
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) Federal da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa.

Incidente no Inquérito Policial 5001046-79.2018.4.04.7009
SIGILOSO
 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pela  Procuradora da República  in

fine assinada, vem à presença de Vossa Excelência, no uso de suas atribuições legais, requerer a

decretação  das  medidas  cautelares  de  busca  e  apreensão  e  de  afastamento  de  cargo

público/função, em virtude dos fundamentos e elementos de prova a seguir descritos. 

1. Relatório

Nos  autos  de  inquérito  policial  nº 5001046-79.2018.4.04.7009,  assim

como nos autos 5000409-31.2018.4.04.7009 de pedido de busca e apreensão criminal, começou-

se a apurar a atuação da empresa BRF SA, em resumo, em atividades vinculadas à sua finalidade

principal, qual seja, a produção de alimentos. 

Após a deflagração de uma série de medidas em 05.03.2018,  nos autos

500409-31.2018.4.04.7009, dentre elas prisões temporárias,  buscas e apreensões,  a partir das

oitivas  e  análises  do  material  apreendido,  constatou-se  a  ocorrência,  em  tese,  de  crimes

relacionados à forma de execução das atividades empresariais como um todo. Se inicialmente a

abordagem  se  voltava  para  os  crimes  supostamente  praticados  no  exercício  da  finalidade

precípua  da  empresa,  uma  companhia  de  alimentos,  com  atingimento  da  saúde  dos

consumidores,  dentre  outros  pontos,  as  medidas  iniciais  indicaram  a  possível  ocorrência  de

outros delitos praticados em âmbito empresarial, atinentes a um verdadeiro formato de gestão. 

Com o avanço das investigações, a BRF apresentou ao Ministério Público

Federal,  entre  o  segundo  semestre  de  2018  e  o  primeiro  semestre  de  2019,  uma  série  de

informações  e  documentos,  bem  como  autorizou  expressamente  o  uso  desse  material

(autorização em  ANEXO), no sentido de que  existiram fiscais federais, ligados ao Ministério da

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  –  MAPA,  que  recebiam  vantagens  indevidas  para  que

atuassem em benefício da companhia. Dentre esses fiscais, realizada criteriosa análise, verifica-se

que  a  maior  parte  deles  permanece  nos  quadros  do  MAPA,  conforme  levantamentos  feitos



recentemente pelo MPF, assim como atuando, inclusive, em plantas da empresa BRF (ANEXO por

fiscal).

Verificou-se, então, que 51 (cinquenta e um) fiscais estavam vinculados

diretamente ao plano de saúde da BRF, ou seja,  tinham seus planos de saúde, assim como de

seus  dependentes,  custeados  pela  companhia,  como se  fossem funcionários  dela .  Havia

fiscais que,  além do plano de saúde ligado à BRF, receberam pagamentos , conforme se verá

detalhadamente a seguir. E havia também fiscais que, em que pese não tivessem o plano de saúde

da BRF,  receberam pagamentos (diretos  ou indiretos)  para que deixassem de atuar da forma

como deveriam, ligados às plantas da empresa que eram, ou mesmo vantagens indevidas de outra

ordem, como por exemplo a promoção de parentes que já atuavam nos quadros da empresa. 

Todas as condutas citadas, naturalmente, seja pelo recebimento de plano

de saúde, de promoções de parentes ou de pagamentos propriamente, diretos ou não, amoldam-

se ao que descrito no artigo 317 do Código Penal, o qual define o crime de corrupção passiva.

Corrupção passiva

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: 

Ademais,  as  práticas  ilegais  explicadas  a  seguir  são  as  que  restaram

identificadas até o momento, devendo haver outras envolvendo os mesmos ou diversos fiscais.

Fato é que havia 51 (cinquenta e um) servidores que tinham o plano de saúde da BRF, de forma

obviamente  documentada,  fora  os  que  recebiam  vantagens  diversas,  de  modo  que  inexistia

sequer  grande  preocupação  em  ocultar  essas  ilegalidades,  motivo  pelo  qual  tais  condutas

merecem aprofundamento.

1.1. Dos fiscais federais beneficiados com plano de saúde da Companhia

A tabela contida no anexo indica, um a um, os agentes do SIF (Serviço de

Inspeção Federal) ou conveniados que tinham plano de saúde da BRF, o tipo do plano, quais eram

os  dependentes  que  faziam  uso  do  benefício  além  do  titular,  o  número  de  procedimentos

realizados,  datas  de  vigência  e  de  desligamento,  assim  como  valor  gasto  pela  companhia  e,

quando o caso, a participação do beneficiário  (ANEXO – TABELA FISCAIS PLANO). 



Ainda, as guias de utilização do plano de todos os fiscais e dependentes,

conforme o uso que fizeram, foram trazidas ao feito,  devendo ser mantidas sob sigilo por uma

questão de se resguardar a intimidade dos envolvidos (ANEXOS – LANÇAR COM SIGILO).

Nos  documentos  atinentes  aos  planos  de  saúde  dos  fiscais,  há  a

informação, inclusive nos “prints” de tela do sistema de gestão da companhia - SAP, no sentido de

que  são  “aposentados”.  No  entanto,  essa  categoria  “aposentados”  foi  criada  para  que  fosse

possível incluir os fiscais num dos grupos de empregados. Está claro que não se trata, na verdade,

de um funcionário, nem de aposentado da empresa, mas sim de um servidor, ligado aos quadros

do  MAPA,  que  estava  indevidamente  inserido  num  dos  planos  de  saúde  da  BRF a  seguir

explicados, recebendo portanto vantagem indevida ligada ao exercício do cargo. 

Cada um dos fiscais beneficiados ilegalmente com o plano de saúde era

inserido no sistema SAP da empresa a exemplo do “print” de tela a seguir, do qual se extrai as

seguintes indicações: 

Grupo empreg Aposentado Demitid

SubgrEmprg. Func. Insp. - SIF

Centro custo Prod. Inspecao Feder

Ou seja,  o  próprio  sistema  de gestão  da empresa,  fazendo referência  a

“aposentado”,  indicava se tratar de funcionário SIF, é dizer, “Serviço de Inspeção Federal”, cujo

centro de custo era “Inspeção Federal”.

Analisando-se a documentação apresentada em torno desse ponto, nota-

se que existiam três tipos de plano de saúde oferecidos pela companhia BRF aos funcionários ou

aos fiscais indevidamente incluídos como beneficiários (referidos no SAP como “aposentados”):

(1) Autogestão – Coparticipação; (2) Unimed; (3) Sul-América. Alguns fiscais tinham, inclusive,

dois dos planos oferecidos conforme a planilha já citada (ANEXO – TABELA FISCAIS PLANO). 



No caso do plano Autogestão,  ele é gerido pela  própria  BRF,  contando

com  uma  rede  de  conveniados  para  utilização  pelos  beneficiários.  Não  havia  propriamente

pagamento de uma mensalidade, mas uma coparticipação, em que, em havendo utilização, o custo

final  seria  arcado  na proporção  de 40% pelo  usuário  e  60% pela  companhia.  Verifica-se  dos

documentos  que  existiam  controles  no  SAP  em  torno  do  que  era  pago  pela  empresa  e  pelo

funcionário (ou servidor ligado ao MAPA),  sendo que este, quando o caso,  realizava depósitos

numa conta específica da BRF para pagamento de seu percentual de 40%, conforme se verá. Aliás,

importante  destacar  que  o  uso  do  plano  não  é  condição  para  a  configuração  do  crime  de

corrupção, bastando a vantagem de tê-lo à disposição, de forma consciente, por se tratar de clara

vantagem indevida. 

Dentre as pessoas que se beneficiavam ilegalmente dos planos, a grande

maioria delas era diretamente ligada ao MAPA. Algumas, no entanto, exerciam a mesma função

dos  fiscais  federais,  mas  eram  servidores  conveniados  de  outros  órgãos,  a  exemplo  das

prefeituras com o Ministério. De toda forma, em se tratando de funcionários públicos, em sentido

amplo,  a ilegalidade no recebimento do benefício não se altera,  nem a competência,  diante de

convênio com o Ministério da Agricultura. 

Assim,  os  48  (quarenta  e  oito)  1   fiscais  federais  que  se  beneficiaram

ilegalmente dos citados planos de saúde são os seguintes, fazendo-se referência ao vínculo que

possuem  ou possuíam com o MAPA ao tempo dos fatos  ou outros  órgãos do serviço  público

(ANEXOS  de  comprovação  dos  vínculos  para  cada  envolvido),  nesse  caso  conveniados  com o

MAPA,  assim como indicando aqueles em que foi possível identificar as guias usadas por eles e

seus dependentes para fazerem uso do plano de saúde BRF (guias EM ANEXO) e telas do sistema

SAP da Companhia (telas EM ANEXO): 

1) ALBERTO MIRANDA (vínculo atualmente encerrado com o MAPA; guias do plano de saúde e

telas do sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 193.937.259-34);

2) ALFEO MANTOVANI (vínculo ativo com MAPA; guias do plano de saúde e telas do sistema SAP

que indicam uso do plano; CPF 305.046.869-68);

3) ALVARO NEUBAUER (vínculo ativo com MAPA; guias do plano de saúde e telas do sistema SAP

que indicam uso do plano; CPF 366.219.350-72);

4) ANTONIO CARLOS PRESTES PEREIRA (vínculo ativo com o MAPA; telas do sistema SAP que

indicam uso do plano; CPF 911.732.489-00);

5) CAMILO PERETTI (vínculo atualmente encerrado com o MAPA; guias do plano de saúde e telas

do sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 032.690.789-00);

1 Mais três que se constatou serem falecidos, totalizando então 51. 



6)  DALNEI  OLIVEIRA  CORREIA  (vínculo  com a prefeitura  de  Capinzal,  conveniada  do MAPA;

guias do plano de saúde e telas do sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 279.671.150-15); 

7) DANIEL MARTINS BRESSAN (vínculo ativo com o MAPA; CPF 070.926.157-80);

8) DEBORA DE AVILA SILVA (vínculo ativo com o MAPA; guias do plano de saúde e telas do

sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 026.311.079-69);

9) EDMUNDO GORTE (vínculo ativo com o MAPA; telas do sistema SAP que indicam uso do plano;

CPF 214.951.819-87);

10) ENIO BRASIL DOMINGUES MAYDANA (vínculo ativo com o MAPA; guias do plano de saúde e

telas do sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 272.728.770-49);

11) EVERTON ECKERT FAUTH (vínculo ativo com o MAPA; telas do sistema SAP que indicam uso

do plano; CPF 785.467.290-34);

12) FLORENTINO SIBEM (vínculo atualmente encerrado com o MAPA; CPF 273.601.640-87);

13) GABRIEL BRANDALISE (vínculo com MAPA; CPF 054.424.439-72); 

14) GLOMIR VANZ (vínculo atualmente encerrado com o MAPA; guias do plano de saúde e telas

do sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 387.095.209-10);

15) GUSTAVO JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS (vínculo ativo com o MAPA; CPF 071.254.877-77);

16) IARA RODRIGUES DA SILVEIRA (vínculo ativo com o MAPA; CPF 378.446.280-49);

17) JANICE SCHMIDT (vínculo ativo com o MAPA; guias do plano de saúde e telas do sistema SAP

que indicam uso do plano; CPF 990.958.829-34);

18) JOÃO ALBERTO GUERREIRO (vínculo ativo com o MAPA; guias do plano de saúde e telas do

sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 306.230.140-68);

19) JOÃO ELOIR SILVA DA VEIGA (vínculo atualmente encerrado com o MAPA; guias do plano de

saúde e telas do sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 272.726.300-78);

20) JOÃO MARIA CHAVES (vínculo com a Secretaria de Estado da Agricultura-SC; telas do sistema

SAP que indicam uso do plano; CPF 384.233.759-00);

21) JORGE LUIS DOMINGUES RODRIGUES (vínculo atualmente encerrado com o MAPA; guias do

plano de saúde e telas do sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 271.509.680-15);

22) JORGE LUIZ ROGEIN (vínculo atualmente encerrado com o MAPA; guias do plano de saúde e

telas do sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 168.172.499-53);

23) JOSÉ EDAIR VICENTE (vínculo atualmente encerrado com o MAPA; guias do plano de saúde;

CPF 170.307.810-15);

24) JOSÉ LUIZ DE SOUZA (vínculo ativo com o MAPA; CPF 561.499.489-00);

25) JOSÉ MARCIO PIMENTEL MARTINS (vínculo ativo com o MAPA; telas do sistema SAP que

indicam uso do plano; CPF 037.625.527-70);

26) JOSENEI BARETTA (vínculo com a Secretaria de Estado da Agricultura-SC; guias do plano de

saúde e telas do sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 385.263.879-87);

27) JOSENEI MANOEL PINTO (vínculo ativo com o MAPA; telas do sistema SAP que indicam uso

do plano; CPF 178.236.259-20);



28) JOSE VICENTE PEREIRA MARTINS DA SILVA (vínculo atualmente encerrado com o M APA;

CPF 138.174.340-49);

29) KATIA MENDES FRANCISCO (vínculo atualmente encerrado com o  MAPA; telas do sistema

SAP que indicam uso do plano; CPF 605.054.867-68);

30) LADAIR PERETTI (vínculo atualmente encerrado com o MAPA;  guias do plano de saúde e

telas do sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 346.585.489-68);

31) LUIZ ALBERTO DA SILVA (vínculo ativo com o MAPA; telas do sistema SAP que indicam uso

do plano; CPF 422.070.539-20);

32) LUIZ ANTONIO ALVES ROCHA (vínculo atualmente encerrado com o MAPA; guias do plano de

saúde e telas do sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 285.306.670-34);

33) LUIZ RENATO RODRIGUES (vínculo ativo com o MAPA; CPF 566.318.719-72);

34) MARCELINO RISDEN NETO (vínculo atualmente encerrado com o MAPA; telas do sistema

SAP que indicam uso do plano; CPF 168.063.799-15);

35) MARCIO PINTO FERREIRA (vínculo ativo com o MAPA; CPF 041.198.817-41);

36) MAURO HENRIQUE GONZAGA TEIXEIRA (vínculo atualmente encerrado com o MAPA;  telas

do sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 552.637.399-15);

37) MELISSA MUNIZ FREIRE (vínculo ativo com o MAPA; telas do sistema SAP que indicam uso

do plano; CPF 271.246.328-54);

38) MIRON MITTERER (vínculo ativo com o MAPA; telas do sistema SAP que indicam uso do

plano; CPF 345.180.029-20);

39) OSVALDO ALVES FERREIRA (vínculo ativo com o MAPA; telas do sistema SAP que indicam

uso do plano; CPF 559.851.909-78);

40) PLINIO ZANG (vínculo ativo com o MAPA; telas do sistema SAP que indicam uso do plano;

CPF 148.953.070-34);

41) PRISCILA MARIS DE SOUZA SILVESTRE (vínculo ativo com o MAPA; CPF 025.590.029-57);

42) RAFAEL MARTINS FELÍCIO (vínculo ativo com o MAPA; CPF 087.321.277-07);

43) RENATO BRUSAMARELLO (vínculo ativo com o MAPA;  guias do plano de saúde e telas do

sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 202.057.080-72);

44) RICARDO JOSE BUOSI (vínculo ativo com o MAPA; CPF 843.760.409-59);

45) RONALDO DIAS DE OLIVEIRA (vínculo atualmente encerrado com o MAPA; guias do plano de

saúde e telas do sistema SAP que indicam uso do plano; CPF 195.953.280-49);

46) RUI BURATTO (vínculo ativo com o MAPA;  guias do plano de saúde e telas do sistema SAP

que indicam uso do plano; CPF 194.677.459-68);

47) SADI SALDANHA AGUIRRE (vínculo ativo com o MAPA; CPF 216.696.940-20);

48) SOLANGE DURIGON (vínculo ativo com o MAPA; guias do plano de saúde e telas do sistema

SAP que indicam uso do plano; CPF 445.467.180-04).



Vê-se que grande parte dos fiscais federais que recebiam indevidamente

planos de saúde da companhia BRF continuam ainda hoje em atividade perante o MAPA. Deixa-se

de elencar os fiscais federais JOSE CARLOS ABILHOA, PIERINA ZALESKI e RICARDO ROMANINI

para  a  tomada  de  medidas  em vista  de  que,  em que  pese  tenham  tido  o  plano  de  saúde  da

companhia, são pessoas já falecidas. 

Verificou-se, ainda, que no caso do plano de Autogestão, em que os fiscais

de fato arcavam com parcela dos custos, quando realizavam consultas, procedimentos, etc, junto

com a companhia (40% usuário e 60% empresa), eles realizavam depósitos numa conta da BRF

no Banco do Brasil,  agência 1893-7,  conta corrente 101090-5,  normalmente na boca do caixa

(planilha e extratos em ANEXO), não havendo portanto quaisquer dúvidas de que tinham ciência

do  vínculo  entre  o  plano  de  saúde  que  usavam e  a  companhia  BRF.  Por  amostragem,  foram

identificados tais pagamentos provenientes de 18 fiscais federais, não significando a inexistência

de depósitos pelos demais, já que os pagamentos eram feitos, via de regra, na boca do caixa: 

- ALVARO NEUBAUER (vínculo ativo com o MAPA);

- CAMILO PERETTI (vínculo atualmente encerrado com o MAPA);

-  DALNEI  OLIVEIRA  CORREIA  (vínculo  com  a  prefeitura  de  Capinzal  que  fez  convênio  com

MAPA);

- DEBORA DE AVILA SILVA (vínculo ativo com o MAPA);

- EDMUNDO GORTE (vínculo ativo com o MAPA);

- ENIO BRASIL DOMINGUES MAYDANA (vínculo ativo com o MAPA);

- EVERTON ECKERT FAUTH (vínculo ativo com o MAPA);

- GLOMIR VANZ (vínculo atualmente encerrado com o MAPA);

- JANICE SCHMIDT (vínculo ativo com o MAPA);

- JOÃO ELOIR SILVA DA VEIGA (vínculo atualmente encerrado com o MAPA);

- JORGE LUIS DOMINGUES RODRIGUES (vínculo atualmente encerrado com o MAPA);

- JORGE LUIZ ROGEIN (vínculo atualmente encerrado com o MAPA);

- LADAIR PERETTI (vínculo atualmente encerrado com o MAPA);

- MARCELINO RISDEN NETO (vínculo atualmente encerrado com o MAPA);

- OSVALDO ALVES FERREIRA (vínculo ativo com o MAPA);

- PLINIO ZANG (vínculo ativo com o MAPA);

- RUI BURATTO (vínculo ativo com o MAPA);

- SOLANGE DURIGON (vínculo ativo com o MAPA).

1.2. Dos Fiscais Federais beneficiados com pagamentos feitos pela Companhia

Ainda,  existiram  fiscais  que,  para  além  dos  planos  de  saúde  citados,

recebiam  valores  da  empresa,  através  de  pagamentos  realizados  por  terceirizados,  ou



diretamente,  ou  até  mesmo  através  da  constituição  de  empresas  fictícias,  conforme  se  verá

detalhadamente na sequência a situação de cada um deles. 

49) TALITA SOUZA CRUZ (CPF 027.336.901-67)

50) KENIA MORAES RESENDE (CPF 704.677.146-49)

51) FABIO DO ROSARIO SILVERIO (CPF 985.240.031-20)

52) NIVEA CAROLINE MORAIS SILVA (CPF 739.176.481-72)

TALITA  SOUZA  CRUZ,  KENIA  MORAES  RESENDE,  FABIO  DO  ROSARIO

SILVERIO  e NIVEA  CAROLINE  MORAIS  SILVA atuavam na fiscalização agropecuária  enquanto

funcionários da prefeitura de Mineiros-GO em convênio com o MAPA, tendo recebido pagamentos

indevidos através de um terceiro, integrado prestador de serviços para a BRF, chamado SUAIR

PEREIRA BARBOSA, que transferia valores para os fiscais e depois os recebia em encontro de

contas  com  a  empresa.  Comprovantes  de  transferência  bancária  fazem  prova  dos  citados

pagamentos (ANEXOS). A título de exemplo: 

- SUAIR PEREIRA BARBOSA para TALITA SOUSA CRUZ:

- SUAIR PEREIRA BARBOSA para  FABIO DO ROSARIO SILVERIO:



- SUAIR PEREIRA BARBOSA para KENIA MORAES RESENDE:

- SUAIR PEREIRA BARBOSA para NIVEA CAROLINE MORAIS SILVA:



Ainda, há documento que traz as conversas de “whatsapp” trocadas entre

os quatro fiscais citados (TALITA SOUZA CRUZ, KENIA MORAES RESENDE, FABIO DO ROSARIO

SILVERIO e NIVEA CAROLINE MORAIS SILVA) e o funcionário da BRF LAÉRCIO BRUNETTO, bem

demonstrando a forma como tais pagamentos aconteciam e sua clara ligação com a atividade que

exerciam nas plantas da BRF (conversas de whatsapp ANEXO). 

Nota-se das conversas (e dos comprovantes de pagamento  EM ANEXO)

que  cada  um  dos  fiscais  recebeu  da  companhia,  no  ano  de  2015,  mensalmente,  através  de

depósitos feitos via SUAIR, o valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), após o que a empresa

BRF intermediou, através de LAÉRCIO BRUNETTO, junto ao então prefeito Aleomar Rezende, um

acréscimo equivalente no salário dos fiscais conveniados ao MAPA, acréscimo este que merece

também aprofundamento. 

Conforme  pesquisas  realizadas  no  MPF,  TALITA  SOUZA  CRUZ,  KENIA

MORAES  RESENDE  e  FABIO  DO  ROSARIO  SILVERIO  ainda  têm  vínculo  com  a  Prefeitura  de

Mineiros (conforme balanços de 2016, 2017 e 2018 da Prefeitura cujos nomes aparecem como

recebedores e RELATÓRIOS DO RADAR em ANEXO) enquanto NIVEA CAROLINE MORAIS SILVA

parece  ter  cessado  sua  atividade  na  municipalidade,  já  que  não  aparece  nos  documentos

referidos. 

53) DAVY MARCELO DE MATOS GREGÓRIO (CPF 938.773.901-53)

DAVY  MARCELO  DE  MATOS  GREGÓRIO  foi  médico  veterinário

vinculado à Prefeitura de Nova Mutum, conveniado do MAPA, lotado no SIF – Serviço de Inspeção

Federal  do mesmo município,  conforme faz prova o documento que vem a seguir,  extraído do

Portal da Transparência da CGU (e o relatório do RADAR, ambos em ANEXO) . Ao que se verificou,

cessou referido vínculo público em agosto de 2017, quando se tornou funcionário da BRF.



Ocorre  que  enquanto  funcionário  ligado  ao  SIF,  DAVY  recebeu

indevidamente  pagamentos  da  BRF  através  de  interposta  pessoa  jurídica.  Para  tanto  o  fiscal

constituiu  a  D.  M.  de  Mattos  Gregorio  ME  (relatório  RADAR  em  ANEXO),  percebendo  então

valores  que  antes  lhe  eram pagos  em espécie.  Emitia  notas  fiscais  de  serviços  supostamente

prestados  à União Avícola,  CNPJ  07.750.075/0001-39 (Relatório  RADAR  em  ANEXO),  que lhe

pagava  e  era  compensada  em  encontro  de  contas  com  a  companhia  BRF  (notas  fiscais  de

prestação de serviços em ANEXO), a exemplo da nota fiscal a seguir (ANEXOS).

O  e-mail  a  seguir  (também  como  documento  ANEXO),  trocado  entre

ANDRE  BALDISSERA  e  DARLON  CENDRON,  com  cópia  para  GILSON  GUIMARÃES,  todos

funcionários BRF, deixa evidente que a nota fiscal acima suportava o pagamento feito pela União

Avícola para a empresa de DAVY, em virtude de sua atividade junto ao SIF , havendo posterior

encontro de contas entre União Avícola e BRF. 



Assim, vê-se que devem ser adotadas medidas investigativas em face da

pessoa física DAVY MARCELO DE MATOS GREGÓRIO,  mas também em face da pessoa jurídica

UNIÃO AVÍCOLA, a fim de que se verifique quem determinava referidos pagamentos dentro da

empresa, bem como com quem era o contato dentro da BRF, dentre outros pontos que merecem

esclarecimentos. 

36)2 MAURO HENRIQUE GONZAGA TEIXEIRA (também recebeu plano de saúde)

MAURO HENRIQUE GONZAGA TEIXEIRA foi auditor fiscal agropecuário

desde 2007. 

2 Número 36 dos planos de saúde, item 1.1. 



Realizou uma série de contratos com a BRF, de valores expressivos, que

chegaram,  somados,  a  R$  6.910.000,00 (seis  milhões,  novecentos  e  dez  mil  reais),  os  quais

necessitam de esclarecimentos,  assim como, conforme exposto linhas atrás,  foi beneficiário de

plano de saúde (ele e seus dependentes) ligado à companhia (também em ANEXO): 



38)3 MIRON MITTERER (também recebeu plano de saúde)

Além  de  ter  se  beneficiado  do  plano  de  saúde  da  companhia  de

01.12.2007 a 04.01.2017 (com inclusão de dependentes), MIRON MITTERER, enquanto auditor-

fiscal  federal  agropecuário,  ligado  portanto  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  –  MAPA,  recebeu  da  BRF  pagamento  na  forma  de  “Concessão  de  Crédito  a

Integrados”, no valor de R$ 21.407,20 (vinte e um mil, quatrocentos e sete reais e vinte centavos)

(ANEXO). 

Ainda,  firmou  Cédula  de Produtor  Rural  para  a  entrega de 10.324,340

quilos de frangos vivos, em documento assinado em 11 de novembro de 2016, negociações que

certamente merecem aprofundamento.

Além de citados vínculos, que pela sua condição de fiscal agropecuário

não são aceitáveis, verifica-se que recebeu da companhia outros valores, num total aproximado

3 Número 38 dos planos de saúde, item 1.1. 



de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais) ao longo dos anos, além de ter se beneficiado

com o plano de saúde da empresa, abordado linhas atrás. As vantagens foram identificadas pela

própria empresa (ANEXOS):  

54) DELBIO DE OLIVEIRA NAVES (CPF 131.926.041-15)

DELBIO DE OLIVEIRA NAVES  atuava perante o MAPA (nomeação em

ANEXO)  na  qualidade  de  médico  veterinário,  tendo  sido  identificados  vultosos  pagamentos

relacionados  a  ele  ou  a  pessoas  de  sua  família,  através  das  pessoas  jurídicas  ESTRELA

DISTRIBUIDORA  DE  ELETRODOMÉSTICOS  e  CHS  COMÉRCIO,  SERVIÇOS  E  SOLUÇÕES

AGRÍCOLAS LTDA, valores estes que necessitam de evidentes esclarecimentos: 

Vê-se que devem ser tomadas medidas investigativas em face da pessoa

física  DELBIO  DE  OLIVEIRA  NAVES,  mas  também  em  face  das  pessoas  jurídicas  ESTRELA

DISTRIBUIDORA  DE  ELETRODOMÉSTICOS  e  CHS  COMÉRCIO,  SERVIÇOS  E  SOLUÇÕES

AGRÍCOLAS LTDA, a fim de que se verifique se existem de fato e a quem pertencem na realidade,

assim como se os contratos referidos de fato foram prestados, dentre outros pontos que merecem

esclarecimentos. 

55) PAULO VINICIUS DE COSTA MENDES (CPF 851.578.991-49)

 PAULO VINICIUS DE COSTA MENDES,  enquanto servidor da Prefeitura de Rio

Verde-GO,  prestou  serviços  junto  ao  MAPA  desde  novembro  de  2013,  conforme  faz  prova  o

documento a seguir e outros trazidos ao feito (em ANEXO). 



Houve Acordo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal  de

Rio Verde e o MAPA no Estado de Goiás, através do qual  o médico veterinário citado passou a

integrar a equipe de inspeção do Serviço de Inspeção Federal  - SIF 1001,  junto da BRF Brasil

Foods S/A. 



 PAULO  VINICIUS  DE  COSTA  MENDES  até  o  início  do  ano  presente  mantinha

vínculo com o MAPA (há que se esclarecer ainda se entre 2017 e 2019 esteve ligado ao MAPA por

concurso público),  sendo que em fevereiro de 2019 passou a exercer o cargo de professor de

magistério superior em regime de dedicação exclusiva perante a Universidade do Sul e Sudeste

do  Pará.  De  toda  forma,  fato  é  que,  entre  2013  e  fevereiro  de  2019,  seja  por  Acordo  de

Cooperação da Prefeitura de Rio Verde, seja por outro vínculo, atuou como servidor do Ministério

junto ao SIF, comprovadamente em plantas da BRF. 

Tanto no referido período de 2017-2019 (em que pode ter atuado em virtude de

concurso  público),  como  também  em  datas  anteriores,  manteve  relações  com  a  empresa

conforme  vantagens  que  foram identificadas  pela  própria  BRF,  portanto  passíveis  de  melhor

análise:

56) DENISE PANEBIANCHI ANTONAGELO (CPF 191.487.428-56)

DENISE  PANEBIANCHI  ANTONAGELO  hoje  já  encerrou  o vínculo  que

tinha com o MAPA desde 2003. 



No  entanto,  na  condição  de  auditora  fiscal  agropecuária  recebeu

pagamentos  da  BRF,  identificados  pela  própria  companhia,  valores  estes  que  se  mostram

incompatíveis com a função por ela exercida na época dos recebimentos,  portanto merecendo

aprofundamento.

57) NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES (CPF 715.275.836-00)

NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES, valendo-se de sua qualidade de fiscal

federal,  solicitou  apoio  da  BRF  para  que  seu  esposo,  LEONARDO  DE  OLIVEIRA  JUNQUEIRA

FONSECA,  então funcionário  da  área de  vendas,  conseguisse,  no  processo  seletivo  interno da

companhia,  uma  promoção.  Para  tanto,  fez  contato  em  duas  ocasiões  com  Roney  Santos

(fevereiro e junho de 2012),  o qual  escreveu a Guilherme Portella (então gerente da área de

relações  institucionais),  fazendo  a  indicação  e  esclarecendo  que  “Nazareth  é  uma  fiscal  que

sempre nos ajuda no SIPOA de Minas Gerais na parte de Aves, acredito que podemos retribuir

com a indicação de seu esposo para a vaga”. Os e-mails a seguir demonstram a forma como a

fiscal conduziu a situação (também em ANEXO): 





Verifica-se junto aos registros da companhia que de fato Leonardo foi

promovido em outubro de 2012, tendo deixado os quadros da empresa em ano posterior. 

2. Fundamentação

Extrai-se de tudo que dito que as relações mantidas entre a Companhia

BRF e os 57 fiscais federais ligados ao MAPA (seja por concurso público ou por convênio) eram



permeadas de diversas ilegalidades que merecem evidente aprofundamento. Por vezes tinham

seus  planos  de  saúde  e  de  suas  famílias  custeados  pela  empresa,  assim  como  recebiam

pagamentos diretos ou através da constituição de pessoas jurídicas para tanto, eventos que em

tese configuram crimes de corrupção passiva,  merecendo atenção,  inclusive,  a forma com que

citados fiscais, muitos deles na ativa ainda hoje, vem exercendo suas funções, atualmente, junto

da BRF ou de outras empresas.

A  narrativa  realizada  em torno  de  NAZARETH  AGUIAR  MAGALHÃES,

por  exemplo,  demonstra  um  grau  de  proximidade  inaceitável  entre  os  fiscais  federais  e  os

funcionários  da  companhia,  na  medida  em que  ela  se  revolta  com  o  fato  de  seu  marido  não

alcançar os patamares que pretendia dentro da área comercial da empresa. Isso demonstra, pela

forma como a situação foi abordada, que o favorecimento da empresa através dos fiscais era algo

admitido de forma corriqueira, e também que o servidor já esperava uma recompensa pela sua

forma de atuação.  NAZARETH  chega a mandar um e-mail  a  Roney Santos  (roney.santos@brf-

br.com),  de seu e-mail  funcional  (nazareth.aguiar@agricultura.gov.br),  tratando da questão de

seu esposo dentro da BRF, com o seguinte teor: 

“Olá Roney.

To precisando falar com você. Estaria disponível hoje? A que horas? Eu

to p…… da vida! Queria saber o que pode ser feito. Abraços, Nazareth.

Obviamente, nota-se que existe uma proximidade incomum entre fiscais

e  empresa  e  que  NAZARETH  esperava  uma  forma  de  compensação  ao  seu  esposo  dentro  da

companhia,  como  narrado  linhas  atrás,  por  certo  em  virtude  de,  com  sua  atuação  funcional,

facilitar as atividades da BRF. 

Aliás,  NAZARETH  AGUIAR  MAGALHÃES  e  Roney  Nogueira  Santos  já

foram  alvo  de  investigação  e  ação  penal  no  curso  da  Operação  Carne  Fraca,  quando  foram

denunciados  no  bojo  do  processo  5016879-04.2017.4.04.7000  (assim  como  outros  fiscais  e

outros  funcionários  BRF),  tendo  Roney sofrido condenação  e NAZARETH  recebido  suspensão

condicional  do  processo.  A inicial  foi  oferecida,  em relação ao  caso  NAZARETH  X Roney,  nos

seguintes termos (denúncia completa EM ANEXO): 

mailto:roney.santos@brf-br.com
mailto:roney.santos@brf-br.com
mailto:nazareth.aguiar@agricultura.gov.br




Logo,  nota-se  que  as  ilegalidades  que  permearam  as  relações,  por

exemplo, entre NAZARETH e Roney, então empregado da BRF, não foram um fato isolado, o que já

se extrairia do conteúdo dos e-mails antes referidos. Aliás, na ação penal referida, observa-se que

ela acabou sendo beneficiada por uma suspensão condicional do processo, benefício previsto em

lei com requisitos objetivos para concessão,  estando,  portanto,  ainda em atividade como fiscal

federal.

Sendo assim, sobretudo pelo fato da maior parte dos investigados ainda

exercer suas atividades junto ao MAPA, e até mesmo em plantas da BRF, existe a necessidade de

realização de medidas de busca e apreensão junto a cada um dos envolvidos, sobretudo para que

se  promova  a  captação  de  aparelhos  celulares,  verificando-se  a  existência  de  outros  eventos

criminosos similares e atuais, conforme previsão contida no artigo 240 do Código de Processo

Penal.  Ademais,  conforme o exposto,  algumas pessoas jurídicas já indicadas devem da mesma

forma ser alvo da medida,  a fim de que se defina se os contratos que elas tinham com alguns

fiscais eram reais ou fictos,  assim como, no caso de serem fictos,  se verifique de que maneira

foram entabulados e por determinação de quem, dentre outros pontos. 

Ainda, em relação aos fiscais federais que se encontram em atividade,

mostra-se indispensável o afastamento cautelar do cargo/função, a fim de que, estando inclusive

em plantas da própria BRF, não tumultuem as investigações, nem possam permanecer exercendo

atividades que se mostram ilegais. São eles: 

(1) ALFEO MANTOVANI (vínculo com MAPA);

(2) ALVARO NEUBAUER (vínculo ativo com o MAPA);

(3) ANTONIO CARLOS PRESTES PEREIRA (vínculo ativo com o MAPA);

(4) DALNEI OLIVEIRA CORREIA (vínculo com a prefeitura de Capinzal);



(5) DANIEL MARTINS BRESSAN (vínculo ativo com o MAPA);

(6) DEBORA DE AVILA SILVA (vínculo ativo com o MAPA);

(7) DELBIO DE OLIVEIRA NAVES (vínculo da Prefeitura de Jataí em convênio com o MAPA);

(8) EDMUNDO GORTE (vínculo ativo com o MAPA);

(9) ENIO BRASIL DOMINGUES MAYDANA (vínculo ativo com o MAPA);

(10) EVERTON ECKERT FAUTH (vínculo ativo com o MAPA);

(11)  FABIO  DO  ROSARIO  SILVERIO  (vínculo  da  Prefeitura  de  Mineiros  em  convênio  com  o

MAPA);

(12) GABRIEL BRANDALISE (vínculo com MAPA);

(13) GUSTAVO JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS (vínculo ativo com o MAPA);

(14) IARA RODRIGUES DA SILVEIRA (vínculo ativo com o MAPA);

(15) JANICE SCHMIDT (vínculo ativo com o MAPA);

(16) JOÃO ALBERTO GUERREIRO (vínculo ativo com o MAPA);

(17) JOÃO MARIA CHAVES (vínculo com a Secretaria de Estado da Agricultura-SC);

(18) JOSÉ LUIZ DE SOUZA (vínculo ativo com o MAPA);

(19) JOSÉ MARCIO PIMENTEL MARTINS (vínculo ativo com o MAPA);

(20) JOSENEI BARETTA (vínculo com a Secretaria de Estado da Agricultura-SC);

(21) JOSENEI MANOEL PINTO (vínculo ativo com o MAPA);

(22) JOSE VICENTE DA SILVA (vínculo ativo com o Ministério da Saúde);

(23) KENIA MORAES RESENDE (vínculo da Prefeitura de Mineiros em convênio com o MAPA);

(24) LUIZ ALBERTO DA SILVA (vínculo ativo com o MAPA);

(25) LUIZ RENATO RODRIGUES (vínculo ativo com o MAPA);

(26) MARCIO PINTO FERREIRA (vínculo ativo com o MAPA);

(27) MELISSA MUNIZ FREIRE (vínculo ativo com o MAPA);

(28) NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES (vínculo ativo com o MAPA, CPF 715.275.836-00);

(29) MIRON MITTERER (vínculo ativo com o MAPA);

(30) OSVALDO ALVES FERREIRA (vínculo ativo com o MAPA);

(31) PLINIO ZANG (vínculo ativo com o MAPA);

(32) PRISCILA MARIS DE SOUZA SILVESTRE (vínculo ativo com o MAPA);

(33) RAFAEL MARTINS FELÍCIO (vínculo ativo com o MAPA);

(34) RENATO BRUSAMARELLO (vínculo ativo com o MAPA);

(35) RICARDO JOSE BUOSI (vínculo ativo com o MAPA);

(36) RUI BURATTO (vínculo ativo com o MAPA);

(37) SADI SALDANHA AGUIRRE (vínculo ativo com o MAPA);

(38) SOLANGE DURIGON (vínculo ativo com o MAPA);

(39) TALITA SOUZA CRUZ (vínculo da Prefeitura de Mineiros em convênio com o MAPA).

3. Pedidos



Por todo exposto, requer-se a Vossa Excelência, com fundamento no artigo 240

do Código de Processo Penal,  a    decretação da medida de busca e apreensão   em relação às

pessoas  a seguir  descritas,  físicas  ou jurídicas,  cujos endereços deverão ser levantados na

sequência pela autoridade policial federal para  ,  em havendo deferimento, a expedição dos

respectivos mandados: 

(1) ALBERTO MIRANDA (CPF 193.937.259-34);

(2) ALFEO MANTOVANI (CPF 305.046.869-68);

(3) ALVARO NEUBAUER (CPF 366.219.350-72);

(4) ANTONIO CARLOS PRESTES PEREIRA (CPF 911.732.489-00);

(5) CAMILO PERETTI (CPF 032.690.789-00);

(6) DALNEI OLIVEIRA CORREIA (CPF 279.671.150-15); 

(7) DANIEL MARTINS BRESSAN (CPF 070.926.157-80);

(8) DEBORA DE AVILA SILVA (CPF 026.311.079-69);

(9) EDMUNDO GORTE (CPF 214.951.819-87);

(10) ENIO BRASIL DOMINGUES MAYDANA (CPF 272.728.770-49);

(11) EVERTON ECKERT FAUTH (CPF 785.467.290-34);

(12) FLORENTINO SIBEM (CPF 273.601.640-87);

(13) GABRIEL BRANDALISE (CPF 054.424.439-72); 

(14) GLOMIR VANZ (CPF 387.095.209-10);

(15) GUSTAVO JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS (CPF 071.254.877-77);

(16) IARA RODRIGUES DA SILVEIRA (CPF 378.446.280-49);

(17) JANICE SCHMIDT (CPF 990.958.829-34);

(18) JOÃO ALBERTO GUERREIRO (CPF 306.230.140-68);

(19) JOÃO ELOIR SILVA DA VEIGA (CPF 272.726.300-78);

(20) JOÃO MARIA CHAVES (CPF 384.233.759-00);

(21) JORGE LUIS DOMINGUES RODRIGUES (CPF 271.509.680-15);

(22) JORGE LUIZ ROGEIN (CPF 168.172.499-53);

(23) JOSÉ EDAIR VICENTE (CPF 170.307.810-15);

(24) JOSÉ LUIZ DE SOUZA (CPF 561.499.489-00);

(25) JOSÉ MARCIO PIMENTEL MARTINS (CPF 037.625.527-70);

(26) JOSENEI BARETTA (CPF 385.263.879-87);

(27) JOSENEI MANOEL PINTO (CPF 178.236.259-20);

(28) JOSE VICENTE PEREIRA MARTINS DA SILVA (CPF 138.174.340-49);

(29) KATIA MENDES FRANCISCO (CPF 605.054.867-68);

(30) LADAIR PERETTI (CPF 346.585.489-68);

(31) LUIZ ALBERTO DA SILVA (CPF 422.070.539-20);



(32) LUIZ ANTONIO ALVES ROCHA (CPF 285.306.670-34);

(33) LUIZ RENATO RODRIGUES (CPF 566.318.719-72);

(34) MARCELINO RISDEN NETO (CPF 168.063.799-15);

(35) MARCIO PINTO FERREIRA (CPF 041.198.817-41);

(36) MAURO HENRIQUE GONZAGA TEIXEIRA (CPF 552.637.399-15);

(37) MELISSA MUNIZ FREIRE (CPF 271.246.328-54);

(38) MIRON MITTERER (CPF 345.180.029-20);

(39) OSVALDO ALVES FERREIRA (CPF 559.851.909-78);

(40) PLINIO ZANG (CPF 148.953.070-34);

(41) PRISCILA MARIS DE SOUZA SILVESTRE (CPF 025.590.029-57);

(42) RAFAEL MARTINS FELÍCIO (CPF 087.321.277-07);

(43) RENATO BRUSAMARELLO (CPF 202.057.080-72);

(44) RICARDO JOSE BUOSI (CPF 843.760.409-59);

(45) RONALDO DIAS DE OLIVEIRA (CPF 195.953.280-49);

(46) RUI BURATTO (CPF 194.677.459-68);

(47) SADI SALDANHA AGUIRRE (CPF 216.696.940-20);

(48) SOLANGE DURIGON (CPF 445.467.180-04).

(49) TALITA SOUZA CRUZ (CPF 027.336.901-67);

(50) KENIA MORAES RESENDE (CPF 704.677.146-49);

(51) FABIO DO ROSARIO SILVERIO (CPF 985.240.031-20);

(52) NIVEA CAROLINE MORAIS SILVA (CPF 739.176.481-72);

(53) DAVY MARCELO DE MATOS GREGÓRIO (CPF 938.773.901-53);

(54) DELBIO DE OLIVEIRA NAVES (CPF 131.926.041-15);

(55) PAULO VINICIUS DE COSTA MENDES (CPF 851.578.991-49);

(56) DENISE PANEBIANCHI ANTONAGELO (CPF 191.487.428-56);

(57) NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES (CPF 715.275.836-00);

(58) SUAIR PEREIRA BARBOSA (CPF 402.215.711-91);

(59) UNIÃO AVÍCOLA (CNPJ 07.750.075/0001-39);

(60) ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMÉSTICOS (CNPJ 05.888.347/0112-51);

(61) CHS COMÉRCIO, SERVIÇOS E SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA (CNPJ 37.866.183/0004-85).

Ainda, requer-se, em caso de deferimento, seja a Controladoria-Geral da União

expressamente autorizada a participar das medidas de busca e apreensão  aqui pleiteadas,

assim  como  seja  autorizado,  desde  logo,  o  compartilhamento  das  provas que  vierem a ser

colhidas com o órgão, inclusive para as providências de ordem disciplinar. 



Pugna-se  pelo  afastamento  cautelar  do  cargo  ou  função,  pelos  motivos  já

declinados, dos fiscais que se verificou que estão ainda na ativa, ou diretamente ligados ao MAPA

ou ligados a outros órgãos como as prefeituras em convênio com o MAPA: 

(1) ALFEO MANTOVANI (vínculo com MAPA);

(2) ALVARO NEUBAUER (vínculo ativo com o MAPA);

(3) ANTONIO CARLOS PRESTES PEREIRA (vínculo ativo com o MAPA);

(4) DALNEI OLIVEIRA CORREIA (vínculo com a prefeitura de Capinzal);

(5) DANIEL MARTINS BRESSAN (vínculo ativo com o MAPA);

(6) DEBORA DE AVILA SILVA (vínculo ativo com o MAPA);

(7) DELBIO DE OLIVEIRA NAVES (vínculo da Prefeitura de Jataí em convênio com o MAPA);

(8) EDMUNDO GORTE (vínculo ativo com o MAPA);

(9) ENIO BRASIL DOMINGUES MAYDANA (vínculo ativo com o MAPA);

(10) EVERTON ECKERT FAUTH (vínculo ativo com o MAPA);

(11)  FABIO  DO  ROSARIO  SILVERIO  (vínculo  da  Prefeitura  de  Mineiros  em  convênio  com  o

MAPA);

(12) GABRIEL BRANDALISE (vínculo com MAPA);

(13) GUSTAVO JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS (vínculo ativo com o MAPA);

(14) IARA RODRIGUES DA SILVEIRA (vínculo ativo com o MAPA);

(15) JANICE SCHMIDT (vínculo ativo com o MAPA);

(16) JOÃO ALBERTO GUERREIRO (vínculo ativo com o MAPA);

(17) JOÃO MARIA CHAVES (vínculo com a Secretaria de Estado da Agricultura-SC);

(18) JOSÉ LUIZ DE SOUZA (vínculo ativo com o MAPA);

(19) JOSÉ MARCIO PIMENTEL MARTINS (vínculo ativo com o MAPA);

(20) JOSENEI BARETTA (vínculo com a Secretaria de Estado da Agricultura-SC);

(21) JOSENEI MANOEL PINTO (vínculo ativo com o MAPA);

(22) JOSE VICENTE DA SILVA (vínculo ativo com o Ministério da Saúde);

(23) KENIA MORAES RESENDE (vínculo da Prefeitura de Mineiros em convênio com o MAPA);

(24) LUIZ ALBERTO DA SILVA (vínculo ativo com o MAPA);

(25) LUIZ RENATO RODRIGUES (vínculo ativo com o MAPA);

(26) MARCIO PINTO FERREIRA (vínculo ativo com o MAPA);

(27) MELISSA MUNIZ FREIRE (vínculo ativo com o MAPA);

(28) NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES (vínculo ativo com o MAPA, CPF 715.275.836-00);

(29) MIRON MITTERER (vínculo ativo com o MAPA);

(30) OSVALDO ALVES FERREIRA (vínculo ativo com o MAPA);

(31) PLINIO ZANG (vínculo ativo com o MAPA);

(32) PRISCILA MARIS DE SOUZA SILVESTRE (vínculo ativo com o MAPA);

(33) RAFAEL MARTINS FELÍCIO (vínculo ativo com o MAPA);



(34) RENATO BRUSAMARELLO (vínculo ativo com o MAPA);

(35) RICARDO JOSE BUOSI (vínculo ativo com o MAPA);

(36) RUI BURATTO (vínculo ativo com o MAPA);

(37) SADI SALDANHA AGUIRRE (vínculo ativo com o MAPA);

(38) SOLANGE DURIGON (vínculo ativo com o MAPA);

(39) TALITA SOUZA CRUZ (vínculo da Prefeitura de Mineiros em convênio com o MAPA).

Ademais, requisita-se desde logo da autoridade policial a oitiva de todos os 57

fiscais envolvidos, mais as seguintes pessoas, além de outras que entender convenientes para a

investigação: 

-  SUAIR  PEREIRA  BARBOSA  (intermediou  pagamentos  para  TALITA  SOUZA  CRUZ,  KENIA

MORAES RESENDE, FABIO DO ROSARIO SILVERIO e NIVEA CAROLINE MORAIS SILVA);

- RONEY SANTOS (sobre os fatos ligados à NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES já descritos); 

- LEONARDO DE OLIVEIRA JUNQUEIRA (esposo de NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES);

- LAÉRCIO BRUNETTO (sobre as tratativas com TALITA SOUZA CRUZ, KENIA MORAES RESENDE,

FABIO DO ROSARIO SILVERIO e NIVEA CAROLINE MORAIS SILVA).

       Ponta Grossa, 03 de setembro de 2019.

 (assinado em meio digital)

Lyana Helena Joppert Kalluf

                Procuradora da República 

 (assinado em meio digital)

             Ovaldo Sowek Junior 

     Procurador da República 


		2019-09-03T15:29:04-0300
	LYANA HELENA JOPPERT KALLUF PEREIRA


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR


		2019-09-03T15:43:06-0300
	OSVALDO SOWEK JUNIOR




