunda do
trabalho de fiscalização no local e o absurdo, a vergonha e a desfaçatez que
era a atuação do tal assessor parlamentar do Deputado João Arruda tanto
quanto as ações criminosas, deletérias e atentatórias à proteção do
consumidor e da saúde pública levadas a cabo por JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA e SIDIOMAR DE CAMPOS ao encamparem os pleitos da
empresa.

Um panorama completo e nauseante do quadro deparado na
Indústria de Laticínios S.S.P.M.A LTDA e que redundou na interdição do
estabelecimento em 21/03/17 pode ser visto nas fotos das instalações do
local (evento 331, ANEXO1 a ANEXO10 do IPL 5002816-
42.2015.4.04.7000 correlato).

Vale a pena, ainda, destacarem-se as conclusões contidas no
Relatório de Supervisão nº 001/SIF3459/2016 lavrado em junho/2016
sobre o que foi encontrado no local (evento 331, ANEXO11). Dos 23
(vinte e três) itens de exame compulsório pelo fiscal, 18 (dezoito) estavam
fora dos padrões mínimos exigidos pelo MAPA, 04 (quatro) não se
aplicavam ao estabelecimento e, portanto, não foram objeto de avaliação e
01 (um) estava de acordo e dizia respeito somente à ventilação. Como
consequência solicitou-se a INTERDIÇÃO do estabelecimento à
Superintendência do MAPA/PR e o CANCELAMENTO em definitivo do
registro. Isso, como era de se esperar em uma unidade estadual de um
órgão comandando por servidores corruptos e orientados por interesses
político-eleitoreiros, não foi de pronto acolhido, tendo sido suspensas as
atividades em parte por pequeno período em 2016:



As constatações foram em sua maioria reiteradas quando
sobreveio outro relatório de fiscalização lavrado em 14/3/17 (Termo de
Fiscalização/Inspeção nº 001/2017/SIF3459), elencando-se mais uma vez
uma enorme série de graves inconformidades verificadas em nova ação
realizada pela AFFA Dione Dal Bem, mais uma vez recomendando-se a
interdição do estabelecimento e o cancelamento definitivo do registro
(evento 331, ANEXO11 do IPL apenso):



A INTERDIÇÃO (e não CANCELAMENTO do registro)
do estabelecimento sob código SIF3459 ocorreu por um pequeno período
no ano de 2016 e depois no dia 21/03/2017 - certamente não por
casualidade quatro dias após a deflagração da primeira fase da Operação
Carne Fraca -, e foi baseada nas constatações do Auto de Infração
001/841/SIF3459/2017 de 14/03/2017 e nos demais documentos presentes
no processo SEI 21034.006706/2016-33 e 21034.002251/2016-87 do
MAPA (evento 740, INF7). Nos seguinte termos:



Sempre, obviamente, sob veementes protestos do tal
assessor parlamentar e dos servidores públicos envolvidos, aos quais se
deve adicionar o nome de GIL BUENO DE MAGALHÃES, então
Superintendente do MAPA/PR, pessoa muito próxima da empresa e que
apoiava plenamente os pedidos de afastamento dos impedimentos legais
apresentados pela fiscal agropecuária para continuidade das atividades
econômicas tai como desenvolvidas até então, consoante dão conta os
diálogos travados por WhatsApp e transcritos no Relatório de Polícia
Judiciária nº 76/17 (anexo eletrônico 66 do IPL,
REL_MISSAO_POLIC20).

Enfim, não havia rigorosamente nada de perseguição gratuita
da servidora pública em face da empresa, senão o estrito cumprimento de
um dever legal de uma fiscal federal agropecuária consciente da
importância de sua função e da relevância para a coletividade da correta e
eficiente inspeção de produtos de origem animal em oposição ao desejo de
que a ação não fosse levada a cabo com todas as suas nuances por uma
empresa cujas instalações e forma de operação não atendiam ao mínimo
dos parâmetros exigidos pelo MAPA.

3.13. Advocacia Administrativa (Juarez José de Santana).

De acordo com a denúncia, em 14/08/16, em Londrina-PR, o
fiscal federal agropecuário e chefe da Unidade Técnica Regional de
Agricultura de Londrina-PR – UTRA/Londrina JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, agindo com consciência e vontade e se valendo da qualidade
de servidor público, patrocinou, diretamente, interesse da INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COUROS BRITALI LTDA., contatando, por via
telefônica, a representação do Ministério da Agricultura em Curitiba-PR,
nas pessoas dos servidores públicos CHARLEN HENRIQUE SACONATO



e GIL BUENO DE MAGALHÃES, para tratar da retenção administrativa
de importação de couros da referida empresa, bem como orientando, via
contato telefônico, seu dirigente CLÉBIO HENRIQUE POLVANI
MARQUES, em estratégia defensiva dirigida a viabilizar a liberação da
referida carga importada, infestada de larvas, comprometendo-se a acatá-la
quando da chegada da mercadoria em sua unidade administrativa.

O crime de advocacia administrativa está tipificado da
seguinte forma: 

Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante
a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

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

Trata-se de crime funcional, cujo sujeito ativo é o servidor
público, admitindo-se a participação ou coautoria de terceiro não detentor
da condição. 

Tutela-se a moralidade administrativa e o regular
funcionamento da Coisa Pública. É crime formal, consumando-se com o
ato de defender ou pleitear interesse privado de outrem perante a
Administração, independentemente de qualquer vantagem econômica. O
tipo subjetivo é o dolo.

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

Ressalto que, para a configuração do crime em questão, não
importa se sobreveio o resultado pretendido com a indevida intervenção ou
mesmo se a sua finalidade era legítima ou não. A ação em si de interceder
em favor de terceiro valendo-se de sua posição funcional já é criminosa.

Entendo igualmente que não há necessidade de que o servidor
público atue, de fato, como advogado, protocolando petições, arrazoados
ou instaurando procedimentos formais em favor do interessado. Basta, para
a configuração do crime, que atue de modo a interceder em favor de
particular, valendo-se de sua condição de funcionário da Administração.

Sobre o crime do art. 321 do CP, José Paulo Baltazar Junior
(Crimes Federais, 11ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2017, p. 312), afirma:

 Patrocinar significa advogar, facilitar, proteger, favorecer,
defender, intermediar, interceder, pedir em favor de alguém. Conforme o
caso, poderá restar configurado o crime com a ação de indagar sobre o
andamento de determinado expediente (TRF3, AC 19996102015038-3,



Therezinha Carzeta, 1ª T., u., 20.05.03). O patrocínio não se confunde com
a execução do ato favorável ao particular, sendo nota marcante
desse crime a intermediação de um funcionário no sentido de que o ato
seja praticado por outro. 

 O verbo nuclear da ação imputada ao acusado, como visto, é
o de patrocinar interesse privado perante a Administração Pública.

 O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, nos autos
da Apelação Criminal nº 2000.71.03.000567-3 (8ª Turma, Relator Des.
Otávio Roberto Pamplona, DJ 18/02/2004) que, para a configuração do
delito do art. 321 do Código Penal, não se exige que o agente obtenha
qualquer tipo de vantagem, porquanto o que a norma visa resguardar é o
bom funcionamento, a transparência, a moralidade da administração
pública. Não é necessário, também, qualquer fim especial no agir do
agente, sendo bastante o dolo genérico em praticar a conduta descrita
no caput.

Bem examinando os autos, encerrada a instrução processual,
embora permaneçam presentes indícios da prática delitiva, seja pelo
conteúdo no diálogo monitorado com autorização judicial (áudio
83819867.WAV - AC/10A dos autos nº 5062179-57.2015.4.04.7000), seja
pelo contido na Informação 008/136-2015-4-DRCOR/SR/DPF/PR (anexo
eletrônico 51 do IPL, INF10, p. 7) que analisou o telefone celular de
BRASILIANO e aponta para a real presença do interesse de JUAREZ em
atuar em favor da empresa de couros em questão, era indispensável para o
ajustamento típico da ação que a prova da existência, para além das
suspeitas fundadas, da efetiva intermediação do pleito perante a
Administração.

Conquanto JUAREZ tivesse fornecido indicíos bastantes de
que formularia o pleito perante o também servidor Charlen Saconato o
monitoramento telefônico e o exame dos equipamentos eletrônicos
apreendidos quando dos cumprimentos das medidas de busca e apreensão
não lograram demonstrá-lo. Seria, pois, fundamental para a constituição da
prova que Charlen reconhecesse em Juízo a ocorrência do patrocínio
indevido do interesse privado. Ouvido, sob o compromisso de dizer a
verdade, na condição de testemunha arrolada pela defesa de GIL BUENO
DE MAGALHÃES, negou que JUAREZ tenha com ele feito contato em
favor da resolução da questão envolvendo a empresa INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COUROS BRITALI LTDA (evento 886, VIDEO6).

Assim, ausente materialidade delitiva, impõe-se a absolvição
de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA quanto a este tópico da acusação (art.
321 do CP), na forma do art. 386, II, do CPP.

3.14. Concussão (Gércio Luiz Bonesi).



De acordo com a acusação, em pelo menos quatro
oportunidades, em dias ainda não perfeitamente identificados, mas
ocorridos entre meados de outubro de 2016 e de março de 2017, em Santa
Fé-PR, o fiscal federal agropecuário GÉRCIO LUIZ BONESI, agindo com
consciência e vontade, exigiu, para si, diretamente, em razão de seu cargo
público, da empresa PIRAPÓ PARTICIPAÇÕES LTDA., nome fantasia
FRIGORÍFICO SANTA FÉ, através do seu dirigente Fernando Porciúncula
Bargueno e de seu veterinário Thales Everaldo Tomassella, vantagens
indevidas, consistentes em pagamentos periódicos em dinheiro em espécie,
no valor de R$5.000,00.

GÉRCIO LUIZ BONESI exigiu as vantagens indevidas como
requisito para que comparecesse periodicamente no referido frigorífico e lá
cumprisse suas atribuições funcionais. A necessidade de viabilizar o
regular funcionamento da empresa acabou por determinar seus dirigentes a
cederem ao achaque, tendo efetuado quatro pagamentos em espécie,
através de seu veterinário Thales Everaldo Tomassella.

O crime de concussão está tipificado da seguinte forma:  

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

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

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

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

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



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

Examinando-se os autos restaram plenamente comprovadas
materialidade e autoria delitivas.

A essa altura não há qualquer dúvida no sentido de que
GÉRCIO LUIZ BONESI efetivamente recebeu vantagens indevidas
consistentes em pagamentos mensais de R$ 5.000,00, ao menos, nos meses
de novembro e dezembro de 2016 e de janeiro e feveiro de 2017.

A prova é induvidosa e decorre tanto dos depoimentos das
testemunhas Thales Everaldo Tomasella (evento 701, VIDEO2 e VIDEO3),
Marcos Sérgio Darronqui (evento 701, VIDEO4) e Fernando Porciúncula
Bargueno (evento 701, VIDEO4 e VIDEO5) quanto dos envelopes repletos
de cédulas fiduciárias, parte dos quais com expressa referência ao
FRIGORÍFICO SANTA FÉ, apreendidos na residência de GÉRCIO
quando do cumprimento em 17/03/17 de mandado de busca e apreensão
expedido pelo Juízo, totalizando R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais),
conforme fazem prova o Auto de Apreensão (evento 90,
AUTOCIRCUNS89, do IPL), os registros fotográficos contidos no
relatório final do inquérito policial (evento 246 do IPL,
REL_FINAL_IPL2, pp. 173-179), e a Informação nº 007/136-2015-4 –
DRCOR/SR/DPF/PR (anexo eletrônico 50 do IPL, INF74).

Segundo a testemunha Fernando Bargueno, administrador da
empresa, GÉRCIO, diante de sua experiência na área do abate de equinos e
ante a falta de fiscais disponíveis no MAPA/PR para lotação em regime
permanente no frigorífico, foi designado pela Chefe do SIPOA/PR, Maria
do Rocio Nascimento, para atender ao estabelecimento em sua fase inicial.
O frigorífico, após um ano e três meses de adaptação para exportação de
carne de cavalo, foi autorizado em setembro de 2016 pelo MAPA a operar.
Era indispensável, contudo, a presença de um fiscal federal agropecuário
para que realizasse o trabalho de treinamento dos servidores terceirizados
que formam o SIF local (art. 102 do RIISPOA então vigente), bem como
orientasse os ajustes necessários nas intalações e procedimentos para que o
estabelecimento pudesse iniciar o abate e a exportação das carnes.

Ainda de acordo com Fernando, inicialmente, o FFA
comparecia diariamente na empresa para atender a essa demanda.
Ultrapassada a fase inicial de adaptação, ajustes e treinamentos, GÉRCIO
passou a se fazer presente algumas vezes na semana no local até que a
frequência foi reduzida para quinzenal. Com a passagem do tempo e a falta
de designação de um profissional permanentemente lotado na empresa para
realizar o acompanhamento da produção e a emissão dos certificados e
demais documentos necessários, nada obstante os insistentes pedidos
formulados ao MAPA/PR, já possuindo a empresa autorização para



exportar à União Europeia, o próprio GÉRCIO teria sugerido a expedição
de uma Portaria Provisória de lotação no frigorífico. Contudo, já que sua
estada iria se prolongar mais do que o inicialmente esperado necessitaria de
um 'incentivo' consistente no pagamento mensal de R$ 5.000,00 em espécie
pela empresa para que, só assim, pudesse continuar atuando no local.

Diante desse cenário - esgotamento da fase de preparação,
ajustes e treinamentos, com o advento da certificação para exportar à União
Europeia, ausência de fiscais disponíveis e disponibilidade de GÉRCIO
para que fosse lotado provisoriamente no local, desde que recebesse
pagamentos mensais por fora -, à vista do investimento feito, dos
empregados contratados e compromissos contratuais assumidos, não
vislumbrou outra alternativa que não anuir com a entrega dos valores
exigidos. Então, repassou a tarefa a Marcos Darronqui para que os
pagamentos fossem feitos a GÉRCIO por intermédio de Thales Tomasella

As outras duas testemunhas (Thales e Marcos) confirmam os
pagamentos realizados, fornecendo detalhes de como, onde e em que
valores eram realizados. O primeiro afirmou que a demanda foi
inicialmente dirigida a ele, que se encarregou de repassar o pleito a
Fernando. O segundo era o encarregado de entregar o dinheiro a Thales,
seguindo orientação de Fernando, posto que era uma exigência do fiscal
que os pagamentos fossem sempre em dinheiro vivo e utilizando-se de
Thales como intermediário que deveria efetuar a entrega dentro da sala do
SIF, nada devendo lhe ser alcançado diretamente por qualquer outra pessoa.

Ainda, restou evidentemente que ao menos parte do dinheiro
apreendido na residência de GÉRCIO é fruto dessa relação espúria havia
entre ele e o frigorífico. Por ser ilustrativo, vale serem reproduzidas
algumas imagens constantes no auto de apreensão do material:



 



No rodapé deste último constava o seguinte nome:

A prova é absolutamente consistente no sentido de que
GÉRCIO impôs o pagamento de despesas para, supostamente, fazer frente
a seu deslocamento e estadia que, segundo suas palavras, 'não eram
cobertas pelo MAPA', como condição para que prosseguisse comparecendo
ao frigorífico para dar andamento aos trabalhos de responsabilidade da
fiscalização do MAPA/PR para viabilizar a produção e a exportação para a
Rússia.

A tese exposta pela esforçada defesa no evento 1626 de que
os tais pagamentos estariam de acordo com os arts. 102 e 103 do então
vigente RIISPOA (Decreto nº 30.691/52) é equivocada.

Primeiro, porque o art. 102 poderia ser aplicado unicamente
aos funcionários terceirizados que são contratados e remunerados pela
empresa para realizarem as inspeções na linha de produção e em outros
locais da empresa sob a orientação do fiscal federal agropecuário e do
auxiliar de inspeção integrante dos quadros funcionais do MAPA. Integram
o SIF local e prestam serviço público, conquanto não sejam servidores
públicos em sentido estrito, gozando de autonomia em relação a quem os
remunera. Quanto aos itens 6 e 7 do artigo que, aparentemente, poderiam
ser aplicados ao fiscal agropecuário, conquanto fossem de duvidosa



constitucionalidade desde o advento da CF/88, exigiam prévia autorização
do DIPOA/MAPA/DF. De todo modo, foram formalmente revogados pelo
Decreto nº 8.444/15, muito antes dos fatos.

Segundo, porque o art. 103 do revogado RIISPOA, que
estabelecia que corria à conta dos interessados as despesas de transporte do
servidor que, a pedido, fosse designado para proceder inspeção prévia de
terrenos ou estabelecimentos, para fins de registro ou relacionamento,
também não socorre ao denunciado. Trata-se de outro dispositivo que não
resiste a um exame de compatibilidade constitucional pós CF/88,
especialmente à vista do seu art. 37. Ainda que se superasse um tal óbice,
evidentemente que pagamentos dessa natureza haveriam de ser feitos
somente após formalização de procedimento administrativo pertinente no
âmbito do MAPA, com fixação de parâmetros seguros, valores,
periodicidade e forma de recolhimento. Certamente não seria em um
montante aleatório e em dinheiro vivo às escondidas após solicitação ou
exigência direta do servidor público. Por fim, se tudo isso pudesse ser
ultrapassado, restou suficientemente claro que a demanda formulada pelo
servidor se deu em momento posterior a uma suposta 'inspeção prévia'
voltada à obtenção de registro do establecimento no MAPA. Ressalte-se
que previsão semelhante não consta do novo RIISPOA, aprovado 12 (doze)
dias após a deflagração da Operação Carne Fraca (Decreto nº 9013/17).

Enfim, por qualquer ângulo que se aprecie a questão o FFA
GÉRCIO LUIZ BONESI não poderia pleitear qualquer pagamento à
empresa junto a qual estava exercendo suas funções, desimportando se
lotado formalmente nela ou não, se em atividade de fiscalização periódica
ou permanente, desde que, por ordem de sua chefia, deveria atendê-la,
ainda que transitoriamente. Era encargo do MAPA/PR efetuar o pagamento
de diárias - se devidas, tendo em conta a legislação aplicável - e fornecer
veículo oficial - se devido, à luz também de sua regulamentação interna. Se
o servidor não estava satisfeito ou se as prescrições legais e regulamentares
não fossem atendidas pela Administração cabia a ele expor formalmente a
situação e, adstrito ao princípio da legalidade, adotar as providências que
estivessem a seu alcance na esfera administrativa para resguardar sua
posição.

Consigne-se que o Frigorífico em questão está sediado no km
52 da Rodovia PR-317 a uma distância de 33km da sede da
UTRA/Maringá e a exatos 87km da residência de GÉRCIO em
Londrina/PR.

Por fim, a prova dos autos conforta amplamente a versão
acusatória, não sustentando em momento algum a exposição defensiva de
que a proposta teria partido da empresa com o fim de superar uma
deficiência do MAPA para fazer frente a despesas de deslocamento e
hospedagem - que, curiosamente, estavam fixadas em invariáveis R$



5.000,00 seja para o período em que o fiscal comparecia diariamente, seja
para o período em que se fazia presente duas ou três vezes ao mês no local
- e, assim, viabilizar o funcionamento do frigorífico.

Desimporta o título que o servidor público corrupto conceda
ao seu  próprio desvio de conduta e qual justificativa, internamente,
empresta a seu agir criminoso.

Desde que abraçou a profissão e o cargo público que escolheu
se submete aos pagamentos que lhe são regiamente alcançados pela União.
Questões relacionadas ao deslocamento, diárias e disponibilização, ou não,
de veículo oficial para desempenhar sua função devem ser solvidas no
âmbito interno do órgão e são reguladas por dispositivos legais e
administrativos.

No caso, quaisquer 'auxilio' ou 'ajuda de custo' que se
pretendam obter nada mais são do que eufemismos para vantagens
indevidas. Em linguajar popular: propina.

Vale registrar que o crime de concussão, assim como o de
corrupção passiva, consoante a dicção do art. 316 do Código Penal e o
entendimento jurisprudencial majoritário, plasmado pelo STF no
julgamento da STF, AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno,
DJe 22/04/2013, dispensa a comprovação da contrapartida consistente em
um ato de ofício específico e determinado realizado pelo servidor público
que recebe a benesse indevida. 

Basta à configuração do crime que a exigência tenha-se dado
em razão do cargo ostentado pelo funcionário público. No caso, a condição
de servidor da Administração é indissociável dos pleitos formulados, desde
que decorriam da sua posição de fiscal agropecuário em exercício
provisório - por ordem da chefia do SIPOA/PR - e da exigência de valores
para que continuasse atuando no local enquanto necessario.

A vantagem pretendida é clara e decorreu da obtenção de
dinheiro como decorrência do comparecimento periódico na empresa.

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

Quando o pleito é formulado pelo funcionário público deve-
se perquirir sobre a presença do pactum sceleris, ou seja, a adesão do
particular à conduta criminosa praticada pelo servidor público (HC 81303,



Relatora  Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 05/02/2002,
DJ 23-08-2002).

Por fim, não há, de acordo com a jurisprudência e doutrina
prevalentes, ação típica do terceiro que entrega ou promete a vantagem
exigida ou solicitada pelo servidor público ímprobo, desde que esteja
presente o metus publicae potestatis.

No caso concreto, diante da prova produzida, restou clara a
presença do metus publicae potestatis.

Das palavras das testemunhas arroladas pela acusação e
ouvidas em Juízo sob o compromisso de dizer a verdade, da análise da
prova indiciária, do contido no interrogatório de MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO (evento 1507, VIDEO3 a VIDEO9), ré colaboradora, que
garantiu ter advertido GÉRCIO no sentido de que, quando se deslocasse até
o frigorífico, deveria solicitar o pagamento das diárias para emissão das
respectivas ordens de serviço, bem como dos pagamentos que restaram
comprovados nos autos (evento 798, OFIC3), é fácil concluir que o
acusado ponderou que seria financeiramente mais vantajoso a si
constranger o administrador do frigorífico à realização dos pagamentos
diretamente a ele do que perceber os valores das diárias correspondentes
aos deslocamentos a serviço. Fernando Bargueno, na falta de outras
alternativas, acabou por ceder aos pleitos, o que ajusta à ação do servidor
aos ditames do art. 316 do CP. Demais disso, não há comprovação nos
autos acerca da formulação de acordos ou negociações entre os envolvidos
com paridade ao menos relativa de posição que pudessem apontar em outro
sentido que não naquele constatado durante a instrução dos autos.

Comprovada, pois, a prática delitiva do art. 316 do CP, por 04
(quatro) vezes, nos meses de novembro e dezembro de 2016 e de janeiro e
fevereiro de 2017, na forma do art. 71 do CP.

3.15. Organização criminosa (Juarez José de Santana,
Sidiomar de Campos, Gércio Luiz Bonesi, Luiz Alberto Patzer e Roberto
Brasiliano da Silva).

 Além das imputações de crimes de corrupção passiva,
concussão, prevaricação e advocacia administrativa, o MPF atribuiu na
peça acusatória o crime de organização criminosa tipificado no art. 2º, §4º,
II, da Lei n.º 12.850/2013 pelos fundamentos adiante expostos.

Em período ainda não perfeitamente delimitado, mas
certamente entre 2014 e março de 2017, em Londrina-PR, os servidores
públicos federais, da Unidade Técnica Regional de Agricultura de
Londrina-PR – UTRA/Londrina, do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, SIDIOMAR DE
CAMPOS, GERCIO LUIZ BONESI, LUIZ ALBERTO PATZER e
SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA, e, ainda, ROBERTO



BRASILIANO DA SILVA, todos em unidade de desígnios, consciência e
vontade para a prática delituosa, sob o comando do primeiro, associaram-se
em quadrilha, para cometer crimes, e, ainda, constituíram e integraram,
pessoalmente, organização criminosa, com o objetivo de obter vantagens
indevidas, mediante a prática de crimes contra a Administração Pública,
notadamente corrupção passiva, concussão, prevaricação e advocacia
administrativa, valendo-se de sua condição de funcionários públicos para,
violando deveres funcionais, favorecer, indevidamente, empresas e
empresários do ramo de produtos de origem animal, e deles recebendo
proveitos ilícitos, direta e indiretamente. 

O fiscal federal agropecuário JUAREZ JOSÉ DE
SANTANA, chefe da organização criminosa, e exercente do cargo de chefe
da Unidade Técnica Regional de Agricultura de Londrina-PR –
UTRA/Londrina, organizava toda a prática delituosa. JUAREZ recebia,
atendia e intermediava pleitos, vários dos quais indevidos, de empresas e
empresários fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, voltando-se
essencialmente a atender os interesses privados que lhe eram apresentados,
seja para atribuir, determinar e postular o trâmite privilegiado e prioritário
de requerimentos administrativos, apresentados a sua unidade, como, de
forma dissimulada, emitir e determinar a emissão de atos administrativos
que atendessem indevidamente aqueles que lhe procuravam. Ainda,
coordenava a solicitação e recebimento de vantagens indevidas,
notadamente dinheiro e alimentos, e, também, ocupava-se em atender
pedidos de assinaturas de certificados sanitários, isto sem se preocupar em
fiscalizar a regularidade dos produtos amparados em tais documentos.

Embora não fosse servidor público, ROBERTO
BRASILIANO DA SILVA era auxiliar direto de JUAREZ no que diz
respeito à solicitação e coleta de vantagens indevidas, ocupando-se não só
de comparecer em empresas para retirá-las como também de efetuar as
cobranças dos valores ilícitos, prometidos por empresários. Por fim,
assessorava JUAREZ em encontros e reuniões, dirigidas a propósitos
escusos, conforme conversas telefônicas regularmente monitoradas com
autorização desse Juízo nos autos 5062179-57.2015.4.04.7000,
identificadas como 81635157.WAV – AC/6A 2 , 84078709.WAV –
AC/11A, 84111297.WAV – AC/11A. 

O agente de inspeção sanitária SEBASTIÃO MACHADO
FERREIRA, além de também se envolver na cobrança de vantagens
indevidas (81655719.WAV - AC/6A, 81663460.WAV AC/6A,
82221706.WAV – AC/8A, 82081746.WAV – 7/A, 85187625.WAV - AC/12
e 85215087.WAV – AC/12), ocupava-se de armazenar, em benefício de
JUAREZ, os alimentos obtidos indevidamente pela organização criminosa,
beneficiando-se deles também (82081717.WAV – AC/7A e 82081725.
WAV– AC/7A). 



SIDIOMAR DE CAMPOS, agente administrativo, ocupava-
se de cumprir ordens de JUAREZ, retirando, em empresas, vantagens
indevidas solicitadas pelo chefe da unidade (81262109.WAV – AC/5A,
81262288.WAV - AC5A), além de auxiliar este no atendimento
privilegiado de solicitações de empresários (85209088.WAV – AC/12,
85210503.WAV – AC/12, 85210612.WAV – AC/12, 85216789.WAV –
AC/12, 85209868.WAC – AC/12 e 85227674.WAV – AC/12).

O fiscal federal agropecuário GERCIO LUIZ BONESI, além
de atender, na área técnica, demandas de empresários, intermediadas por
JUAREZ, também ocupava-se de exigir vantagens ilícitas. Por fim, o
agente de inspeção LUIZ ALBERTO PATZER, além de cumprir ordens de
JUAREZ para solicitar e receber vantagens indevidas, repassava ao seu
chefe parte da propina recebida, além de providenciar alimentos igualmente
objeto de solicitações indevidas (81409392.WAV – AC/6A e
81415585.WAV – AC/6A).

Conforme tratado na denúncia, apurou-se que a organização
criminosa em questão, além de obter inúmeras vantagens ilícitas, com a
prática de corrupção e concussão, beneficiou indevidamente várias
empresas, dentre as quais, em especial, FRIGOMAX - – FRIGORÍFICO E
COMÉRCIO DE CARNES LTDA., UNIFRANGO AGROINDUSTRIAL
S/A, M. C. ARTACHO CIA. LTDA., WEGMED – CAMINHOS
MEDICINAIS LTDA., GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA. e
INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS S.S.P.M.A. LTDA.

O delito imputado está descrito nos seguintes termos na Lei
nº 12.850/13:

Art. 1o  Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais
correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou
mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de
tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou
indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro)
anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Art. 2o  Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou
por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das
penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§1o  Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma,
embaraça a investigação de infração penal que envolva organização
criminosa.



§2o  As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização
criminosa houver emprego de arma de fogo.

§3o  A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou
coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique
pessoalmente atos de execução.

§ 4o  A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I - se há participação de criança ou adolescente;

II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização
criminosa dessa condição para a prática de infração penal;

III - se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, no todo ou
em parte, ao exterior;

IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras
organizações criminosas independentes;

V - se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da
organização.

Cuida-se de crime comum, que pode ser praticado por
qualquer pessoa; em que se tutela a paz pública e, secundariamente, os bens
jurídicos protegidos pelos delitos pretendidos pela organização.

O tipo subjetivo é o dolo, inexistindo forma culposa.

É delito formal e de conteúdo variado, que se consuma com a
prática de quaisquer da condutas ali descritas, independentemente do
resultado naturalístico.

O tipo penal reclama a presença dos requisitos
da permanência e estabilidade, igualmente exigidos para o delito de
associação criminosa:

Aqui se trata de uma união de pessoas com um objetivo comum, mas de
caráter ilícito, de modo que a utilização do termo associação serve aos
fins de deixar claro que o conceito somente é aplicável quando houve
algum grau de permanência ou estabilidade, ainda que a lei brasileira,
ao contrário da Convenção de Palermo, não exija que a organização
seja existente há algum tempo.

Essa conclusão se fortalece pela exigência de que a associação seja
estruturalmente ordenada, o que vai ao encontro da Convenção de
Palermo, no ponto em que define o grupo estruturado como aquele
formado de maneira não fortuita, ainda que não disponha de uma
estrutura elaborada (art. 2, c)

A permanência ou estabilidade na atividade criminosa (Fabián
Caparros: 172), ou a pretensão de cometer uma série indeterminada de
crimes, que já era utilizada como critério para distinguir a quadrilha do



mero concurso de agentes, aqui poderá desempenhar idêntico papel,
afastando a aplicação da Lei 12.820/2013 aos casos de mero concurso
eventual de agentes ou do delito isolado cometido de forma organizada.
(BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 9. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1.268)

Segundo JOSÉ PAULO BALTAZAR JÚNIOR, os traços
distintivos entre os tipos penais previstos nos artigos 1º e 2º da Lei
12.850/2013 e aquele constante do artigo 288 do Código Penal, com a
redação dada pela Lei 12.850/2013, são:

...  a Lei 12.850 manteve no ordenamento jurídico, com alterações, o tipo
do art. 288 do CP, que tratava da quadrilha ou bando, agora sob o nome
de Associação Criminosa, aproximando-se do modelo italiano, que
contempla o tipo específico da associação criminosa de tipo mafioso ao
lado da associação criminosa simples. O critério distintivo essencial
entre os tipos de associação criminosa (CP, art. 288) e organização
criminosa (LOC, arts. 1º e 2º) não é o número de agentes ou o fato de
visar a crimes graves, mas sim o fato de ser a organização
estruturalmente ordenada e contar com divisão de tarefas. Sendo
assim, é possível que um grupo que tenha mais de três agentes e tenha
por finalidade a prática de crimes com pena superior a quatro anos seja
tratado como associação criminosa (CP, art. 288), desde que não seja
estruturalmente ordenado e não conte com divisão de tarefas. (Ibidem,
p. 1.267) 

Trata-se de um delito em que a tipificação da conduta se dá
independentemente da ocorrência dos crimes em função dos quais houve a
associação dos agentes em um caso clássico de antecipação da
criminalização da ação. Ou seja, a obtenção de vantagens por meio de
práticas ilícitas é elemento sujetivo do tipo, portanto, o especial fim de agir
da reunião estável de pessoas.

Examinando-se os autos restaram comprovadas materialidade
e autoria criminosas por parte de JUAREZ JOSÉ DE SANTANA,
SIDIOMAR DE CAMPOS, LUIZ ALBERTO PATZER e ROBERTO
BRASILIANO DA SILVA.

Encerrada a instrução, não remanesce qualquer dúvida acerca
da presença de todos os requisitos necessários à caracterização da
organização criminosa instalada na Unidade Técnica Regional Avançada
em Londrina do Ministério da Agricultura. JUAREZ, chefe da UTRA por
muitos anos, estabeleceu e coordenou uma rede criminosa composta por
servidores públicos e infiltrou na Administração um indivíduo que não
possuía qualquer relação com o funcionalismo, concedendo a ele carta
branca para atuar como seu preposto na relação com as empresas
fiscalizadas.

A estabilidade do grupo delituoso era evidente, havia divisão
de tarefas e a finalidade era a de obter vantagens dos empresários sujeitos à
fiscalização do MAPA na região mediante a entrega de somas em dinheiro
periodicamente e também também de produtos alimentícios e outros bens



que fossem do interesse da quadrilha. Em troca, forneciam o apoio às suas
demandas administrativas, inclusive para o fornecimento de subsídios
técnicos para apresentação de defesas e requerimentos buscando a
satisfação dos seus interesses, ainda que não revestidos de qualquer
legitimidade ou fundamento fático. 

As provas de mais essa prática criminosa decorrem
inicialmente dos diálogos monitorados (áudios 81635157.WAV –
AC/6A,84078709.WAV – AC/11A, 84111297.WAV – AC/11A,
81655719.WAV - AC/6A, 81663460.WAV - AC/6A, 82221706.WAV –
AC/8A, 82081746.WAV – 7/A, 85187625.WAV– AC/12, 81262109.WAV –
AC/5A, 81262288.WAV – AC5A, 85209088.WAV – AC/12,
85210503.WAV – AC/12, 85210612.WAV – AC/12, 85216789.WAV –
AC/12, 85209868.WAC – AC/12, 85227674.WAV – AC/12,
81409392.WAV – AC/6A, 81415585.WAV – AC/6A, 80455584.WAV –
AC/2A, 80717242.WAV – AC/3A, 80928350.WAV – AC/4A,
81259151.WAV – AC/5A, 81259319.WAV – AC/5A, 81259364.WAV –
AC/5A, 81259538.WAV – AC/5A, 81367554.WAV – AC/5A,
81381760.WAV – AC/6A, 81454359.WAV – AC/6A, 81570482.WAV –
AC/6A, 81633282.WAV – AC/6A, 82096337.WAV – AC/8A,
82098085.WAV – AC/8A, 82449237.WAV – AC/8A e 82708207.WAV –
AC/8A dos autos nº 5062179- 57.2015.4.04.7000).

Nesses diálogos comprova-se que:

JUAREZ encabeçava a organização. Dirigia a empreitada
criminosa, e se ocupava de contatar empresários fiscalizados várias vezes
ao longo dos dias. Seus telefonemas espelham um verdadeiro festival de
improbidades. Evidenciam diariamente que seu intento com a função que
detinha há anos de chefe da UTRA/Londrina era, antes de tudo, obter
proveito pessoal. Com isso, amealhava patrimônio - nunca é demais
lembrar que, com um salário de pouco mais de R$ 20.000,00 brutos, sendo
casado também com servidora pública e tendo duas filhas, era proprietário
de fato de, ao menos, duas lanchonetes Subway em Londrina -  e benefícios
de toda sorte, variando de alimentos como carnes e ovos até simples a botas
de borracha para uso em suas empresas. Fez da função pública um balcão
de negócios escusos, um meio para se beneficiar frequentemente, como
meio de vida, há muitos anos mediante a prática constante de crimes contra
a Administração Pública. Para a concretização de suas diretrizes delituosas
contava com um staff de, no mínimo, outros quatro associados.

BRASILIANO atuava, de fato, como braço direito de
JUAREZ, solicitando com frequência espantosa, vantagens indevidas junto
aos empresários do setor agropecuário em toda a região norte do Paraná.
Sempre em nome e à conta de JUAREZ. Detinha a posição de auxiliar
direto, com poderes para percorrer os fiscalizados e apresentar as
demandads de benesses ilícitas. Possuía ampla confiança e sua relação com



o lídera e mentor da organização era tão próxima que, mesmo sem ser
funcionário público, tinha acesso total às instalações e procuração veral
para falar em nome do chefe da unidade do MAPA em Londrina.

SIDIOMAR era agente de inspeção lotado na
UTRA/Londrina e, conforme se percebe claramente, atuava em favor das
demandas ilícitas de seu chefe, possuindo, para além da ação material de
arrecadar o produto da corrupção, interlocução direta com os proprietários
das empresas fiscalizadas também para emprestar guarida a suas
postulações administrativas visando a se afastarem atos de fiscalização
legítimos que contrariassem os interesses dos estabelecimentos comerciais.
Seu poder de iniciativa era um pouco mais limitado do que o de
BRASILIANO, mas bem se viu que não era um mero executor material,
cabendo-lhe também a apreciação de demandas ilícitas específicas das
empresas, proposição de soluções em seu favor, sempre com a aquiescência
de JUAREZ.

PATZER também figurava como um dos servidores que
atuavam livremente como auxiliares de JUAREZ no sentido de
comparecerem às empresas fiscalizadas pelo MAPA para que fossem
apanhados os produtos ilicitamente pleiteados pelo seu chefe JUAREZ e a
ele entregues. Na hierarquia da organização figurava no patamar mais
baixo, ao lado de SEBASTIÃO.

SEBASTIÃO MACHADO FERREIRA, também denunciado,
mas que teve sua punibilidade extinta pelo falecimento, era encarregado de
percorrer regularmente os estabelecimentos para recolher as benesses
pleiteadas por JUAREZ. Na hierarquia da organização figurava no patamar
mais baixo, ao lado de PATZER.

Da mesma forma, demonstrando a integração entre todos, a
divisão de tarefas e o dolo em suas condutas, vale registrar que há prova
mais do que suficiente nos autos que, em diversas ocasiões, o produto do
crime foi dividido entre os integrantes da organização criminosa. Além
disso, costumavam utilizar linguagem cifrada em seus diálogos travados
por telefone para reduzirem os riscos de que a empresa delituosa fosse
descoberta, bem como chegaram a promover encontros pessoais fora da
sede da UTRA/Londrina, com o fim específico de diminuirem as suspeitas
acerca dos assuntos tratados nessas ocasiões.

Para bem além dos diálogos telefônicos, o exame da
materialidade e autoria das ações criminosas abordadas nos 14 (quatorze)
tópicos anteriores desta sentença bem evidenciam a existência da
organização criminosa instalada no escritório do MAPA da região de
Londrina.

Por sua vez, corroboram a existência da organização
criminosa a Informação nº 008/136-2015-4 – DRCOR/SR/DPF/PR (anexo
eletrônico 51 do IPL, INF10), como decorrência da perícia realizada no



telefone celular de ROBERTO BRASILIANO DA SILVA, bem como os
interrogatórios dos réus colaboradores DANIEL GONÇALVES FILHO e
MARIA DO ROCIO NASCIMENTO.

DANIEL reforçou a constatação de que de fato havia um
grupo criminoso instalado permanentemente no MAPA de Londrina.
Confessou ter recebido, na condição de superintendente do MAPA/PR
repasse de propina obtida por JUAREZ, que lhe foi entregue por
SIDIOMAR. Aduziu que JUAREZ atuava diretamente no sentido de
beneficiar empresas, designar fiscais, liberar abates, etc. Igualmente,
corroborou os papéis exercidos por SIDIOMAR e BRASILIANO no
recolhimento e repasse de vantagens indevidas junto a empresas.

MARIA afrimou ser do seu conhecimento que JUAREZ,
SIDIOMAR, SEBASTIÃO e LUIZ PATZER solicitavam regularmente
vantagens indevidas, consubstanciadas em dinheiro e produtos de origem
animal, junto a empresas.

Relativamente a cada um deles, afirmou que PATZER, pelos
comentários que havia no MAPA em Curitiba, recolhia dinheiro e dividia
com outros servidores. BRASILIANO, segundo lhe teria sido dito por
SEBASTIÃO, quando da prisão de ambos, era o particular que se ocuparia
de assessorar JUAREZ, passando em empresas e entregando documentos.
Relativamente a SIDIOMAR, referiu que era próximo de JUAREZ e
dificultava a liberação de veículos para as atividades de fiscalização e se
envolvia em assuntos técnicos, apesar de ser agente administrativo, tudo
para beneficiar empresas.

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA se ocupou de utilizar o
serviço público de fiscalização agropecuária federal local para se
locupletar.

Para atingir seu objetivo, infiltrou na UTRA um indivíduo
que nada tinha a ver com o funcionalismo com a finalidade de, unicamente,
auxiliar materialmente na satisfação dos interesses pessoais de ambos.
Cercou-se de subordinados que aceitaram candidamente participar do
esquema criminoso para obtenção de vantagens indevidas. Subverteram a
lógica da primazia do interesse público, traíram a confiança que a
sociedade lhes delegou - e, por meio dos tributos recolhidos por todos,
pagava regiamente seus salários -, desprezaram os ditames da moralidade
administrativa e conspurcaram o serviço de inspeção federal na região
norte do Estado de maneira indelével, com prejuízo inestimável para a
atividade econômica do país e para a coletividade em geral.

Nem se fale que aqueles que se encontravam sob as ordens de
JUAREZ, notadamente os servidores SIDIOMAR, LUIZ PATZER e
SEBASTIÃO, agiam por mera subordinação hierárquica. Como se viu na
análise das provas dos 14 (quatorze) fatos anteriormente examinados e nos
elementos ora em apreciação, eles possuíam ciência plena do que estavam a



fazer, seja porque eram todos servidores públicos com muitos anos de
vínculo com o MAPA, seja porque detinham estabilidade no cargo - o que
lhes conferia plena capacidade de negar as investidas ilícitas sem receio de
qualquer retaliação funcional grave -, seja porque também acabavam por se
beneficiar diretamente de parte das benesses indevidamente recebidas.

Por fim, as infrações penais que se pretendiam praticar - e
muitas vezes restou comprovado terem ocorrido - eram aquelas em
desfavor da Administração Pública, cujas penas máximas eram superiores
ao exigido no caput do art. 2º da Lei nº 12.850/13.

Portanto, plenamente comprovadas materialidade e autoria
criminosas.

Presente, sem sombra de dúvida, a causa de aumento prevista
no §4º, II, do art. 2º, da Lei nº 12.850/13, desde que, conforme se observou,
a condição de servidores públicos dos integrantes da organização era
indissociável da prática criminosa e, mesmo, tinha como mote a própria
atividade profissional de cada um dos integrantes. Registre-se que, para
efeitos penais, BRASILIANO também deve ser considerado servidor
público, à luz do disposto no art. 327 do Código Penal.

Comprovada, pois, a prática delitiva do art. 2º, §4º, II, da Lei
nº 12.850/13 por JUAREZ JOSÉ DE SANTANA, ROBERTO
BRASILIANO DA SILVA, SIDIOMAR DE CAMPOS e LUIZ ALBERTO
PATZER.

Relativamente ao também denunciado GÉRCIO LUIZ
BONESI restou demonstrado que não integrava esse grupo criminoso de
maneira estável e regular, mesmo porque, conquanto residisse em
Londrina, estava vinculado à UTRA/Maringá e não sobrevieram elementos
de convicção que o ligassem permanentemente com os demais denunciados
neste tópico da organização criminosa, razão por que deve ser absolvido, à
luz do art. 386, V, do CPP.

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

condenar:

DANIEL GONÇALVES FILHO
pela prática do delito previsto no art. 319, do Código Penal;

GÉRCIO LUIZ BONESI pela prática do delito previsto no
art. 316 c/c art. 71, ambos do Código Penal;

JOÃO ROBERTO WELTER pela prática do delito previsto
no art. 333 c/c art. 69 e art. 71, ambos do Código Penal;



JUAREZ JOSÉ DE SANTANA pelas práticas dos delitos
previstos no art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13; art. 317, caput; e art. 321,
c/c art. 69 e art. 71, do Código Penal;

LUIZ ALBERTO PATZER pelas práticas dos delitos
previstos no art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13; e art. 317, caput c/c art. 69
e art. 71, do Código Penal;

LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR pela prática do delito
previsto no art. 317, caput e §1º c/c art. 71 do Código Penal;

MARCOS CESAR ARTACHO pela prática do delito
previsto no art. 333, caput e parágrafo único, c/c art. 29 e art. 71, todos do
Código Penal;

ROBERTO BRASILIANO DA SILVA pelas práticas dos
delitos previstos no art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13; art. 317, caput, c/c
art. 29, art. 69 e art. 71, todos do Código Penal;

ROBERTO PELLE pela prática do delito previsto no
art. 333, parágrafo único, c/c art. 71, ambos do Código Penal;

SIDIOMAR DE CAMPOS pelas práticas dos delitos
previstos no art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13; e art. 317, caput, c/c art. 29
e art. 71, todos do Código Penal;

VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA pela prática do
delito previsto no art. 333, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal;

absolver:

MARIA DO ROCIO NASCIMENTO da prática do delito
capitulado no art. 319, do CP, na forma do art. 386, II, do CPP;

DOMINGOS MARTINS da prática do delito previsto no
art. 317 c/c art. 29, ambos do Código Penal, na forma do art. 386, V, do
CPP;

GÉRCIO LUIZ BONESI da prática do delito previsto no
art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13, na forma do art. 386, V, do CPP;

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

GIL BUENO DE MAGALHÃES da prática do delito
previsto no art. 317, do Código Penal, na forma do art. 386, II, do CPP;



JUAREZ JOSÉ DE SANTANA das práticas dos delitos
previstos no art. 317, caput; art. 319; e art. 321, todos do Código Penal, na
forma do art. 386, II, do CPP;

NELSON GUERRA DA SILVA da prática do delito previsto
no art. 333, parágrafo único, c/c art. 71, ambos do Código Penal, na forma
do art. 386, VII, do CPP;

NORTON DEQUECH FILHO da prática do delito previsto
no art. 317, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, na forma do art.
386, II, do CPP;

SIDIOMAR DE CAMPOS da prática do delito previsto no
art. 321, todos do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP;

SILVIA MARIA MUFFO das práticas dos delitos previstos
no art. 317, caput, e art. 321 c/c art. 29 e art. 71, todos do Código Penal, na
forma do art. 386, II, do CPP;

VALDECIR BELANÇON da prática do delito previsto no
art. 317, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, na forma do art. 386, V,
do CPP;

4. Aplicação das Penas

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

Passo a individualização das penas.

4.1. DANIEL GONÇALVES FILHO

4.1.1. Fato ocorrido em fevereiro de 2016:

Ao crime previsto no artigo 319, do Código Penal é cominada
pena de 03 meses a 01 ano de detenção, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
condição de Superintendente Estadual do MAPA/PR. Nessa condição, com
muito mais razão se esperava que se conduzisse pautado pelos ditames da
legalidade e da ética que deve presidir a posição de quem chefia a
representaçãoe stadual de um Ministério da importância desse para o país.
Era seu dever dar o exemplo aos subordinados.



Já a personalidade do réu, conquanto todas as ações penais a
que responde atualmente, à luz da Súmula nº 444 do STJ, deve ser
considerada como neutra.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor.
Deixou de adotar a providência administrativa que lhe incumbia, embora a
gravidade da informação que tinha no sentido de que um dos fiscais
agropecuários estava a cometer reiteradamente o crime de corrupção
passiva, limitando-se aapresentar uma admoestação verbal leve diretamente
ao servidor para que diminuísse seu ímpeto criminoso. Posteriormente,
soube-se que assim procedeu porque a filial do MAPA no PR estava
totalmente contaminada com o vírus da corrupção, de uma maneira
verticalizada.

As consequências do crime foram graves na medida em que
permitiram que as ações criminosas prosseguissem ocorrendo por muito
tempo. Tais fatos poderiam ter sido estancados ou ao menos reduzidos
substancialmente se DANIEL houvesse adotado a providência legalmente
prevista desde que fora cientificado das irregularidades praticasa.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 09 (nove) meses de detenção. 

Ausentes causas agravantes. Presente a atenunante da
confissão, reduzo a pena em 1/6 para fixá-la, ainda provisoriamente, em 07
(sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ausentes também causas especiais de aumento e de
diminuição de pena, torno definitiva a pena acima fixada .

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 319, do
Código Penal, fica DANIEL GONÇALVES FILHO definitivamente
condenado à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 203 (duzentos e
três) dias-multa.

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor
público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais e
detentor de patrimônio considerável, que excede em muito as suas



possibilidades a partir da renda por ele oficialmente declarada, fixo o valor
do dia-multa em 6 (seis) salários mínimos vigentes à época do fato, desde
então atualizado.

4.1.2. Detração e Regime Inicial

O réu foi preso cautelarmente por ordem emanada deste
Juízo, tendo permanecido encarcerado entre 17/03/2017 e 16/12/2017.

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

4.1.3. Substituição da Pena

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

- prestação pecuniária (artigo 45, § 1º, do Código Penal),
equivalente ao pagamento, quando da execução, do valor de R$
100.000,00, considerada a pena corporal aplicada e a situação financeira
do réu, a ser revertida para entidade pública ou privada com destinação
social, a ser indicada oportunamente pelo MM. Juízo competente para a
Execução Penal.

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

4.1.4. Efeitos da Colaboração Premiada e substituição da
pena imposta

A pena acima e o montante de que trata o item 5 adiante
seriam as reprimendas a serem executadas oportunamente caso DANIEL
GONÇALVES FILHO não houvesse celebrado acordo de colaboração com
a Procuradoria-Geral da República que restou homologado pelo Supremo
Tribunal Federal (evento 1473).

Pelo art. 4º, da Lei nº 12.850/2013, a colaboração, a depender
de seu grau de efetividade, pode acarretar o perdão judicial, a redução da
pena aplicada ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos.

Cabe ao julgador conceder e dimensionar o benefício. O
acordo celebrado com o Ministério Público não vincula o juiz, mas as
partes que negociaram os termos das propostas.



Na apreciação desses acordos, contudo, para garantir a
segurança jurídica, espera-se do juiz que observe o contido no ajuste, na
medida da razoabilidade, sem abdicar do exercício do controle judicial.

A efetividade da colaboração do acusado em questão é
notória, à medida em que prestou informações e forneceu provas
importantes para a Justiça criminal de um esquema criminoso cujos
contornos e profundidade ainda não se tinha completamente delineado.
Embora parte significativa de suas declarações demande ainda
corroboração, as apurações policiais se encontram em pleno andamento.

A colaboração, por outro lado, não se limita a esta ação penal.
Abrange outras três ações penais em que figura como réu (autos nº
5016870-42.2017.4.04.7000, 5016876-49.2017.4.04.7000 e 5016879-
04.2017.4.04.7000) e todos os fatos que ainda são objeto de apuração no
inquérito policial nº 5002816-42.2015.4.04.7000.

Além disso, o acordo envolveu o compromisso de pagamento
de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a título de reparação de danos.

A efetividade da colaboração não é o único elemento a ser
considerado. Deve ter o Juízo presente também os demais elementos do
§1.º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013. Nesse aspecto, considerando a
gravidade em concreto dos crimes praticados pelo denunciado não cabe
perdão judicial.

Adoto, portanto, as penas ajustadas no acordo de
colaboração premiada, em substituição àquela anteriormente fixada e
à contida no item 5 adiante.

Observo que DANIEL GONÇALVES FILHO é réu em outras
ações penais, com o que o dimensionamento do favor legal dependeria da
prévia unificação de todas as penas.

Assim, as penas a serem oportunamente unificadas deste com
os outros processos devem ser substituídas pelas previstas no acordo, não
ultrapassando 15 (quinze) anos.

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime
inicial fechado de 09 (nove) meses de reclusão contado da data da
efetivação de sua prisão cautelar em 17/3/2017, com detração do prazo de
prisão preventiva.

A partir de então cumprirá mais 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses no denominado regime fechado diferenciado, com recolhimento
domiciliar integral e uso de tornozeleira eletrônica, sem detração do prazo
de prisão cautelar.



Findo o período, deverá cumprir mais 02 (dois) anos no
chamado regime semiaberto diferenciado, com a utilização de tornozeleira
eletrônica, desta feita com recolhimento domiciliar noturno (22h às 6h nos
dias úteis), e nos finais de semana.

Transcorrido esse prazo, deverá cumprir por mais 02 (dois)
anos o chamado regime aberto diferenciado, consistente no
comparecimento mensal em Juízo até o término da reprimenda imposta.

O réu poderá solicitar a remissão da pena pelo trabalho para
dedução do período referente ao regime fechado e semiaberto.

A efetiva progressão de um regime para o outro dependerá do
mérito do condenado e do cumprimento do acordo.

A eventual condenação em outros processos e a posterior
unificação de penas não alterará, salvo quebra do acordo, os parâmetros de
cumprimento de pena ora fixados.

Caso haja descumprimento ou seja descoberto que a
colaboração não foi verdadeira poderá haver regressão de regime e o
benefício não será estendido a outras eventuais condenações.

Ficam também mantidas as demais cláusulas do acordo.

4.2. GÉRCIO LUIZ BONESI

4.2.1. Fato ocorrido entre entre outubro de 2016 e março de
2017: 

Ao crime previsto no artigo 316, caput,  do Código Penal é
cominada pena de 02 a 08 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
condição que ostentava de fiscal federal agropecuário, e encarregado da
inspeção de produtos de origem animal de um frigorífico destinado à
exportação para a Europa de carne de cavalo. Exigir, tal como o fez,
valores para que, com isso, exercesse o seu trabalho regular, a pretexto de
fazer frente a despesas que, supostamente, não seria suportadas por seu
empregador, e, assim, viabilizar a operação do estabelecimento, eleva a
reprovação de seu agir, pois sabia que, sem a sua atuação, a operação da
unidade seria inviabillizada. Prevaleceu-se, para além do usual, de sua
condição de servidor público para obter as benesses. 



Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
nada obstante seja réu também em outra ação decorrente da mesma
operação policial neste Juízo, à vista do contido na Súmula nº 444 do STJ.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor,
tendo em consideração que os valores efetivamente exigidos foram pagos a
título de 'incentivo' gerando um desembolso de, ao menos R$ 20.000,00 da
empresa, tendo sido os pagamentos interrompidos apenas por força da
deflagração da operação Carne Fraca. Havia também toda uma logística
engendrada pelo servidor para que os valores fossem entregues em espécie
e sempre pela mesma pessoa diretamente a ele no interior da sala do SIF da
empresa para, assim, evitar suspeitas e a descoberta do crime.

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

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

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

Ausentes causas agravantes e atenuantes.

Ausentes causas especiais de aumento e de diminuição.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 316, caput, do
Código Penal, fica GÉRCIO LUIZ BONESI condenado à pena de
04 (quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 127 (cento e
vinte e sete) dias-multa.

Deve-se atentar à situação econômica do réu.
É servidor público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00
mensais e, em sua residência, foram encontradas somas em dinheiro vivo
superiores a R$ 31.000,00 em sua maioria acondicionados em envelopes
em que estava inscritos nomes de frigoríficos fiscalizados por ele, sem
compatiblidade com a sua condição de funcionário público cujo salário é
depositado mensalmente em conta bancária, Assim, fixo o valor do dia-
multa em 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato, desde então
atualizado. 

4.2.2. Concurso de Crimes - Continuidade delitiva



Observo que os 04 (quatro) crimes narrados na denúncia,
além de serem da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições
de tempo, lugar e maneira de execução, razão pela qual reconheço
a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o art. 71 do Código
Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC
430.902/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n.
342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva, a pena mais grave deve ser exasperada em
1/4, o que resulta numa pena corporal definitiva total de 05 (cinco)
anos de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o diaposto no
art. 72 do CP, havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o
mesmo critério previsto no art. 71 do CP, resultando num total de
158 dias-multa, cada qual no valor de 2 (dois) salários mínimos
vigente à época do último fato, desde então atualizado.

4.2.3. Detração e Regime Inicial

O réu foi preso cautelarmente por ordem emanada deste
Juízo, tendo permanecido encarcerado entre 17/03/2017 e 23/10/2017.

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

4.2.4. Substituição da Pena

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de
liberdade, porque não atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.2.5. Efeito da Condenação: Perda do cargo público

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

No presente caso, entendo necessária a decretação da perda
do cargo público, em face da grave violação aos deveres funcionais para
com a Administração por parte de quem, integrando o cargo de fiscal
agropecuário federal do MAPA no Estado do Paraná, um dos mais
importantes no cenário do agronegócio nacional, dele se valeu para



conspurcar a sua função, deixando não só de cumprir sua obrigação
funcional, mas agindo de maneira diametralmente oposta, o que
o desqualifica completamente para o exercício da função que detinha até
então (STJ, 6ª Turma, HC 74104-RS, Rel. Carlos Fernando Mathias, DJU
08/10/07, pág. 373).

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

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

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CP-
ART. 92, I. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA "EXTRA PETITA".
CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. EFEITO
ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. NÃO AUTOMÁTICO. SERVIDOR
APOSENTADO. 1. Está respeitado o princípio da correlação lógica que
deve haver entre a denúncia e a sentença, quando a condenação, e seus
efeitos, decorrem estritamente dos fatos articulados na peça acusatória.
2. Nos termos do art. 92, I, do CP, é viável a aplicação, motivada, do
efeito condenatório de perda do cargo público, se o réu foi condenado
por crime praticado violando dever para com à Administração Pública,
desde que as reprimendas corporais aplicadas estejam em conformidade
com o dito dispositivo legal. 3. O fato de o servidor estar aposentado não
impede o judiciário de examinar a possibilidade da decretação da perda
do cargo público. 4. Embargos infringentes não providos. (TRF4,
EINACR 2000.04.01.142427-8, Quarta Seção, Relator Luiz Fernando
Wowk Penteado, DJ 12/01/2005).

Assim, decreto a perda do cargo público ostentado
pelo condenado quando do cometimento dos fatos objeto desta condenação.
Esta, caso ele esteja em gozo de aposentadoria, deverá ser convertida pela
Administração, quando do cumprimento da sentença, na cassação daquela.

4.3. JOÃO ROBERTO WELTER

4.3.1. Fatos ocorridos entre 2004 e 2010:

Ao crime previsto no artigo 333, do Código Penal, é
cominada pena de 02 a 12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.



O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, uma vez que,
na condição de administrador de estabelecimento sujeito a fiscalização do
MAPA, tem conhecimento pessoal da relevância da correta atuação da
fiscalização sanitária e das consequências para o mercado nacional e
internacional da existência de corrupção no sistema de fiscalização.
Portanto, era mais exigido de si que não aderisse à conduta criminosa do
servidor público desviado.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de qualquer registro em seu desfavor nos autos.

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

Os motivos do crime devem ser considerados usuais ao tipo
penal.

As circunstâncias não normais.

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 333, do
Código Penal, fica JOÃO ROBERTO WELTER condenado à pena de 03
(três) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 45 (quarenta e
cinco) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É administrador
de empresa de porte médio, com faturamento de relativa expressividade,
fixo o valor do dia-multa em 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do
último fato, desde então atualizado.

4.3.2. Concurso de Crimes - Continuidade Delitiva



Observo que os crimes ocorridos continuamente entre 2004 e
2010 narrados na denúncia, além de serem da mesma espécie, foram
cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução,
razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme
dispõe o art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC
430.902/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n.
342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva, a pena mais grave deve ser exasperada em
2/3, o que resulta numa pena corporal total de 05 (cinco) anos de
reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o diaposto no
art. 72 do CP, havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o
mesmo critério previsto no art. 71 do CP, resultando num total de 75
dias-multa, cada qual no valor de 2 (dois) salários mínimos vigente à
época do último fato, desde então atualizado.

4.3.3. Fatos ocorridos entre 2015 e 2017:

Ao crime previsto no artigo 333, do Código Penal, é
cominada pena de 02 a 12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, uma vez que,
na condição de administrador de estabelecimento sujeito a fiscalização do
MAPA, tem conhecimento pessoal da relevância da correta atuação da
fiscalização sanitária e das consequências para o mercado nacional e
internacional da existência de corrupção no sistema de fiscalização.
Portanto, era mais exigido de si que não aderisse à conduta criminosa do
servidor público desviado.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de qualquer registro em seu desfavor nos autos.

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

Os motivos do crime devem ser considerados usuais ao tipo
penal.

As circunstâncias não normais.



As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 333, do
Código Penal, fica JOÃO ROBERTO WELTER condenado à pena de 03
(três) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 45 (quarenta e
cinco) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É administrador
de empresa de porte médio, com faturamento de relativa expressividade,
fixo o valor do dia-multa em 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do
último fato, desde então atualizado.

4.3.4. Concurso de Crimes - Continuidade Delitiva

Observo que os crimes ocorridos continuamente entre 2015 e
2017 narrados na denúncia, além de serem da mesma espécie, foram
cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução,
razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme
dispõe o art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC
430.902/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n.
342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva, a pena mais grave deve ser exasperada em
1/2, o que resulta numa pena corporal total de 04 (quatro) anos e 06
(seis) meses de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o diaposto no
art. 72 do CP, havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o
mesmo critério previsto no art. 71 do CP, resultando num total de 67
dias-multa, cada qual no valor de 2 (dois) salários mínimos vigente à
época do último fato, desde então atualizado.

4.3.5. Concurso Material de Crimes



Considerando-se que entre os dois grupos de crimes decorreu
prazo superior a 30 (trinta) dias, é caso de reconhecimento da ocorrência de
concurso material, devendo as penas serem somadas, na forma do art. 69
do CP.

Assim, fica JOÃO ROBERTO WELTER condenado,
definitivamente, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
ao pagamento de multa de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, à
razão unitária de 2 (dois) salários mínimos vigentes nas datas dos fatos,
monetariamente corrigidos desde então.

4.3.6. Detração e Regime Inicial

O réu não foi preso cautelarmente por ordem emanada deste
Juízo.

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

4.3.7. Substituição da Pena

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de
liberdade, porque não atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.4. JUAREZ JOSÉ DE SANTANA

4.4.1. Fatos ocorridos em 26/4/16 e em 10/5/16:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
posição de preponderância que possuía na hierarquia do MAPA/PR. É um
servidor que possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado
que se conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o
destaque que detinha há muitos anos como chefe da UTRA/Londrina.
Deveria dar o exemplo no trato da Coisa Pública, motivando seus
subordinados a fazê-lo. Ao contrário, utilizou-se justamente dessa posição
de destaque na estrutura do órgão para facilitar a aceitação de seu pleito
junto a uma empresa fiscalizada de entrega regular de somas em dinheiro.
Conspurcou de maneira vergonhosa a posição funcional que mantinha.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.



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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas amplamente em seu
desfavor. Na condição de chefe da Unidade de Londrina do MAPA infiltrou
um particular que, sem possuir qualquer vínculo com o órgão, possuía livre
trânsito e falava em seu nome junto às empresas fiscalizadas. Era
conhecido por todos com uma espécie de assessor informal de JUAREZ
que se encarregava de, em seu nome, recolher benefícios indevidos junto a
empresas fiscalizadas regularmente. Tornou o ente público que integrava
uma extensão de seus interesses mais inconfessáveis.

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica JUAREZ JOSÉ DE SANTANA condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 115 (cento e
quinze) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor
público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais.
Entretanto, possui vasto patrimônio, situação absolutamente incompatível
com seus rendimentos oficiais, inclusive a propriedade de fato de ao menos
duas lanchontes Subway em Londrina, fixo o valor do dia-multa em 5
(cinco) salários mínimos vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.4.2. Fato ocorrido em 10/5/16:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.



O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
posição de preponderância que possuía na hierarquia do MAPA/PR. É um
servidor que possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado
que se conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o
destaque que detinha há muitos anos como chefe da UTRA/Londrina.
Deveria dar o exemplo no trato da Coisa Pública, motivando seus
subordinados a fazê-lo. Ao contrário, utilizou-se justamente dessa posição
de destaque na estrutura do órgão para facilitar a aceitação de seu pleito
junto a uma empresa fiscalizada de entrega regular de somas em dinheiro.
Conspurcou de maneira vergonhosa a posição funcional que mantinha.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas amplamente em seu
desfavor. Na condição de chefe da Unidade de Londrina do MAPA infiltrou
um particular que, sem possuir qualquer vínculo com o órgão, possuía livre
trânsito e falava em seu nome junto às empresas fiscalizadas. Era
conhecido por todos com uma espécie de assessor informal de JUAREZ
que se encarregava de, em seu nome, recolher benefícios indevidos junto a
empresas fiscalizadas regularmente. Tornou o ente público que integrava
uma extensão de seus interesses mais inconfessáveis.

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica JUAREZ JOSÉ DE SANTANA condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 115 (cento e
quinze) dias-multa. 



Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor
público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais.
Entretanto, possui vasto patrimônio, situação absolutamente incompatível
com seus rendimentos oficiais, inclusive a propriedade de fato de ao menos
duas lanchontes Subway em Londrina, fixo o valor do dia-multa em 5
(cinco) salários mínimos vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.4.3. Fato ocorrido em 23/5/16:

Ao crime previsto no artigo 321 do Código Penal é cominada
pena de 01 a 03 meses de detenção, ou multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
posição de preponderância que possuía na hierarquia do MAPA/PR. É um
servidor que possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado
que se conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o
destaque que detinha há muitos anos como chefe da UTRA/Londrina.
Deveria dar o exemplo no trato da Coisa Pública, motivando seus
subordinados a fazê-lo. Ao contrário, utilizou-se justamente dessa posição
de destaque na estrutura do órgão para facilitar a aceitação de seu pleito
junto a uma empresa fiscalizada de entrega regular de somas em dinheiro.
Conspurcou de maneira vergonhosa a posição funcional que mantinha.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor uma
vez que defendeu os interesses da empresa fiscalizada redigindo defesa
administrativa em face da atuação do MAPA visando a que o interesse da
empresa preponderasse, em traição evidente do mandato e da posição que
detinha na estrutura administrariva federal.

As consequências do crime são as esperadas normalmente
para o tipo.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática
do delito.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção. 



Ausentes causas agravantes e atenuantes.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 321 do
Código Penal, fica JUAREZ JOSÉ DE SANTANA definitivamente
condenado à pena de 2 (dois) meses de detenção.

Consigno que optei pela aplicação da pena de detenção tendo
em consideração as diretrizes de suficiência que o apenamento deve se ater,
reconhecendo, à luz da quantidade de delitos por ele praticados e
reconhecidos nesta sentença, a inadequação da pena de multa para a
hipótese.

4.4.4. Fato ocorrido entre 08 e 11/04/16:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
posição de preponderância que possuía na hierarquia do MAPA/PR. É um
servidor que possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado
que se conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o
destaque que detinha há muitos anos como chefe da UTRA/Londrina.
Deveria dar o exemplo no trato da Coisa Pública, motivando seus
subordinados a fazê-lo. Ao contrário, utilizou-se justamente dessa posição
de destaque na estrutura do órgão para facilitar a aceitação de seu pleito
junto a uma empresa fiscalizada de entrega regular de somas em dinheiro.
Conspurcou de maneira vergonhosa a posição funcional que mantinha.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias são usuais ao tipo.

As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em que a benesse indevida solicitada foi efetivamente entregue.



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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica JUAREZ JOSÉ DE SANTANA condenado à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 97 (noventa e
sete) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor
público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais.
Entretanto, possui vasto patrimônio, situação absolutamente incompatível
com seus rendimentos oficiais, inclusive a propriedade de fato de ao menos
duas lanchontes Subway em Londrina, fixo o valor do dia-multa em 5
(cinco) salários mínimos vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.4.5. Fato ocorrido em 08/08/16:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
posição de preponderância que possuía na hierarquia do MAPA/PR. É um
servidor que possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado
que se conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o
destaque que detinha há muitos anos como chefe da UTRA/Londrina.
Deveria dar o exemplo no trato da Coisa Pública, motivando seus
subordinados a fazê-lo. Ao contrário, utilizou-se justamente dessa posição
de destaque na estrutura do órgão para facilitar a aceitação de seu pleito
junto a uma empresa fiscalizada de entrega regular de somas em dinheiro.
Conspurcou de maneira vergonhosa a posição funcional que mantinha.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.



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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas amplamente em seu
desfavor. Na condição de chefe da Unidade de Londrina do MAPA infiltrou
um particular que, sem possuir qualquer vínculo com o órgão, possuía livre
trânsito e falava em seu nome junto às empresas fiscalizadas. Era
conhecido por todos com uma espécie de assessor informal de JUAREZ
que se encarregava de, em seu nome, recolher benefícios indevidos junto a
empresas fiscalizadas regularmente. Tornou o ente público que integrava
uma extensão de seus interesses mais inconfessáveis.

As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em que a benesse indevida solicitada foi efetivamente entregue.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica JUAREZ JOSÉ DE SANTANA condenado à pena de
06 (seis) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 150 (cento e
cinquenta) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor
público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais.
Entretanto, possui vasto patrimônio, situação absolutamente incompatível
com seus rendimentos oficiais, inclusive a propriedade de fato de ao menos
duas lanchontes Subway em Londrina, fixo o valor do dia-multa em 5
(cinco) salários mínimos vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.4.6. Fato ocorrido em 08/04/16:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.



O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
posição de preponderância que possuía na hierarquia do MAPA/PR. É um
servidor que possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado
que se conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o
destaque que detinha há muitos anos como chefe da UTRA/Londrina.
Deveria dar o exemplo no trato da Coisa Pública, motivando seus
subordinados a fazê-lo. Ao contrário, utilizou-se justamente dessa posição
de destaque na estrutura do órgão para facilitar a aceitação de seu pleito
junto a uma empresa fiscalizada de entrega regular de somas em dinheiro.
Conspurcou de maneira vergonhosa a posição funcional que mantinha.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Na
condição de chefe da Unidade de Londrina do MAPA porque se serviu de
outro servidor do MAPA subordinado seu para, aderindo a sua conduta
delituosa, efetivamente reforçar o pleito e arrecadar os bens ilícitos.

As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em que a benesse indevida solicitada foi efetivamente entregue.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica JUAREZ JOSÉ DE SANTANA condenado à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 132 (cento e
trinta e dois) dias-multa. 



Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor
público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais.
Entretanto, possui vasto patrimônio, situação absolutamente incompatível
com seus rendimentos oficiais, inclusive a propriedade de fato de ao menos
duas lanchontes Subway em Londrina, fixo o valor do dia-multa em 5
(cinco) salários mínimos vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.4.7. Fato ocorrido em 29/04/16:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
posição de preponderância que possuía na hierarquia do MAPA/PR. É um
servidor que possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado
que se conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o
destaque que detinha há muitos anos como chefe da UTRA/Londrina.
Deveria dar o exemplo no trato da Coisa Pública, motivando seus
subordinados a fazê-lo. Ao contrário, utilizou-se justamente dessa posição
de destaque na estrutura do órgão para facilitar a aceitação de seu pleito
junto a uma empresa fiscalizada de entrega regular de somas em dinheiro.
Conspurcou de maneira vergonhosa a posição funcional que mantinha.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Na
condição de chefe da Unidade de Londrina do MAPA porque se serviu de
outro servidor do MAPA subordinado seu para, aderindo a sua conduta
delituosa, efetivamente reforçar o pleito e arrecadar os bens ilícitos.

As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em que a benesse indevida solicitada foi efetivamente entregue.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão. 



Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica JUAREZ JOSÉ DE SANTANA condenado à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 132 (cento e
trinta e dois) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor
público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais.
Entretanto, possui vasto patrimônio, situação absolutamente incompatível
com seus rendimentos oficiais, inclusive a propriedade de fato de ao menos
duas lanchontes Subway em Londrina, fixo o valor do dia-multa em 5
(cinco) salários mínimos vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.4.8. Fato ocorrido em 23/05/16:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
posição de preponderância que possuía na hierarquia do MAPA/PR. É um
servidor que possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado
que se conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o
destaque que detinha há muitos anos como chefe da UTRA/Londrina.
Deveria dar o exemplo no trato da Coisa Pública, motivando seus
subordinados a fazê-lo. Ao contrário, utilizou-se justamente dessa posição
de destaque na estrutura do órgão para facilitar a aceitação de seu pleito
junto a uma empresa fiscalizada de entrega regular de somas em dinheiro.
Conspurcou de maneira vergonhosa a posição funcional que mantinha.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias são usuais ao tipo.



As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em que a benesse indevida solicitada foi efetivamente entregue.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica JUAREZ JOSÉ DE SANTANA condenado à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 97 (noventa e
sete) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor
público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais.
Entretanto, possui vasto patrimônio, situação absolutamente incompatível
com seus rendimentos oficiais, inclusive a propriedade de fato de ao menos
duas lanchontes Subway em Londrina, fixo o valor do dia-multa em 5
(cinco) salários mínimos vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.4.9. Fatos ocorridos entre 2004 e 2010:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
posição de preponderância que possuía na hierarquia do MAPA/PR. É um
servidor que possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado
que se conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o
destaque que detinha há muitos anos como chefe da UTRA/Londrina.
Deveria dar o exemplo no trato da Coisa Pública, motivando seus
subordinados a fazê-lo. Ao contrário, utilizou-se justamente dessa posição
de destaque na estrutura do órgão para utilizar-se de outro servidor para
obter benefícios financeiros periódicos por longo período. Conspurcou de
maneira vergonhosa a posição funcional que mantinha.



Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas amplamente em seu
desfavor. Na condição de chefe da Unidade de Londrina do MAPA se
serviu de um dos integrantes da organização criminosa que dirigiu na
UTRA/Londrina para solicitar e receber regularmente por cerca de 06 anos
benefícios financeiros de uma empresa fiscalizada. Em dado momento, o
valor repasasdo ao funcionário LUIZ PATZER era de R$ 8.000,00 mensais,
sendo repassado a JUAREZ deste valor R$ 5.500,00. Tornou o ente público
que integrava uma extensão de seus interesses mais inconfessáveis.

As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em que a benesse indevida solicitada foi efetivamente entregue
periodicamente.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica JUAREZ JOSÉ DE SANTANA condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 115 (cento e
quinze) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor
público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais.
Entretanto, possui vasto patrimônio, situação absolutamente incompatível
com seus rendimentos oficiais, inclusive a propriedade de fato de ao menos
duas lanchontes Subway em Londrina, fixo o valor do dia-multa em 5
(cinco) salários mínimos vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.4.10. Concurso de Crimes - Continuidade Delitiva



Observo que os crimes ocorridos continuamente entre 2004 e
2010 narrados na denúncia, além de serem da mesma espécie, foram
cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução,
razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme
dispõe o art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC
430.902/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n.
342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva, a pena mais grave deve ser exasperada em
2/3, o que resulta numa pena corporal total de 08 (oito) anos e 04
(quatro) meses de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o diaposto no
art. 72 do CP, havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o
mesmo critério previsto no art. 71 do CP, resultando num total de 192
dias-multa, cada qual no valor de 05 (cinco) salários mínimos vigentes
à época do último fato, desde então atualizado.

4.4.11. Fato ocorrido em 28/10/16:

Ao crime previsto no artigo 321 do Código Penal é cominada
pena de 01 a 03 meses de detenção, ou multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
posição de preponderância que possuía na hierarquia do MAPA/PR. É um
servidor que possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado
que se conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o
destaque que detinha há muitos anos como chefe da UTRA/Londrina.
Deveria dar o exemplo no trato da Coisa Pública, motivando seus
subordinados a fazê-lo. Ao contrário, utilizou-se justamente dessa posição
de destaque na estrutura do órgão para facilitar a aceitação de seu pleito
junto a uma empresa fiscalizada de entrega regular de somas em dinheiro.
Conspurcou de maneira vergonhosa a posição funcional que mantinha.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.



As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor uma
vez que defendeu os interesses da empresa fiscalizada redigindo defesa
administrativa em face da atuação de uma fiscal agropecuária do MAPA
visando a que o interesse da empresa preponderasse sobre o interesse
público, à vista das inúmeras inconformidades verificadas pela servidora,
em traição evidente do mandato e da posição que detinha na estrutura
administrariva federal.

As consequências do crime são as esperadas normalmente
para o tipo.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática
do delito.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 321 do
Código Penal, fica JUAREZ JOSÉ DE SANTANA definitivamente
condenado à pena de 2 (dois) meses de detenção.

Consigno que optei pela aplicação da pena de detenção tendo
em consideração as diretrizes de suficiência que o apenamento deve se ater,
reconhecendo, à luz da quantidade de delitos por ele praticados e
reconhecidos nesta sentença, a inadequação da pena de multa para a
hipótese.

4.4.12. Fatos ocorridos entre 2014 e março de 2017:

Ao crime previsto no artigo 2º, §4º, II, da Lei n.º
12.850/2013, é cominada pena de 03 a 08 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
posição de preponderância que possuía na hierarquia do MAPA/PR. É um
servidor que possui décadas de carreira. Nessa condição, era mais esperado
que se conduzisse com retidão no dia a dia da atuação profissional, dado o
destaque que detinha há muitos anos como chefe da UTRA/Londrina.
Deveria dar o exemplo no trato da Coisa Pública, motivando seus
subordinados a fazê-lo. Ao contrário, utilizou-se justamente dessa posição



de destaque na estrutura do órgão para montar e dirigir uma rede criminosa
dentro do próprio órgão. Conspurcou de maneira vergonhosa a posição
funcional que mantinha.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas amplamente em seu
desfavor. Na condição de chefe da Unidade de Londrina do MAPA infiltrou
um particular na UTRA para que atuasse como seu longa manus no contato
frequente com as empresas para obter os mais diversos benefícios ilícitos.
Ainda, arregimentou outros servidores públicos a ele subordinados para
que atuassem em favor da organização criminosa na operacionalização da
empresa criminosa. Tornou o ente público que integrava uma extensão de
seus interesses mais inconfessáveis de uma forma inacreditável.

As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em o ato de tornar o MAPA de Londrina um verdadeiro balcão de
negócios prejudicou a atuação e a credibilidade do órgão na região norte do
Paraná de forma tal cuja extensão até hoje não se pode estimar com
precisão. Portava-se como um arremedo de caudilho a utilizar o órgão a
que pertencia em seu benefício e de seus asseclas.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

Presente a causa especial de aumento prevista no §4º, II, do
art. 2º da Lei n.º 12.850/13, considerando-se a quantidade de servidores
envolvidos e que a organização criminosa tinha como finalidade a prática
exclusivamente de crimes contra a Administração em tempo integral,
exaspero a pena provisoraimente fixada em 1/2, para fixá-la,
definitivamente, ante a ausência de causas especiais de diminuição de pena,
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 2º, §4º, II, da
Lei n.º 12.850/2013, fica JUAREZ JOSÉ DE SANTANA condenado
definitivamente à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



Fixo a pena de multa proporcionalmente em 225 (duzentos e
vinte e cinco) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor
público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais.
Entretanto, possui vasto patrimônio, situação absolutamente incompatível
com seus rendimentos oficiais, inclusive a propriedade de fato de ao menos
duas lanchontes Subway em Londrina, fixo o valor do dia-multa em 5
(cinco) salários mínimos vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.4.13. Concurso de Crimes - Continuidade Delitiva

Observo que os crimes praticados contra a Administração
Pública ocorridos entre 08/04/16 e 23/05/16, além de serem da mesma
espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira
de execução, razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles,
conforme dispõe o art. 71 do Código Penal. Entre cada um não restou
ultrapassado o marco temporal de 30 (trinta) dias fixado na jurisprudência
pátria.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC
430.902/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n.
342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva, a pena mais grave deve ser exasperada em
2/3, o que resulta numa pena corporal total de 10 (dez) anos de
reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o disposto no
art. 72 do CP, havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o
mesmo critério previsto no art. 71 do CP, resultando num total de 250
dias-multa, cada qual no valor de 5 (cinco) salários mínimos vigentes à
época do último fato, desde então atualizado.

4.4.14. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre o primeiro grupo de crimes e o
fato ocorrido no dia 08/8/16 (item 4.4.5) decorreu prazo superior a 30
(trinta) dias, bem como entre este e aquele ocorrido no dia 28/10/16 (item
4.4.11) decorreu novo período superior a 30 (trinta), tanto quanto entre
estes e os crimes cometidos entre 2004 e 2010 (item 4.4.9), bem assim que
o delito de organização criminosa (item 4.4.12) atinge bem jurídico diverso
e não admite reconhecimento de continuidade delitiva,  é caso de concurso
material, devendo as penas desses serem somadas, na forma do art. 69 do
CP.



Assim, fica JUAREZ JOSÉ DE SANTANA condenado,
definitivamente, à pena de 31 (trinta e um) anos e 10 (dez) meses de
reclusão; 02 (dois) meses de detenção; e ao pagamento de multa de 817
(oitocentos e dezessete) dias-multa, à razão unitária de 5 (cinco)
salários mínimos vigentes nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos
desde então.

4.4.14. Detração e Regime Inicial

O réu foi preso cautelarmente por ordem emanada deste
Juízo, tendo permanecido encarcerado entre 17/03/2017 e 02/07/2018.

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

4.4.15. Substituição da Pena

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de
liberdade, porque não atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.4.16. Efeito da Condenação: Perda do cargo público e
Interdição para o exercicio de cargo, emprego e função por prazo
determinado.

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

Também, de acordo com o art. 2º, §6º, da Lei nº 12.850/13, "a
condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a
perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o
exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos
subsequentes ao cumprimento da pena".

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



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

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

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CP-
ART. 92, I. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA "EXTRA PETITA".
CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. EFEITO
ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. NÃO AUTOMÁTICO. SERVIDOR
APOSENTADO. 1. Está respeitado o princípio da correlação lógica que
deve haver entre a denúncia e a sentença, quando a condenação, e seus
efeitos, decorrem estritamente dos fatos articulados na peça acusatória.
2. Nos termos do art. 92, I, do CP, é viável a aplicação, motivada, do
efeito condenatório de perda do cargo público, se o réu foi condenado
por crime praticado violando dever para com à Administração Pública,
desde que as reprimendas corporais aplicadas estejam em conformidade
com o dito dispositivo legal. 3. O fato de o servidor estar aposentado não
impede o judiciário de examinar a possibilidade da decretação da perda
do cargo público. 4. Embargos infringentes não providos. (TRF4,
EINACR 2000.04.01.142427-8, Quarta Seção, Relator Luiz Fernando
Wowk Penteado, DJ 12/01/2005).

Assim, decreto a perda do cargo público ostentado
pelo condenado quando do cometimento dos fatos objeto desta condenação.
Esta, caso ele esteja em gozo de aposentadoria, deverá ser convertida pela
Administração, quando do cumprimento da sentença, na cassação daquela.

Também, determino a interdição para o exercício de função
ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao
cumprimento da pena pela prática do crime de organização criminosa.

4.5. LUIZ ALBERTO PATZER

4.5.1. Fatos ocorridos entre 2004 e 2010:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
condição que ostentava de agente de inspeção federal, lotado na
UTRA/Londrina. Nessa condição, deveria ser encarregado da auxiliar a



inspeção de produtos de origem animal de um frigorífico. Solicitar, tal
como o fez, valores para que, com isso, exercesse o seu trabalho regular, e,
assim, auxiliar a viabilizar a operação do estabelecimento, eleva a
reprovação de seu agir, pois sabia que, sem a sua atuação, a operação da
unidade seria dificultada. Prevaleceu-se, para além do usual, de sua
condição de servidor público para obter as benesses. 

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor,
tendo em consideração que os valores efetivamente exigidos foram pagos
gerando um desembolso que chegou a, no final do período de 06 (seis) anos
de pagamentos, R$ 8.000,00 da empresa, ficando consigo com o montante
de R$ 2.500,00, repassando o restante ao chefe da UTRA/Londrina.

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

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

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

Ausentes causas agravantes. Presente a atenuante da
confissão, na forma do art. 65, III, d, do CP, reduzo a pena em 1/6 para
fixá-la, ainda provisoriamente, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão.

Ausentes causas especiais de aumento e de diminuição.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica LUIZ ALBERTO PATZER condenado à pena de 03
(três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

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

Deve-se atentar à situação econômica do réu.
É servidor público com um salário declarado de cerca de R$ 10.000,00
mensais. Contudo, considerando-se penas este fato, recebia valores
expressivos mensalmente por longo período de tempo, sendo fácil concluir
que seu rendimentos oficiais compunham apenas uma parte de seus ganhos.
Assim, fixo o valor do dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época
do último fato, desde então atualizado.



4.5.2. Concurso de Crimes - Continuidade Delitiva

Observo que os crimes ocorridos continuamente entre 2004 e
2010 narrados na denúncia, além de serem da mesma espécie, foram
cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução,
razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme
dispõe o art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC
430.902/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n.
342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva, a pena mais grave deve ser exasperada em
2/3, o que resulta numa pena corporal total de 05 (cinco) anos, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o diaposto no
art. 72 do CP, havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o
mesmo critério previsto no art. 71 do CP, resultando num total de 111
dias-multa, cada qual no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à
época do último fato, desde então atualizado.

4.5.3. Fatos ocorridos entre 2015 e 2017:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante da
condição que ostentava de agente de inspeção federal, lotado na
UTRA/Londrina. Nessa condição, deveria ser encarregado da auxiliar a
inspeção de produtos de origem animal de um frigorífico. Solicitar, tal
como o fez, valores para que, com isso, exercesse o seu trabalho regular, e,
assim, auxiliar a viabilizar a operação do estabelecimento, eleva a
reprovação de seu agir, pois sabia que, sem a sua atuação, a operação da
unidade seria dificultada. Prevaleceu-se, para além do usual, de sua
condição de servidor público para obter as benesses. 

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo.



As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor,
tendo em consideração que os valores efetivamente exigidos foram pagos
gerando um desembolso que chegou a, no final do período de mais de 02
(dois) anos de pagamentos, R$ 1.000,00 da empresa.

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

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

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

Ausentes causas agravantes. Presente a atenuante da
confissão, na forma do art. 65, III, d, do CP, reduzo a pena em 1/6 para
fixá-la, ainda provisoriamente, em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão.

Ausentes causas especiais de aumento e de diminuição.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica LUIZ ALBERTO PATZER condenado à pena de 03
(três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

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

Deve-se atentar à situação econômica do réu.
É servidor público com um salário declarado de cerca de R$ 10.000,00
mensais. Contudo, considerando-se apenas este fato, recebia valores
expressivos mensalmente por longo período de tempo, sendo fácil concluir
que seu rendimentos oficiais compunham apenas uma parte de seus ganhos.
Assim, fixo o valor do dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época
do último fato, desde então atualizado.

4.5.4. Concurso de Crimes - Continuidade Delitiva

Observo que os crimes ocorridos continuamente entre 2015 e
2017 narrados na denúncia, além de serem da mesma espécie, foram
cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução,
razão pela qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme
dispõe o art. 71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC
430.902/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n.
342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados



em continuidade delitiva, a pena mais grave deve ser exasperada em
1/2, o que resulta numa pena corporal total de 05 (cinco) anos de
reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o diaposto no
art. 72 do CP, havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o
mesmo critério previsto no art. 71 do CP, resultando num total de 100
dias-multa, cada qual no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à
época  do último fato, desde então atualizado.

4.5.5. Fatos ocorridos entre 2014 e março de 2017:

Ao crime previsto no artigo 2º, §4º, II, da Lei n.º
12.850/2013, é cominada pena de 03 a 08 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é o usual ao tipo.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Na
condição de agente de inspeção lotado na Unidade de Londrina do MAPA
tinha a obrigação de rejeitar a participação na empresa criminosa, por tudo
que representa o serviço de inspeção federal para a credibilidade do país.
Não só não negou, como adotou postura ativa na adoção de medidas de
apoio logístico relevante para que a empreitada crimiosa tivesse sucesso.

As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em o ato de auxiliar a tornar o MAPA de Londrina um verdadeiro
balcão de negócios prejudicou a atuação e a credibilidade do órgão na
região norte do Paraná de forma tal cuja extensão até hoje não se pode
estimar com precisão.

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

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

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.



Presente a causa especial de aumento prevista no §4º, II, do
art. 2º da Lei n.º 12.850/13, considerando-se a quantidade de servidores
envolvidos e que a organização criminosa tinha como finalidade a prática
exclusivamente de crimes contra a Administração em tempo integral,
exaspero a pena provisoraimente fixada em 1/2, para fixá-la,
definitivamente, ante a ausência de causas especiais de diminuição de pena,
06 (seis) anos de reclusão.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 2º, §4º, II, da
Lei n.º 12.850/2013, fica LUIZ ALBERTO PATZER condenado
definitivamente à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 120 (cento e
vinte) dias-multa.

Deve-se atentar à situação econômica do réu.
É servidor público com um salário declarado de cerca de R$ 10.000,00
mensais. Contudo, considerando-se apenas este fato, recebia valores
expressivos mensalmente por longo período de tempo, sendo fácil concluir
que seu rendimentos oficiais compunham apenas uma parte de seus ganhos.
Assim, fixo o valor do dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente à época
do último fato, desde então atualizado.

4.5.6. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre o primeiro grupo de crimes (item.
4.5.1) e o segundo (item 4.5.3) decorreu prazo superior a 30 (trinta) dias,
bem assim que o delito de organização criminosa (item 4.5.5) atinge bem
jurídico diverso e não admite reconhecimento de continuidade delitiva,  é
caso de concurso material, devendo as penas desses serem somadas, na
forma do art. 69 do CP.

Assim, fica LUIZ ALBERTO PATZER condenado,
definitivamente, à pena de 17 (dezessete) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e ao pagamento de multa de 353 (trezentos e cinquenta e três)
dias-multa, à razão unitária de 01 (um) salário mínimo vigente nas
datas dos fatos, monetariamente corrigidos desde então.

4.5.7. Detração e Regime Inicial

O réu não foi preso cautelarmente por ordem emanada deste
Juízo.

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

4.5.8. Substituição da Pena



O réu não tem direito à substituição da pena privativa de
liberdade, porque não atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.5.9. Efeito da Condenação: Perda do cargo público e
Interdição para o exercicio de cargo, emprego e função por prazo
determinado.

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

Também, de acordo com o art. 2º, §6º, da Lei nº 12.850/13, "a
condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a
perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o
exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos
subsequentes ao cumprimento da pena".

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

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

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

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CP-
ART. 92, I. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA "EXTRA PETITA".
CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. EFEITO
ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. NÃO AUTOMÁTICO. SERVIDOR
APOSENTADO. 1. Está respeitado o princípio da correlação lógica que
deve haver entre a denúncia e a sentença, quando a condenação, e seus
efeitos, decorrem estritamente dos fatos articulados na peça acusatória.



2. Nos termos do art. 92, I, do CP, é viável a aplicação, motivada, do
efeito condenatório de perda do cargo público, se o réu foi condenado
por crime praticado violando dever para com à Administração Pública,
desde que as reprimendas corporais aplicadas estejam em conformidade
com o dito dispositivo legal. 3. O fato de o servidor estar aposentado não
impede o judiciário de examinar a possibilidade da decretação da perda
do cargo público. 4. Embargos infringentes não providos. (TRF4,
EINACR 2000.04.01.142427-8, Quarta Seção, Relator Luiz Fernando
Wowk Penteado, DJ 12/01/2005).

Assim, decreto a perda do cargo público ostentado
pelo condenado quando do cometimento dos fatos objeto desta condenação.
Esta, caso ele esteja em gozo de aposentadoria, deverá ser convertida pela
Administração, quando do cumprimento da sentença, na cassação daquela.

Também, determino a interdição para o exercício de função
ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao
cumprimento da pena pela prática do crime de organização criminosa.

4.6. LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR

4.6.1. Fato ocorrido em fevereiro de 2016:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante de que
se trata de um fiscal federal agropecuário que possui décadas de carreira.
Nessa condição, era mais esperado que se conduzisse com retidão no dia a
dia da atuação profissional, dado o conhecimento profundo que possui
acerca da importância da correta realização da fiscalização na área de
produtos de origem animal, para a segurança dos consumidores e a
economia do país.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor.
Tratava-se de indivíduo insistente nas cobranças de valores dos fiscalizados
que, ele próprio, por alguma razão que apenas a psicologia pode explicar,
parecia acreditar constituirem um direito seu. Possuía planilha com



controle de valores que supostamente lhe seria devidos pelas empresas e
solicitava a quitação de atrasados frequentemente. Também adotava
cautelas bastante altas ao falar sobre o tema nos telefonemas, utilizando
linguagem cifrada e recriminando o interlocutor quando a palavra dinheiro
fosse utilizada. Trata-se de verdadeiro profissional da criminalidade.

As consequências do crime serão apreciadas quando da
análise da causa especial de aumento prevista no §1º do art. 317 do CP pra
evitar bis in idem.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

Presente a causa especial de aumento prevista no no §1º do
art. 317 do CP, na medida em que, deflagrada a operação Carne Fraca,
sobreveio Auditoria no MAPA no estabelecimento que deveria fiscalizar e
que se ocupava de, mais do que tudo, solicitar propinas. No Relatório de
Auditoria nº 001/1771/17 (evento 330, ANEXO1, fls. 24-33 do IPL e
evento 740, INF4 e INF5, da ação penal) foi apontada uma quantidade de
deficiências e violações à legislação de tal gravidade que seria impossível
transcrevê-las sem a necessidade de se anexar à sentença a íntegra do
relatório.

Destaco que TODAS as câmaras frias do estabelecimento
tinham o piso quebrado e faltando pedaços, paredes com o reboco
descascado, tetos mofados e sujos, trilhos enferrujados e grelhas das portas
quebradas, bem como apresentavam condensação com gotejamento direto
nas carcaças. O reservatório de água de abastecimento era uma antiga
piscina com cobertura deficiente repleta de frestas e cujos resultados de
análise de teor de cloro em duas medições foram não conformes. O abate
funcionava à velocidade de 112 animais/hora quando estava autorizado
pelo MAPA a abater unicamente 50 animais/hora, ou seja, mais do que o
dobro do permitido - a velocidade de abate é fixada tendo por base o porte
do estabelecimento, a estrutura física, a quantidade de funcionários e a
capacidade de armazenamento com observância das condições legais e
regulamentares. Não havia troca de facas, a esterilização das serras de peito
e carcaça era apenas parcial, os miúdos bovinos eram enviados quentes à
câmara de congelamento, sem escorrimento e resfriamento prévios. A
temperatura dos esterilizadores era inadequada. A análise de água de
abastecimento apontou resultado superior à quantidade de coliformes totais
aceitável, sem adoção de qualquer ação corretiva pela empresa.



Portanto, decorrência direta da violação de dever funcional,
exaspero a pena em 1/3 para fixá-la, à ausência de outras causas especiais
de aumento e de diminuição de pena, em 06 (seis anos) e 08 (oito) meses
de reclusão.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR condenado à pena
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 153 (cento e
cinquenta e três) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor
público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais.
Entretanto, possui patrimônico superior ao que seria compatível com suas
situação funcional, tendo-se observado que seus rendimentos advinham, em
boa medida, das vantagens financeiras indevidas que recebida dos
fiscalizados, fixo o valor do dia-multa em 3 (três) salários mínimos
vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.6.2. Fatos ocorridos em 15/02/16, 18/02/16 e 10/03/16:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante de que
se trata de um fiscal federal agropecuário que possui décadas de carreira.
Nessa condição, era mais esperado que se conduzisse com retidão no dia a
dia da atuação profissional, dado o conhecimento profundo que possui
acerca da importância da correta realização da fiscalização na área de
produtos de origem animal, para a segurança dos consumidores e a
economia do país.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor.
Tratava-se de indivíduo insistente nas cobranças de valores dos fiscalizados
que, ele próprio, por alguma razão que apenas a psicologia pode explicar,
parecia acreditar constituirem um direito seu. Também adotava cautelas



bastante altas ao falar sobre o tema nos telefonemas, utilizando linguagem
cifrada e recriminando o interlocutor quando a palavra dinheiro fosse
utilizada. Trata-se de verdadeiro profissional da criminalidade.

As consequências do crime são mais graves do que o usual ao
tipo, desde que a benesse foi efetivamente entregue pelo particular,
contribuindo para o seu enriquecimento seu causa e desembolso da
contraparte.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR condenado à pena
de 05 (cinco) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 115 (cento e
quinze) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor
público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais.
Entretanto, possui patrimônico superior ao que seria compatível com suas
situação funcional, tendo-se observado que seus rendimentos advinham, em
boa medida, das vantagens financeiras indevidas que recebida dos
fiscalizados, fixo o valor do dia-multa em 3 (três) salários mínimos
vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.6.3. Fatos ocorridos em 03/03/16, 08/03/16 e 10/03/16:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante de que
se trata de um fiscal federal agropecuário que possui décadas de carreira.
Nessa condição, era mais esperado que se conduzisse com retidão no dia a
dia da atuação profissional, dado o conhecimento profundo que possui



acerca da importância da correta realização da fiscalização na área de
produtos de origem animal, para a segurança dos consumidores e a
economia do país.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor.
Tratava-se de indivíduo insistente nas cobranças de valores dos fiscalizados
que, ele próprio, por alguma razão que apenas a psicologia pode explicar,
parecia acreditar constituirem um direito seu. Também adotava cautelas
bastante elevadas ao falar sobre o tema nos telefonemas, utilizando
linguagem cifrada e recriminando o interlocutor quando a palavra dinheiro
fosse utilizada. Trata-se de verdadeiro profissional da criminalidade.

As consequências do crime são as usuais ao tipo.

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

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

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR condenado à pena
de 04 (quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 80 (oitenta) dias-
multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor
público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais.
Entretanto, possui patrimônico superior ao que seria compatível com suas
situação funcional, tendo-se observado que seus rendimentos advinham, em
boa medida, das vantagens financeiras indevidas que recebida dos
fiscalizados, fixo o valor do dia-multa em 3 (três) salários mínimos
vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.6.4. Fatos ocorridos entre 2013 e março de 2017:



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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, diante de que
se trata de um fiscal federal agropecuário que possui décadas de carreira.
Nessa condição, era mais esperado que se conduzisse com retidão no dia a
dia da atuação profissional, dado o conhecimento profundo que possui
acerca da importância da correta realização da fiscalização na área de
produtos de origem animal, para a segurança dos consumidores e a
economia do país.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor.
Tratava-se de indivíduo insistente nas cobranças de valores dos fiscalizados
que, ele próprio, por alguma razão que apenas a psicologia pode explicar,
parecia acreditar constituirem um direito seu. Também adotava cautelas
bastante elevadas ao falar sobre o tema nos telefonemas, utilizando
linguagem cifrada e recriminando o interlocutor quando a palavra dinheiro
fosse utilizada.

As consequências do crime são graves pois implicaram
desembolso contínuo de R$ 2.000,00 mensais de 2013 até o ano de 2014 e
a partir de então de R$ 3.000,00 por mês à empresa fiscalizada somente
sendo interrompido com a deflagração da operação Carne Fraca, com o
consequente enriquecimento ilícito do réu.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

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



Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR condenado à pena
de 05 (cinco) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 115 (cento e
quinze) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É servidor
público com um salário declarado de cerca de R$ 22.000,00 mensais.
Entretanto, possui patrimônico superior ao que seria compatível com suas
situação funcional, tendo-se observado que seus rendimentos advinham, em
boa medida, das vantagens financeiras indevidas que recebida dos
fiscalizados, fixo o valor do dia-multa em 3 (três) salários mínimos
vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.6.5. Concurso de Crimes - Continuidade Delitiva

Observo que todos os crimes imputados ao denunciado LUIZ
CARLOS ZANON JUNIOR pelos quais restou condenado, além de serem
da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar
e maneira de execução, razão pela qual reconheço
a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o art. 71 do Código
Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC
430.902/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n.
342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva, a pena mais grave deve ser exasperada em
2/3, o que resulta numa pena corporal total de 11 (onze) anos, 01 (um)
mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o diaposto no
art. 72 do CP, havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o
mesmo critério previsto no art. 71 do CP, resultando num total de 255
dias-multa, cada qual no valor de 03 (três) salários mínimos vigentes à
época do último fato, desde então atualizado.

Assim, fica LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR condenado,
definitivamente, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e ao pagamento de multa de 255 (duzentos e cinquenta e
cinco) dias-multa, à razão unitária de 03 (três) salários mínimos
vigentes na data do último fato, monetariamente corrigidos desde então.

4.6.6. Detração e Regime Inicial

O réu foi preso cautelarmente por ordem emanada deste
Juízo, tendo permanecido encarcerado entre 17/03/2017 e 07/06/2018.



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

4.6.7. Substituição da Pena

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de
liberdade, porque não atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.6.8. Efeito da Condenação: Perda do cargo público

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

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

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

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

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CP-
ART. 92, I. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA "EXTRA PETITA".
CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. EFEITO
ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. NÃO AUTOMÁTICO. SERVIDOR
APOSENTADO. 1. Está respeitado o princípio da correlação lógica que
deve haver entre a denúncia e a sentença, quando a condenação, e seus
efeitos, decorrem estritamente dos fatos articulados na peça acusatória.
2. Nos termos do art. 92, I, do CP, é viável a aplicação, motivada, do
efeito condenatório de perda do cargo público, se o réu foi condenado
por crime praticado violando dever para com à Administração Pública,
desde que as reprimendas corporais aplicadas estejam em conformidade



com o dito dispositivo legal. 3. O fato de o servidor estar aposentado não
impede o judiciário de examinar a possibilidade da decretação da perda
do cargo público. 4. Embargos infringentes não providos. (TRF4,
EINACR 2000.04.01.142427-8, Quarta Seção, Relator Luiz Fernando
Wowk Penteado, DJ 12/01/2005).

Assim, decreto a perda do cargo público ostentado
pelo condenado quando do cometimento dos fatos objeto desta condenação.
Esta, caso ele esteja em gozo de aposentadoria, deverá ser convertida pela
Administração, quando do cumprimento da sentença, na cassação daquela.

4.7. MARCOS CESAR ARTACHO

4.7.1. Fatos ocorridos em 03/03/16, 08/03/16 e 10/03/16:

Ao crime previsto no artigo 333, do Código Penal, é
cominada pena de 02 a 12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, uma vez que,
na condição de administrador de estabelecimento sujeito a fiscalização do
MAPA, tem conhecimento pessoal da relevância da correta atuação da
fiscalização sanitária e das consequências para o mercado nacional e
internacional da existência de corrupção no sistema de fiscalização.
Portanto, era mais exigido de si que não aderisse à conduta criminosa do
servidor público desviado.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de qualquer registro em seu desfavor nos autos.

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

Os motivos do crime devem ser considerados usuais ao tipo
penal.

As circunstâncias não normais.

As consequências do crime foram as usuais ao tipo.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes.



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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 333, do
Código Penal, fica MARCOS CESAR ARTACHO condenado à pena de
03 (três) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 45 (quarenta e
cinco) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É administrador
de mais de uma empresa de porte médio, com faturamento de relativa
expressividade, fixo o valor do dia-multa em 3 (três) salários mínimos
vigentes à época do último fato, desde então atualizado.

4.7.2. Fatos ocorridos entre 2013 e março de 2017:

Ao crime previsto no artigo 333, do Código Penal, é
cominada pena de 02 a 12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, uma vez que,
na condição de administrador de estabelecimento sujeito a fiscalização do
MAPA, tem conhecimento pessoal da relevância da correta atuação da
fiscalização sanitária e das consequências para o mercado nacional e
internacional da existência de corrupção no sistema de fiscalização.
Portanto, era mais exigido de si que não aderisse à conduta criminosa do
servidor público desviado.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de qualquer registro em seu desfavor nos autos.

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

Os motivos do crime devem ser considerados usuais ao tipo
penal.

As circunstâncias não normais.

As consequências do crime são graves pois implicaram
pagamento contínuo de R$ 2.000,00 mensais de 2013 até o ano de 2014 e a
partir de então de R$ 3.000,00 por mês pelo acusado somente sendo
interrompido com a deflagração da operação Carne Fraca, tendo o réu
dolosamente aderido à conduta do fiscal agropecuário, colaborando
decisivamente para o enriquecimento ilícito do réu.



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

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

Ausentes causas agravantes e atenuantes.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 333, do
Código Penal, fica MARCOS CESAR ARTACHO condenado à pena de
04 (quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 80 (oitenta) dias-
multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É administrador
de mais de uma empresa de porte médio, com faturamento de relativa
expressividade, fixo o valor do dia-multa em 3 (três) salários mínimos
vigentes à época do último fato, desde então atualizado.

4.7.3. Fato ocorrido em 12/04/16:

Ao crime previsto no artigo 333, do Código Penal, é
cominada pena de 02 a 12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, uma vez que,
na condição de administrador de estabelecimento sujeito a fiscalização do
MAPA, tem conhecimento pessoal da relevância da correta atuação da
fiscalização sanitária e das consequências para o mercado nacional e
internacional da existência de corrupção no sistema de fiscalização.
Portanto, era mais exigido de si que não aderisse à conduta criminosa do
servidor público desviado.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de qualquer registro em seu desfavor nos autos.

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

Os motivos do crime devem ser considerados usuais ao tipo
penal.



As circunstâncias não normais.

As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em que a benesse indevida solicitada foi efetivamente entregue.

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

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

Ausentes causas agravantes e atenuantes.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 333, do
Código Penal, fica MARCOS CESAR ARTACHO condenado à pena de
04 (quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 80 (oitenta) dias-
multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É administrador
de mais de uma empresa de porte médio, com faturamento de relativa
expressividade, fixo o valor do dia-multa em 3 (três) salários mínimos
vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.7.4. Concurso de Crimes - Continuidade Delitiva

Observo que os crimes narrados na denúncia pelos quais o réu
está sendo condenado, além de serem da mesma espécie, foram cometidos
nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, razão pela
qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o art.
71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC
430.902/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n.
342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva, a pena mais grave deve ser exasperada em
2/3, o que resulta numa pena corporal total de 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o diaposto no
art. 72 do CP, havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o
mesmo critério previsto no art. 71 do CP, resultando num total de 133



dias-multa, cada qual no valor de 3 (três) salários mínimos vigentes à
época do último fato, desde então atualizado.

Assim, fica MARCOS CESAR ARTACHO condenado,
definitivamente, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
ao pagamento de multa de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à
razão unitária de 03 (três) salários mínimos vigentes na data do último
fato, monetariamente corrigidos desde então.

4.7.5. Detração e Regime Inicial

O réu não foi preso cautelarmente por ordem emanada deste
Juízo.

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

4.7.6. Substituição da Pena

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de
liberdade, porque não atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.8. ROBERTO BRASILIANO DA SILVA

4.8.1. Fatos ocorridos em 26/4/16 e em 10/5/16:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo. Tratava-se de
ex- assessor parlamentar do Deputado José Janene, que fora inclusive
candidato a vereador na últimas eleições na cidade de Londrina. Pela
pretensão de se tornar representante dos eleitores e pela vivência política
que possuía, tinhaa mais condições de conhecer a ilicitude de seu agir e de
determinar-se de forma diferente.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.



As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Na
condição 'assessor informal' do chefe da Unidade de Londrina do MAPA,
sem possuir qualquer vínculo com o órgão, possuía livre trânsito e falava
em nome de JUAREZ junto às empresas fiscalizadas. Era conhecido por
todos porque se encarregava de, em seu nome, solicitar e recolher
benefícios indevidos junto a empresas fiscalizadas regularmente. Não tendo
nenhuma atribuição legal no órgão - não se tratava de servidor público em
sentido estrito -, seu propósito era exclusivamente ilícito e para isso
empregava toda a sua energia em tempo integral.

As consequências do crime são as inerentes ao tipo.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica ROBERTO BRASILIANO DA SILVA condenado à
pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 98 (noventa e
oito) dias-multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. Nada obstante
afirme possuir renda mensal relativamente baixa, considerando-se a sua
ação criminosa frequente, é de se presumir possuir rendimentos, de fato,
superiores. Afinal, criminosos não costumam declarar os valores que
auferem como proveito de delitos. Portanto, fixo o valor do dia-multa em
1/2 (um meio) salário mínimo vigente à época do fato, desde então
atualizado.

4.8.2. Concurso de Crimes - Continuidade delitiva

Observo que os 02 (dois) crimes tratados no tópico acima,
além de serem da mesma espécie, foram cometidos nas mesmas condições
de tempo, lugar e maneira de execução, razão pela qual reconheço
a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o art. 71 do Código
Penal.



Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC
430.902/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n.
342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva, a pena mais grave deve ser exasperada em
1/6, o que resulta numa pena corporal definitiva total de 05 (cinco)
anos e 03 (três) meses de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o diaposto no
art. 72 do CP, havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o
mesmo critério previsto no art. 71 do CP, resultando num total de 114
dias-multa, cada qual no valor de 1/2 (um meio) salário mínimo
vigente à época do último fato, desde então atualizado.

4.8.3. Fato ocorrido em 08/08/16:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo. Tratava-se de
ex- assessor parlamentar do Deputado José Janene, que fora inclusive
candidato a vereador na últimas eleições na cidade de Londrina. Pela
pretensão de se tornar representante dos eleitores e pela vivência política
que possuía, tinhaa mais condições de conhecer a ilicitude de seu agir e de
determinar-se de forma diferente.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Na
condição 'assessor informal' do chefe da Unidade de Londrina do MAPA,
sem possuir qualquer vínculo com o órgão, possuía livre trânsito e falava
em nome de JUAREZ junto às empresas fiscalizadas. Era conhecido por
todos porque se encarregava de, em seu nome, solicitar e recolher
benefícios indevidos junto a empresas fiscalizadas regularmente. Não tendo
nenhuma atribuição legal no órgão - não se tratava de servidor público em
sentido estrito -, seu propósito era exclusivamente ilícito e para isso
empregava toda a sua energia em tempo integral.



As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em que a benesse indevida solicitada foi efetivamente entregue.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de
reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica ROBERTO BRASILIANO DA SILVA condenado à
pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 132 (cento e
trinta e dois) dias-multa.

Deve-se atentar à situação econômica do réu. Nada obstante
afirme possuir renda mensal relativamente baixa, considerando-se a sua
ação criminosa frequente verificada nos autos e seu histórico de 'assessor
parlamentar' de deputado notoriamente envolvido com os mais diversos
esquemas delituosos, tendo ele próprio recentemente investido na tentativa
de ser eleito vereador em Londrina/PR, é de se presumir possuir
rendimentos, de fato, superiores ao declarado em Juízo. Afinal, criminosos
não costumam declarar os valores que auferem como proveito de delitos.
Portanto, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (um meio) salário mínimo
vigente à época do fato, desde então atualizado.

4.8.4. Fatos ocorridos entre 2014 e março de 2017:

Ao crime previsto no artigo 2º, §4º, II, da Lei n.º
12.850/2013, é cominada pena de 03 a 08 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo. Tratava-se de
ex- assessor parlamentar do Deputado José Janene, que fora inclusive
candidato a vereador na últimas eleições na cidade de Londrina. Pela
pretensão de se tornar representante dos eleitores e pela vivência política
que possuía, tinhaa mais condições de conhecer a ilicitude de seu agir e de
determinar-se de forma diferente.



Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Na
condição 'assessor informal' do chefe da Unidade de Londrina do MAPA,
sem possuir qualquer vínculo com o órgão, possuía livre trânsito e falava
em nome de JUAREZ junto às empresas fiscalizadas. Era conhecido por
todos porque se encarregava de, em seu nome, solicitar e recolher
benefícios indevidos junto a empresas fiscalizadas regularmente. Não tendo
nenhuma atribuição legal no órgão - não se tratava de servidor público em
sentido estrito -, seu propósito era exclusivamente ilícito e para isso
empregava toda a sua energia em tempo integral. Era considerado o braço
direito do líder da organização.

As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em o ato de auxiliar decisivamente a tornar o MAPA de Londrina
um verdadeiro balcão de negócios prejudicou a atuação e a credibilidade do
órgão na região norte do Paraná de forma tal cuja extensão até hoje não se
pode estimar com precisão.

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

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de
reclusão. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

Presente a causa especial de aumento prevista no §4º, II, do
art. 2º da Lei n.º 12.850/13, considerando-se a quantidade de servidores
envolvidos e que a organização criminosa tinha como finalidade a prática
exclusivamente de crimes contra a Administração em tempo integral,
exaspero a pena provisoraimente fixada em 1/2, para fixá-la,
definitivamente, ante a ausência de causas especiais de diminuição de pena,
06 (seis) anos e 09 (nove) mese de reclusão.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 2º, §4º, II, da
Lei n.º 12.850/2013, fica ROBERTO BRASILIANO DA SILVA
condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de
reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 172 (cento e
setenta e dois) dias-multa.



Deve-se atentar à situação econômica do réu. Nada obstante
afirme possuir renda mensal relativamente baixa, considerando-se a sua
ação criminosa frequente, é de se presumir possuir rendimentos, de fato,
superiores. Afinal, criminosos não costumam declarar os valores que
auferem como proveito de delitos. Portanto, fixo o valor do dia-multa em
1/2 (um meio) salário mínimo vigente à época do fato, desde então
atualizado.

4.8.5. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre os grupos de crimes dos itens 4.8.1
e 4.8.3 decorreu prazo superior a 30 (trinta) dias, bem assim que o delito de
organização criminosa (item 4.8.4) atinge bem jurídico diverso e não
admite reconhecimento de continuidade delitiva,  é caso de concurso
material, devendo as penas desses serem somadas, na forma do art. 69 do
CP.

Assim, fica ROBERTO BRASILIANO DA SILVA
condenado, definitivamente, à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis)
meses de reclusão; e ao pagamento de multa de 418 (quatrocentos e
dezoito) dias-multa, à razão unitária de 1/2 (um meio) salário mínimo
vigente nas datas dos fatos, monetariamente corrigido desde então.

4.8.6. Detração e Regime Inicial

O réu foi preso cautelarmente por ordem emanada deste
Juízo, tendo permanecido encarcerado entre 17/03/2017 e 15/05/2017.

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

4.8.7. Substituição da Pena

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de
liberdade, porque não atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.8.8. Efeito da Condenação: Perda do
cargo/emprego/função público e Interdição para o exercicio de cargo,
emprego e função por prazo determinado

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



No presente caso, entendo necessária a decretação da perda
do cargo/emprego/função público, em face da grave violação aos deveres
funcionais para com a Administração por parte de quem, ainda que não
integrando o cargo de servidores do MAPA no Estado do Paraná, um dos
mais importantes no cenário do agronegócio nacional, foi equiparado a
servidor, na forma do art. 327 do CP, dele se valeu para conspurcar a sua
função, deixando não só de cumprir sua obrigação funcional, mas agindo
de maneira diametralmente oposta, o que o desqualifica completamente
para o exercício da função que detinha até então (STJ, 6ª Turma, HC
74104-RS, Rel. Carlos Fernando Mathias, DJU 08/10/07, pág. 373).

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

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

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CP-
ART. 92, I. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA "EXTRA PETITA".
CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. EFEITO
ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. NÃO AUTOMÁTICO. SERVIDOR
APOSENTADO. 1. Está respeitado o princípio da correlação lógica que
deve haver entre a denúncia e a sentença, quando a condenação, e seus
efeitos, decorrem estritamente dos fatos articulados na peça acusatória.
2. Nos termos do art. 92, I, do CP, é viável a aplicação, motivada, do
efeito condenatório de perda do cargo público, se o réu foi condenado
por crime praticado violando dever para com à Administração Pública,
desde que as reprimendas corporais aplicadas estejam em conformidade
com o dito dispositivo legal. 3. O fato de o servidor estar aposentado não
impede o judiciário de examinar a possibilidade da decretação da perda
do cargo público. 4. Embargos infringentes não providos. (TRF4,
EINACR 2000.04.01.142427-8, Quarta Seção, Relator Luiz Fernando
Wowk Penteado, DJ 12/01/2005).

Assim, decreto a perda do cargo/emprego/função público
ostentado pelo condenado quando do cometimento dos fatos objeto
desta condenação. Esta, caso ele esteja em gozo de aposentadoria, deverá
ser convertida pela Administração, quando do cumprimento da sentença, na
cassação daquela.

Também, determino a interdição para o exercício de função
ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao
cumprimento da pena pela prática do crime de organização criminosa.

4.9. ROBERTO PELLE



4.9.1. Fatos ocorridos em 15/02/16 e em 10/03/16:

Ao crime previsto no artigo 333, do Código Penal, é
cominada pena de 02 a 12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, uma vez que,
na condição de administrador de estabelecimento sujeito a fiscalização do
MAPA, tem conhecimento pessoal da relevância da correta atuação da
fiscalização sanitária e das consequências para o mercado nacional e
internacional da existência de corrupção no sistema de fiscalização.
Portanto, era mais exigido de si que não aderisse à conduta criminosa do
servidor público desviado.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de qualquer registro em seu desfavor nos autos.

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

Os motivos do crime devem ser considerados usuais ao tipo
penal.

As circunstâncias não normais.

As consequências do crime são graves pois implicaram
pagamento de dinheiro ao servidor público, tendo o réu dolosamente
aderido à conduta do fiscal agropecuário, colaborando decisivamente para
o enriquecimento ilícito do réu.

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

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

Ausentes causas agravantes e atenuantes.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 333, do
Código Penal, fica ROBERTO PELLE condenado à pena de 04 (quatro)
anos de reclusão.



Fixo a pena de multa proporcionalmente em 80 (oitenta) dias-
multa. 

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É administrado-
empregado de uma empresa de porte médio, com faturamento de relativa
expressividade, fixo o valor do dia-multa em 1 (um) salário mínimo vigente
à época do último fato, desde então atualizado.

4.9.2. Concurso de Crimes - Continuidade Delitiva

Observo que os crimes narrados na denúncia pelos quais o réu
está sendo condenado, além de serem da mesma espécie, foram cometidos
nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, razão pela
qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o art.
71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC
430.902/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n.
342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva, a pena mais grave deve ser exasperada em
1/6, o que resulta numa pena corporal total de 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o diaposto no
art. 72 do CP, havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o
mesmo critério previsto no art. 71 do CP, resultando num total de 93
dias-multa, cada qual no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à
época do último fato, desde então atualizado.

Assim, fica ROBERTO PELLE condenado, definitivamente,
à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento
de multa de 93 (noventa e três) dias-multa, à razão unitária de 01 (um)
salário mínimo vigentes na data do último fato, monetariamente corrigidos
desde então.

4.9.3. Detração e Regime Inicial

O réu não foi preso cautelarmente por ordem emanada deste
Juízo.

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

4.9.4. Substituição da Pena

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de
liberdade, porque não atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.



4.10. SIDIOMAR DE CAMPOS

4.10.1. Fato ocorrido em 08/04/16:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é a usual ao tipo. 

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Na
condição que ostentava de agente de inspeção federal, lotado na
UTRA/Londrina, encarregado de auxiliar a inspeção de produtos de origem
animal de frigoríficos, acabava por atuar como um segundo auxiliar
principal de JUAREZ, somente atrás de BRASILIANO na hierarquia
criminosa local.  Atuava em nome do 'chefe' apanhando bens ilicitamente
solicitados por aquele e, no dia a dia, acabava por ultrapassar, em muito,
suas atribuições usuais, sempre em benefício dos interesses pessoais de
JUAREZ e das empresas 'amigas'.

As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em que a benesse indevida solicitada foi efetivamente entregue.

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

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

Ausentes causas agravantes e atenuantes.

Ausentes causas especiais de aumento e de diminuição.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica SIDIOMAR DE CAMPOS condenado à pena de
04 (quatro) anos de reclusão.



Fixo a pena de multa proporcionalmente em 80 (oitenta) dias-
multa.

Deve-se atentar à situação econômica do réu.
É servidor público com um salário declarado de cerca de R$ 10.000,00
mensais. Contudo, considerando-se que se tratava de assessor direto de
JUAREZ, que se encarregava de receber bens ilicitamente solicitados
regularmente, sendo fácil concluir que seu rendimentos oficiais
compunham apenas uma parte de seus ganhos. Assim, fixo o valor do dia-
multa em 1/2 (um meio) salário mínimo vigente à época do fato, desde
então atualizado.

4.10.2. Fato ocorrido entre 29/4/16 e 03/5/16:

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

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é a usual ao tipo. 

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Na
condição que ostentava de agente de inspeção federal, lotado na
UTRA/Londrina, encarregado de auxiliar a inspeção de produtos de origem
animal de frigoríficos, acabava por atuar como um segundo auxiliar
principal de JUAREZ, somente atrás de BRASILIANO na hierarquia
criminosa local.  Atuava em nome do 'chefe' apanhando bens e valores
ilicitamente solicitados por aquele e, no dia a dia, acabava por ultrapassar,
em muito, suas atribuições usuais, sempre em benefício dos interesses
pessoais de JUAREZ e das empresas 'amigas'.

As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em que a benesse indevida solicitada foi efetivamente entregue.

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

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



Ausentes causas agravantes e atenuantes.

Ausentes causas especiais de aumento e de diminuição.

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 317, do
Código Penal, fica SIDIOMAR DE CAMPOS condenado à pena de
04 (quatro) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 80 (oitenta) dias-
multa.

Deve-se atentar à situação econômica do réu.
É servidor público com um salário declarado de cerca de R$ 10.000,00
mensais. Contudo, considerando-se que se tratava de assessor direto de
JUAREZ, que se encarregava de receber bens e valores ilíticos
regularmente, sendo fácil concluir que seu rendimentos oficiais
compunham apenas uma parte de seus ganhos. Assim, fixo o valor do dia-
multa em 1/2 (um meio) salário mínimo vigente à época do fato, desde
então atualizado.

4.10.3. Concurso de Crimes - Continuidade Delitiva

Observo que os crimes narrados na denúncia pelos quais o réu
está sendo condenado, além de serem da mesma espécie, foram cometidos
nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, razão pela
qual reconheço a continuidade delitiva entre eles, conforme dispõe o art.
71 do Código Penal.

Na esteira do entendimento já consolidade pelo STJ (HC
430.902/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018; HC n.
342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 23/02/2016), em razão da quantidade de delitos praticados
em continuidade delitiva, a pena mais grave deve ser exasperada em
1/6, o que resulta numa pena corporal total de 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão.

Como se trata de crime continuado, inaplicável o diaposto no
art. 72 do CP, havendo-se de aplicar, relativamente à pena de multa, o
mesmo critério previsto no art. 71 do CP, resultando num total de 93
dias-multa, cada qual no valor de 1/2 (um meio)
salário mínimo vigente à época do último fato, desde então atualizado.

Assim, fica SIDIOMAR DE CAMPOS condenado,
definitivamente, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e ao pagamento de multa de 93 (noventa e três) dias-multa, à razão
unitária de 1/2 (um meio) salário mínimo vigente na data do último fato,
monetariamente corrigidos desde então.



4.10.4. Fato ocorrido em 28/10/16:

Ao crime previsto no artigo 321 do Código Penal é cominada
pena de 01 a 03 meses de detenção, ou multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é usual ao tipo.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor uma
vez que defendeu os interesses da empresa fiscalizada redigindo defesa
administrativa em face da atuação do MAPA visando a que o interesse da
empresa preponderasse, em traição evidente do mandato e da posição que
detinha na estrutura administrariva federal.

As consequências do crime são as esperadas normalmente
para o tipo.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática
do delito.

Com base nesses elementos, diante das circunstâncias
judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção. 

Ausentes causas agravantes e atenuantes.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 321 do
Código Penal, fica SIDIOMAR DE CAMPOS definitivamente condenado
à pena de 2 (dois) meses de detenção.

Consigno que optei pela aplicação da pena de detenção tendo
em consideração as diretrizes de suficiência que o apenamento deve se ater,
reconhecendo, à luz da quantidade de delitos por ele praticados e
reconhecidos nesta sentença, a inadequação da pena de multa para a
hipótese.



4.10.5. Fatos ocorridos entre 2014 e março de 2017:

Ao crime previsto no artigo 2º, §4º, II, da Lei n.º
12.850/2013, é cominada pena de 03 a 08 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é o usual ao tipo.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de registros em seu desfavor.

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

Os motivos do crime são os usuais ao tipo penal.

As circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor. Na
condição de agente de inspeção lotado na Unidade de Londrina do MAPA
tinha a obrigação de rejeitar a participação na empresa criminosa, por tudo
que representa o serviço de inspeção federal para a credibilidade do país.
Não só não negou, como adotou postura ativa na adoção de medidas de
apoio logístico relevante para que a empreitada crimiosa tivesse sucesso.

As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em o ato de auxiliar decisivamente a tornar o MAPA de Londrina
um verdadeiro balcão de negócios prejudicou a atuação e a credibilidade do
órgão na região norte do Paraná de forma tal cuja extensão até hoje não se
pode estimar com precisão.

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

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

Ausentes causas agravantes e atenuantes de pena.

Presente a causa especial de aumento prevista no §4º, II, do
art. 2º da Lei n.º 12.850/13, considerando-se a quantidade de servidores
envolvidos e que a organização criminosa tinha como finalidade a prática
exclusivamente de crimes contra a Administração em tempo integral,
exaspero a pena provisoraimente fixada em 1/2, para fixá-la,
definitivamente, ante a ausência de causas especiais de diminuição de pena,
06 (seis) anos de reclusão.



Assim, pela prática do crime previsto no artigo 2º, §4º, II, da
Lei n.º 12.850/2013, fica SIDIOMAR DE CAMPOS condenado
definitivamente à pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Fixo a pena de multa proporcionalmente em 120 (cento e
vinte) dias-multa.

Deve-se atentar à situação econômica do réu.
É servidor público com um salário declarado de cerca de R$ 10.000,00
mensais. Contudo, considerando-se apenas este fato, recebia valores
expressivos mensalmente por longo período de tempo, sendo fácil concluir
que seu rendimentos oficiais compunham apenas uma parte de seus ganhos.
Assim, fixo o valor do dia-multa em 1/2 (um meio) salário mínimo vigente
à época do último fato, desde então atualizado.

4.10.6. Concurso Material de Crimes

Considerando-se que entre o primeiro grupo de crimes (item
4.10.3) e o fato ocorrido no dia 28/10/16 (item 4.10.4) decorreu prazo
superior a 30 (trinta) dias, bem assim que o delito de organização criminosa
(item 4.10.5) atinge bem jurídico diverso e não admite reconhecimento de
continuidade delitiva,  é caso de concurso material, devendo as penas
desses serem somadas, na forma do art. 69 do CP.

Assim, fica SIDIOMAR DE CAMPOS condenado,
definitivamente, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão; 02
(dois) meses de detenção; e ao pagamento de multa de 213 (duzentos e
treze) dias-multa, à razão unitária de 1/2 (um meio)
salário mínimo vigentes nas datas dos fatos, monetariamente corrigidos
desde então.

4.10.7. Detração e Regime Inicial

O réu não foi preso cautelarmente por ordem emanada deste
Juízo.

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

4.10.8. Substituição da Pena

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de
liberdade, porque não atendido o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

4.10.9. Efeito da Condenação: Perda do cargo público e
Interdição para o exercicio de cargo, emprego e função por prazo
determinado.



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

Também, de acordo com o art. 2º, §6º, da Lei nº 12.850/13, "a
condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a
perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o
exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos
subsequentes ao cumprimento da pena".

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

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

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

PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CP-
ART. 92, I. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA "EXTRA PETITA".
CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. EFEITO
ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. NÃO AUTOMÁTICO. SERVIDOR
APOSENTADO. 1. Está respeitado o princípio da correlação lógica que
deve haver entre a denúncia e a sentença, quando a condenação, e seus
efeitos, decorrem estritamente dos fatos articulados na peça acusatória.
2. Nos termos do art. 92, I, do CP, é viável a aplicação, motivada, do
efeito condenatório de perda do cargo público, se o réu foi condenado
por crime praticado violando dever para com à Administração Pública,
desde que as reprimendas corporais aplicadas estejam em conformidade
com o dito dispositivo legal. 3. O fato de o servidor estar aposentado não
impede o judiciário de examinar a possibilidade da decretação da perda



do cargo público. 4. Embargos infringentes não providos. (TRF4,
EINACR 2000.04.01.142427-8, Quarta Seção, Relator Luiz Fernando
Wowk Penteado, DJ 12/01/2005).

Assim, decreto a perda do cargo público ostentado
pelo condenado quando do cometimento dos fatos objeto desta condenação.
Esta, caso ele esteja em gozo de aposentadoria, deverá ser convertida pela
Administração, quando do cumprimento da sentença, na cassação daquela.

Também, determino a interdição para o exercício de função
ou cargo público pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao
cumprimento da pena pela prática do crime de organização criminosa.

4.11. VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA

4.11.1. Fato ocorrido em 12/04/16:

Ao crime previsto no artigo 333, do Código Penal, é
cominada pena de 02 a 12 anos de reclusão, e multa.

Os antecedentes criminais não podem ser considerados
desfavoráveis.

O grau de culpabilidade do acusado, entendida esta
como reprovabilidade da conduta, é superior ao usual ao tipo, uma vez que,
na condição de administrador de estabelecimento sujeito a fiscalização do
MAPA, tem conhecimento pessoal da relevância da correta atuação da
fiscalização sanitária e das consequências para o mercado nacional e
internacional da existência de corrupção no sistema de fiscalização.
Portanto, era mais exigido de si que não aderisse à conduta criminosa do
servidor público desviado.

Já a personalidade do réu deve ser considerada como neutra,
ante a ausência de qualquer registro em seu desfavor nos autos.

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

Os motivos do crime devem ser considerados usuais ao tipo
penal.

As circunstâncias não normais.

As consequências do crime ultrapassam o usual ao tipo, na
medida em que a benesse indevida solicitada foi efetivamente entregue.

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



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

Ausentes causas agravantes. Presente a atenuante da
confissão, na forma do art. 65, III, do CP, razão por que reduzo a pena de
1/6, fixando-a, ainda provisoriamente, em 03 (três) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão.

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

Assim, pela prática do crime previsto no artigo 333, do
Código Penal, fica VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA condenado à
pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

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

Deve-se atentar à situação econômica do réu. É administrador
de uma empresa de porte médio, com faturamento de relativa
expressividade, fixo o valor do dia-multa em 2 (dois) salários mínimos
vigentes à época do fato, desde então atualizado.

4.11.2. Detração e Regime Inicial

O réu não foi preso cautelarmente por ordem emanada deste
Juízo.

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

4.11.3. Substituição da Pena

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

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

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



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

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

5. Reparação de Danos Causados pelas Infrações
Praticadas

O Ministério Público Federal requereu a fixação do valor
mínimo de danos causados à Administração e à sociedade (STJ, REsp
1585684/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016), sugerindo-se o
valor igual àquele apontado para a multa penal, acrescido de juros e
correção monetária (TRF4, ENUL 5083376-05.2014.4.04.7000, QUARTA
SEÇÃO).

No caso, conquanto não haja dano material a ser suportado
pelas vítimas (Administração Pública e coletividade) decorrente das
condutas que possa ser aferível direta e materialmente, alinho-me ao
entendimento recentemente exposto pelo Superior Tribunal de Justiça nos
seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS.
PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA.
POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. 
DESNECESSIDADE. DANO IN RE IPSA. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais,
nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja
pedido expresso do Ministério Público na denúncia. 
2. Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher,
configurado o dano moral in re ipsa, que dispensa instrução específica. 
3. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no REsp 1670242/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 23/04/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.º
11.719/2008. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO.
DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. 1. Este Superior
Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta
que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja
determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a
viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação
de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor



mínimo. 2. O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge
da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução
penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração
de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de
indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código
de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido. ..EMEN: 
(AIRESP 201702286389, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, STJ -
SEXTA TURMA, DJE DATA:16/10/2017)

A matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos e foi
recentemente pacificada naquela Corte (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Entendo, por tudo que já foi exposto quando da dosimetria
das penas, que a gravidade das condutas impõe a recomposição do dano
experimentado pela Administração Pública - e a sociedade em geral - em
virtude do abalo junto ao contribuinte decorrente da violação expressa da
moralidade administrativa pelos ora condenados, com sérios e concretos
riscos à saúde pública decorrentes da fiscalização leniente que decorre,
logicamente, do recebimento de benesses dos fiscalizados, sob a forma de
dinheiro ou de bens sem o respectivo pagamento ("se você não está
pagando pelo produto, você é o produto", máxima construída a partir do
enunciado feito em 1973 por Richard Serra e Carlota Fay Schoolman em
seu curta-metragem "Television Delivers People").

Nesse cenário, acolho o requerimento ministerial e arbitro a
esse título montante idêntico àquele fixado a título de multa penal para
cada um dos condenados, acrescido de juros e correção monetária. 

Assim:

DANIEL GONÇALVES FILHO deverá desembolsar à
União a título de ressarcimento de danos o equivalente 1.218 salários
mínimos, vigentes à época do último fato delitivo, acrescidos de juros e
correção monetária. Deve ser observada, também quanto a este ponto da
condenação, a incidência dos efeitos da colaboração premiada, na forma do
item 4.1.4 desta sentença.

GÉRCIO LUIZ BONESI deverá desembolsar à União a
título de ressarcimento de danos o equivalente 316 salários mínimos,
vigentes à época do último fato delitivo, acrescidos de juros e correção
monetária.

JOÃO ROBERTO WELTER deverá desembolsar à União a
título de ressarcimento de danos o equivalente 284 salários mínimos,
vigentes à época do último fato delitivo, acrescidos de juros e correção
monetária.



JUAREZ JOSÉ DE SANTANA deverá desembolsar à
União a título de ressarcimento de danos o equivalente 4.085 salários
mínimos, vigentes à época do último fato delitivo, acrescidos de juros e
correção monetária.

LUIZ ALBERTO PATZER deverá desembolsar à União a
título de ressarcimento de danos o equivalente 353 salários mínimos,
vigentes à época do último fato delitivo, acrescidos de juros e correção
monetária.

LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR deverá desembolsar à
União a título de ressarcimento de danos o equivalente 765 salários
mínimos, vigentes à época do último fato delitivo, acrescidos de juros e
correção monetária.

MARCOS CESAR ARTACHO deverá desembolsar à União
a título de ressarcimento de danos o equivalente 399 salários mínimos,
vigentes à época do último fato delitivo, acrescidos de juros e correção
monetária.

ROBERTO BRASILIANO DA SILVA deverá desembolsar
à União a título de ressarcimento de danos o equivalente 209 salários
mínimos, vigentes à época do último fato delitivo, acrescidos de juros e
correção monetária.

ROBERTO PELLE deverá desembolsar à União a título de
ressarcimento de danos o equivalente 93 salários mínimos, vigentes à
época do último fato delitivo, acrescidos de juros e correção monetária.

SIDIOMAR DE CAMPOS deverá desembolsar à União a
título de ressarcimento de danos o equivalente 106,5 salários mínimos,
vigentes à época do último fato delitivo, acrescidos de juros e correção
monetária.

VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA deverá
desembolsar à União a título de ressarcimento de danos o equivalente 134
salários mínimos, vigentes à época do último fato delitivo, acrescidos de
juros e correção monetária.

6. Dos Bens e Valores Apreendidos, Arrestados e
Sequestrados.

Houve a apreensão de diversos bens, documentos e valores
dos réus em cumprimento aos mandados de busca a apreensão expedidos
no bojo da denominada "Operação Carne Fraca". Assim, caso os bens e
documentos não interessem a futuras investigações, nem constituam, em si,
objeto de crimes, devem ser restituídos aos seus legítimos proprietários
após o trânsito em julgado, sem prejuízo de anterior restituição na hipótese
de a autoridade policial já ter efetuado a devida análise dos materiais.



Quanto aos bens e valores objeto das medidas cautelares de
sequestro e/ou arresto de bens em relação aos acusados DANIEL
GONÇALVES FILHO, GERCIO LUIZ BONESI, GIL BUENO DE
MAGALHAES, JUAREZ JOSE DE SANTANA, LUIZ ALBERTO
PATZER, LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR, MARIA DO ROCIO
NASCIMENTO  traslade-se cópia  desta sentença, respectivamente, para os
autos nº 5019063-30.2017.4.04.7000, 5019081-
51.2017.4.04.7000, 5019083-21.2017.4.04.7000, 5019096-
20.2017.4.04.7000, 5019114-41.2017.4.04.7000, 5019116-
11.2017.4.04.7000 e  5019119-63.2017.4.04.7000, nos quais, se for o caso,
serão oportunamente decididas as medidas a serem adotadas em relação aos
bens e valores constritos, seja quanto à determinação de alienação
antecipada, seja quanto a eventual restituição total ou parcial.

Relativamente aos valores em moeda nacional e
estrangeira apreendidos em poder de GERCIO LUIZ BONESI e JUAREZ
JOSE DE SANTANA (anexo 07 do apenso 50 e anexo 34 do apenso 49,
ambos do IPL nº 5002816-42.2015.4.04.7000), decreto o seu perdimento
(confisco), nos termos do artigo 91, II, b, do Código Penal.

Neste aspecto, quanto ao réu GERCIO LUIZ BONESI, a
origem espúria dos valores apreendidos em sua residência foi
exaustivamente esclarecida no item 3.14 desta sentença, na decisão do
evento 32 dos autos nº 5014265-26.2017.404.7000. Além disso, as
informações policiais juntadas nos anexos 02 e 74 do apenso 50 do IPL
demonstram a conexão induvidosa dos valores apreendidos com o
recebimento de propina mensal das empresas frigoríficas que estava
incumbido de fiscalizar.

Quanto ao réu JUAREZ JOSÉ DE SANTANA diversos fatos
na denúncia evidenciam a origem ilícita dos valores encontrados em sua
residência. Exemplificativamente, no item 3.11 desta sentença foi
reconhecido que, entre 2004 e 2010, LUIZ ALBERTO PATZER recebia
pagamentos indevidados mensais que chegaram, em dado momento, ao
montante de R$ 8.000,00, dos quais R$ 5.500,00 eram repasssados
a JUAREZ. Além disso, foram identificados nos itens 3.5 e 3.6 desta
sentença o recebimento do valor indevido de R$ 2.000,00, em ao menos
duas oportunidades.

Portanto, somente esses três fatos acima descritos, que
demonstram o recebimento de valores indevidos por parte de JUAREZ, por
si só, ultrapassam o montante em moeda nacional e estrangeira que foi
apreendido em sua residência.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que não há qualquer
documento suficientemente hábil que comprove a alegação da defesa de
que os R$ 50.000,00 apreendidos teriam origem lícita - seriam um “sinal”
recebido pelo acusado JUAREZ pela venda do terreno objeto da matrícula



nº 23.544 do 3º Ofício de Registro de Imóveis da cidade de Londrina/PR.
Portanto,  por todas as razões acima descritas, o confisco de tais valores é
medida que se impõe.

  Assim, decreto o perdimento dos valores em moeda nacional
e estrangeira  apreendidos em poder de GERCIO LUIZ BONESI
e JUAREZ JOSE DE SANTANA.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de
condenação formulado pelo Ministério Público Federal para o fim de:

a) condenar:

DANIEL GONÇALVES FILHO à pena de 07 (sete) meses
e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de multa de 203
(duzentos e três) dias-multa, à razão de 06 (seis) salários mínimos por
ida-multa vigente à época do fato delitivo, desde então atualizado, pela
prática do delito previsto no art. 319, do Código Penal (prevaricação). O
réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena
restritivas de direito. O regime inicial de cumprimento será o aberto. Tendo
em vista o advento de acordo de colaboração premiada, a pena aplicada foi
inteiramente substituída pelas penas ajustadas no acordo de colaboração
premiada devidamente homologado pelo Supremo Tribunal Federal
anexado no evento 1473;

GÉRCIO LUIZ BONESI  à pena de 05 (cinco) anos de
reclusão e ao pagamento de multa de 158 (cento e cinquenta e oito) dias-
multa, à razão de 02 (dois) salários mínimos por dia-multa vigente à
época dos fatos delitivos, desde então atualizado, pela prática do delito
previsto no art. 316, do Código Penal (concussão). O réu não tem direito à
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.
O regime inicial de cumprimento será o semiaberto;

JOÃO ROBERTO WELTER à pena de 09 (nove) anos e 06
(seis) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 142 (cento e
quarenta e dois) dias-multa, à razão de 02 (dois) salários mínimos por
dia-multa vigente à época dos fatos delitivos, desde então atualizado,
pela prática do delito previsto no art. 333, do Código Penal (corrupção
ativa), na forma do art. 69 e do art. 71, ambos do Código Penal. O réu não
tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito. O regime inicial de cumprimento será o fechado;

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA à pena corporal de 32
(trinta e dois) anos, sendo 31 (trinta e um) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de multa de 817
(oitocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 05 (cinco) salários
mínimos por dia-multa vigente à época dos fatos delitivos, desde então



atualizado, pelas práticas dos delitos previstos no art.
317, caput (corrupção passiva), no art. 321 (advocacia administrativa),
ambos do Código Penal, e no art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13, na forma
do art. 69 e art. 71, ambos do Código Penal. O réu não tem direito à
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.
O regime inicial de cumprimento será o fechado;

LUIZ ALBERTO PATZER à pena de 17 (dezessete) anos e
08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 353 (trezentos e
cinquenta e três) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo por
dia-multa vigente à época dos fatos delitivos, desde então atualizado,
pela prática do delito previsto no art. 317, do Código Penal (corrupção
passiva), e no art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13, na forma do art. 69 e art.
71, ambos do Código Penal. O réu não tem direito à substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direito. O regime inicial de
cumprimento será o fechado;

LUIZ CARLOS ZANON JUNIOR à pena de 11 (onze)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão  e ao pagamento de multa
de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 03 (três)
salários mínimos por dia-multa vigentes à época dos fatos delitivos,
desde então atualizado, pela prática do delito previsto no art. 317, caput, e
§1º, do Código Penal (corrupção passiva), na forma do art. 71, do Código
Penal. O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direito. O regime inicial de cumprimento será o
fechado;

MARCOS CESAR ARTACHO à pena de 06 (seis) anos e
08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 133 (cento e
trinta e três) dias-multa, à razão de 03 (três) salários mínimos por dia-
multa vigente à época dos fatos delitivos, desde então atualizado, pela
prática do delito previsto no art. 333, do Código Penal (corrupção ativa), na
forma do art. 71, do Código Penal. O réu não tem direito à substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. O regime inicial
de cumprimento será o fechado;

ROBERTO BRASILIANO DA SILVA à pena de 17
(dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de multa
de 418 (quatrocentos e dezoito) dias-multa, à razão de 1/2 (um meio)
salário mínimo por dia-multa vigente à época dos fatos delitivos, desde
então atualizado, pela prática do delito previsto no art. 317, caput, do
Código Penal (corrupção passiva), e no art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13,
na forma do art. 69 e art. 71, ambos do Código Penal. O réu não tem direito
à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito. O regime inicial de cumprimento será o fechado;

ROBERTO PELLE à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e ao pagamento de multa de 93 (noventa e três) dias-
multa, à razão unitária de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos



fatos delitivos, desde então atualizado, pela prática do delito previsto no
art. 333, do Código Penal (corrupção ativa), na forma do art. 71, do Código
Penal. O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direito. O regime inicial de cumprimento será o
semiaberto;

SIDIOMAR DE CAMPOS à pena corporal de 10 (dez) anos
e 10 (dez) meses, sendo 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 02
(dois) meses de detenção; e ao pagamento de multa de 213 (duzentos e
treze) dias-multa, à razão unitária de 1/2 (um meio) salário mínimo
por dia-multa vigente à época dos fatos delitivos, desde então
atualizado, pelas práticas dos delitos previstos no art.
317, caput (corrupção passiva), no art. 321 (advocacia administrativa),
ambos do Código Penal, e no art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13, na forma
do art. 69 e art. 71, ambos do Código Penal. O réu não tem direito à
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.
O regime inicial de cumprimento será o fechado;

VICENTE CLÁUDIO DAMIÃO LARA à pena de 03
(três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de multa de
67 (sessenta e sete) dias-multa, à razão unitária de 02 (dois) salários
mínimos vigentes à época dos fatos delitivos, desde então atualizados,
pela prática do delito previsto no art. 333, do Código Penal (corrupção
ativa). O réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direito. O regime inicial de cumprimento será o
aberto.

b) absolver:

MARIA DO ROCIO NASCIMENTO da prática do delito
capitulado no art. 319, do CP, na forma do art. 386, II, do CPP;

DOMINGOS MARTINS da prática do delito previsto no
art. 317 c/c art. 29, ambos do Código Penal, na forma do art. 386, V, do
CPP;

GÉRCIO LUIZ BONESI da prática do delito previsto no
art. 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/13, na forma do art. 386, V, do CPP;

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

GIL BUENO DE MAGALHÃES da prática do delito
previsto no art. 317, do Código Penal, na forma do art. 386, II, do CPP;

JUAREZ JOSÉ DE SANTANA das práticas dos delitos
previstos no art. 317, caput; art. 319; e art. 321, todos do Código Penal, na
forma do art. 386, II, do CPP;



NELSON GUERRA DA SILVA da prática do delito previsto
no art. 333, parágrafo único, c/c art. 71, ambos do Código Penal, na forma
do art. 386, VII, do CPP;

NORTON DEQUECH FILHO da prática do delito previsto
no art. 317, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, na forma do art.
386, II, do CPP;

SIDIOMAR DE CAMPOS da prática do delito previsto no
art. 321, todos do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP;

SILVIA MARIA MUFFO das práticas dos delitos previstos
no art. 317, caput, e art. 321 c/c art. 29 e art. 71, todos do Código Penal, na
forma do art. 386, II, do CPP;

VALDECIR BELANÇON da prática do delito previsto no
art. 317, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, na forma do art. 386, V,
do CPP.

Os réus condenados deverão arcar com o pagamento das
custas processuais.

Decreto as perdas dos respectivos cargos públicos dos
denunciados condenados e a interdição para o exercício de cargo/emprego
ou função pública pelo prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da
pena para aqueles que foram condenados pela prática do crime de
organização criminosa, na forma da fundamentação.

Fixo valor mínimo para indenização na forma do item 5
acima (art. 387, IV, do CPP).

Decreto o perdimento dos valores apreendidos com GÉRCIO
e JUAREZ (anexo 07 do apenso 50 e anexo 34 do apenso 49, ambos do
IPL nº 5002816-42.2015.4.04.7000), nos termos do artigo 91, II, b, do
Código Penal, na forma da fundamentação do item 6 desta sentença.

Para os fins do art. 387, §1º, do CPP, ausentes os pressupostos
do art. 312, do CPP (prisão preventiva), concedo aos condenados o direito
de apelar em liberdade.

Mantenho, até ulterior deliberação, as medidas cautelares de
afastamento dos cargos públicos dos réus condenados e as demais
obrigações cautelares eventualmente determinadas pelo Juízo.

Havendo eventual recurso, e proferido acórdão pelo TRF4,
ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, independentemente
do trânsito em julgado, determino que se proceda ao necessário à Execução
Provisória da Pena, conforme autorizado pelo STF no julgamento do ARE
964.246, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 925).



5016884-26.2017.4.04.7000 700004577996 .V2000

Após o trânsito em julgado:

a) cumpram-se as disposições constantes na Consolidação
Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região.

b) quanto aos bens apreendidos por ocasião dos
cumprimentos dos mandados de busca a apreensão, intime-se a autoridade
policial para que os restitua aos seus legítimos proprietários, desde que não
haja interesse para futuras investigações  e que não constituam, em si,
objeto de crime.

c) Observe-se o disposto no art. 336 do Código de Processo
Penal relativamente às fianças prestadas pelos réus condenados.

d) procedam-se às anotações e comunicações necessárias
decorrentes desta decisão, inclusive comunicando à Superintendência do
MAPA/PR e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
em Brasília acerca das perdas dos cargos, empregos e funções públicas,
bem como das interdições para o seu exercício, na forma do art. 2º, §6º,
da Lei nº 12.850/13.

e) oportunamente, proceda-se à baixa.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimem-se.
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