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Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 

O Ministério Público Federal, por intermédio da Subprocuradora-Geral da Repú-

blica signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem requerer o que se se-

gue. 

Por meio do Oficio n°0207/2020 - IPL 0074/2019-1 - PF/MJSP — PF/MJSP, o De-

legado de Policia Federal Bernardo Guidali Amaral solicita o encaminhamento das mídias ori-

ginais em que se encontram os arquivos das tabelas apresentadas ao longo das investigações 

pelos colaboradores DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO, JOESLEY BATISTA e RI-

CARDO SAUD, a fim de serem periciadas quanto a autenticidade e a contemporaneidade dos 

dados constantes nos arquivos, no interesse do Inquérito n° 4707. 

É o relato do necessário. 
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A Procuradoria-Geral da República firmou acordo de colaboração premiada com 

JOESLEY BATISTA, WESLEY BATISTA, RICARDO SAUD, FRANCISCO DE ASSIS E 

SILVA, FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, VALDIR APARECIDO BOM e DE-

MILTON ANTONIO DE CASTRO, executivos e funcionários do Grupo JBS. 

Homologado o acordo em 11 de maio de 2017 (decisão de fls. 41/42 da PET 

7003), foi autorizada a cisão dos termos de depoimento prestados pelos colaboradores, nos 

moldes solicitados pelo Ministério Público Federal. 

Posteriormente, nos autos da Petição n° 7003, a Procuradoria-Geral da República 

foi autorizada a requerer a juntada nos autos da Petição n° 6326 dos Termos de Depoimento 

em vídeo /fs. 3, 4, 10 e 13 do colaborador RICARDO SAUD, os quais corroboram as afirma-

ções feitas por JOSÉ SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO, reautuado como Inquérito n° 

4707. 

Na sequência, a Procuradoria-Geral da República afirmou que apenas os Termos 

de Depoimento IN. 3 e 4 do colaborador RICARDO SAUD dizem respeito a valores pagos 

pela JBS a pedido do PT para comprar o apoio de outros partidos, razão pela qual postulou a 

juntada de cópia dos Termos de Colaboração n° 3 e n° 4 de RICARDO SAUD, bem como dos 

seus respectivos anexos e documentos de corroboração, aos autos da Petição n° 6.326. 

Em 31.08.2107, os colaboradores JOESLEY MENDONÇA BATISTA, RI-

CARDO SAUD e DEM1LTON ANTÔNIO DE CASTRO apresentaram novos dados (incluí-

dos em anexos, documentos e áudios), com base no parágrafo 2° da Cláusula 33 do referido 

Acordo. Ainda em 31 de agosto (último dia do prazo facultado no Acordo de Colaboração), o 

Ministro Edson Fachin prorrogou por mais 60 dias — a pedido dos colaboradores e com a 

concordância do PGR o prazo para apresentar novos anexos, o qual passou a se findar em 30 

de outubro de 2017 (fls. 506 da PET 7003). 

Em 14 de setembro de 2017, às fls. 633-633v. da PET 7003, a Procuradoria-Geral 

da República decidiu rescindir os acordos de colaboração premiada firmados entre o Ministé-

rio Público Federal, JOESLEY MENDONÇA BATISTA e RICARDO SAUD, ante o possível 
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descumprimento da cláusula 26 do acordo firmado por JOESLEY BATISTA e 25 dos acordos 

de RICARDO SAUD e FRANCISCO DE ASSIS e SILVA. 

Na sequência, a Procuradoria-Geral da República requereu a homologação da res-

cisão definitiva dos acordos, com a consequente perda das premiações, mantendo-se válidas 

as provas trazidos e produzidas pelos colaboradores. 

Em 27 de junho de 2018, atendendo pedido da Procuradoria-Geral da República, 

Vossa Excelência adotou providências em relação aos anexos e declarações complementares 

(fls. 2908/2969 da PET 7003). 

Dentre as provas produzidas encontram-se os Anexos Complementares n° 14 de 

JOESLEY BATISTA, ri% 3 e 7 de RICARDO SAUD, n° 1 de DEMILTON ANTÔNIO DE 

CASTRO, bem como dos documentos correlatos, reunidos na PET 7.782. 

Nesse sentido, os colaboradores entregaram à Procuradoria-Geral da República 

pendrives, os quais contêm dados que se constituem de elemento de corrobação essencial à 

compreensão dos ilícitos descritos no Inquérito n° 4707. 

As mídias entregues contêm arquivos eletrônicos, anexos complementares, tabe-

las de ordens de pagamento, anotações feitas pelos usuários do sistema e outros documentos 

que permitem identificar, entre outros dados, os beneficiários da propina, o ordenador da des-

pesa, nomes de doleiros e de entregadores, além dos mecanismos utilizados na empreitada 

criminosa. 

Desse modo, cabe sejam feitas diligências indispensáveis ao esclarecimento dos 

fatos, no caso a produção de prova pericial dos mencionados pendrives, com o desiderato de 

atestar a integridade dos dados ali constantes, os quais versam sobre pagamentos de vanta-

gens indevidas a pedido do PT para comprar o apoio de emedebistas para as eleições de 2014 

como forma de assegurar a aliança entre os Partidos. 

Assim, de modo a que se afaste por completo qualquer dúvida quanto a higidez 

das informações, tem-se por necessária a realização de perícia pelo Setor de Criminalística da 

Polícia Federal, o qual contém os equipamentos e a expertise necessários para tanto, a fim de 

atender a solicitação do Delegado de Polícia Federal Bernardo Guidali Amaral, contida no 

Oficio n°0207/2020 - IPL 0074/2019-1 - PF/MJSP — PF/MJSP (PGR-00060284/2020). 
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Desse modo, o Ministério Público Federal requer que Vossa Excelência determine 

a realização de perícia técnica nos pendrives entregues por DEMILTON ANTÔNIO DE CAS-

TRO, JOESLEY BATISTA e RICARDO SAUD, a ser realizada pelo Instituto Nacional de 

Criminalística, fixando-se prazo razoável para tanto. 

Registre-se, por oportuno, que o material a ser periciado encontra-se na Petição n° 

7003 (mídia fls. 686). 

Desde já o Ministério Público Federal apresenta os seguintes quesitos a serem 

respondidos pelos experts, sem prejuízo de outros esclarecimentos que Vossa Excelência jul-

gar necessário, bem como as contribuições que os peritos possam trazer: 

solicita-se a descrição geral do equipamento apreendido, especificando de seu 

tamanho, marca/fabricante, volume de dados existentes e volume disponível sem dados, iden-

tificando-se, caso seja possível, o autor ou o computador/equipamento onde ocorreram as gra-

vações; 

solicita-se seja informado se é possível afirmar a autenticidade dos arquivos 

eletrônicos ou sistemas disponibilizados pelos colaboradores ao Ministério Público Federal, 

com data de sua criação original, cópia ou gravação no pendrive, eventual reprodução e infor-

mações sobre eventuais alterações; 

solicita-se que seja verificado se o pendrive contém documentos ou arquivos 

apagados, realizando-se, dentro do possível, sua recuperação, especificando-se data de grava-

ção e momento em que foram apagados; 

solicita-se que seja verificado se o material contém documentos ou lançamen-

tos que possam estar relacionados com o objeto do Inquérito n° 4707, e caso positivo para que 

sejam identificados em laudo; 

a identificação de todos os lançamentos em favor dos investigados descritos 

nos autos do Inquérito n° 4707 e se é possível identificar a identidade do beneficiário direto 

desses pagamentos; e 

O outras informações que os senhores peritos julgarem necessárias. 
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Tão logo concluída a perícia, requer-se sejam devolvidos os pendrives ao Minis-

tério Público Federal, autorizando-se a extração de cópia dos dados, de modo a que possam 

ser utilizados nas investigações em curso, permitindo-se, desde já, a remessa de cópia dos do-

cumentos extraídos e sua juntada nas respectivas investigações em curso. 

Brasília, 2 de março de 2020. 

LINDÔRA 	RAI ro 
SUBPROCURADORA-GE DA REPÚBLICA 
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