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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
1ª Vara Federal de Ponta Grossa

Rua Theodoro Rosas, 1125, 7º andar - Bairro: Centro - CEP: 84010-180 - Fone: (42)3228-
4200 - Email: prpgo01dir@jfpr.jus.br

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL Nº 5012169-
40.2019.4.04.7009/PR

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERIDO: UNIAO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA

REQUERIDO: SUAIR PEREIRA BARBOSA

REQUERIDO: SADI SALDANHA AGUIRRE

REQUERIDO: RONALDO DIAS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: RENATO BRUSAMARELLO

REQUERIDO: PRISCILA MARIS DE SOUZA SILVESTRE

REQUERIDO: PAULO VINICIUS DA COSTA MENDES

REQUERIDO: NIVEA CAROLINE MORAIS SILVA BUCHI

REQUERIDO: MIRON MITTERER

REQUERIDO: MAURO HENRIQUE GONZAGA TEIXEIRA

REQUERIDO: MARCELINO RISDEN NETO

REQUERIDO: LUIZ ANTONIO ALVES DA ROCHA

REQUERIDO: LADAIR PERETTI

REQUERIDO: KATIA MENDES FRANCISCO

REQUERIDO: JOSENEI BARETTA

REQUERIDO: JOSE MARCIO PIMENTEL MARTINS

REQUERIDO: JOSE EDAIR PADILHA VICENTE

REQUERIDO: JORGE LUIZ DOMINGUES RODRIGUES

REQUERIDO: JOAO ELOIR SILVA DA VEIGA

REQUERIDO: JANICE SCHMIDT

REQUERIDO: GUSTAVO JOSE CANDIDO DOS SANTOS

REQUERIDO: GABRIEL BRANDALISE

REQUERIDO: FABIO DO ROSARIO SILVERIO

REQUERIDO: ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA

REQUERIDO: EDMUNDO GORTE

REQUERIDO: DELBIO DE OLIVEIRA NAVES

REQUERIDO: DAVY MARCELO DE MATTOS GREGORIO

REQUERIDO: DALNEI OLIVEIRA CORREA

REQUERIDO: CAMILO PERETTI

REQUERIDO: ALVARO NEUBAUER

REQUERIDO: ALBERTO MIRANDA

REQUERIDO: TALITA SOUSA CRUZ



01/10/2019 DESPADEC

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701569443849481755158143241622&evento=700&k… 2/26

REQUERIDO: SOLANGE DURIGON

REQUERIDO: RUI BURATTO

REQUERIDO: RICARDO JOSE BUOSI

REQUERIDO: RAFAEL MARTINS FELICIO

REQUERIDO: PLINIO ZANG

REQUERIDO: OSVALDO ALVES FERREIRA

REQUERIDO: NAZARETH AGUIAR MAGALHAES

REQUERIDO: MELISSA MUNIZ FREIRE

REQUERIDO: MARCIO PINTO FERREIRA

REQUERIDO: LUIZ RENATO RODRIGUES

REQUERIDO: LUIZ ALBERTO DA SILVA

REQUERIDO: KENIA MORAES RESENDE

REQUERIDO: JOSENEI MANOEL PINTO

REQUERIDO: JOSE VICENTE PEREIRA MARTINS DA SILVA

REQUERIDO: JOSÉ LUIZ DE SOUZA

REQUERIDO: JORGE LUIZ ROGELIN

REQUERIDO: JOAO MARIA CHAVES

REQUERIDO: JOAO ALBERTO GUERREIRO

REQUERIDO: IARA RODRIGUES DA SILVEIRA

REQUERIDO: GLOMIR VANZ

REQUERIDO: FLORENTINO SIBEN

REQUERIDO: EVERTON ECKERT FAUTH

REQUERIDO: ENIO BRASIL DOMINGUES MAYDANA

REQUERIDO: DENISE PANEBIANCHI ANTONANGELO

REQUERIDO: DEBORA DE AVILA SILVA

REQUERIDO: DANIEL MARTINS BRESSAN

REQUERIDO: CHS COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES AGRICOLAS LTDA

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS PRESTES PEREIRA

REQUERIDO: ALFEO MANTOVANI

DESPACHO/DECISÃO

1. Relatório

Trata-se de representação do Ministério Público Federal
pela decretação de buscas domiciliares e suspensão do exercício de
função pública em desfavor de diversos investigados (Evento 1, INIC1,
Páginas 01/28). O MPF requer ainda a participação da Controladoria-
Geral da União nas diligências de busca e apreensão, bem como o
compartilhamento das provas que vierem a ser colhidas com
aquele órgão. Pugna, por fim, que a autoridade policial proceda à oitiva
dos investigados e de mais algumas pessoas.

O Parquet instruiu a petição inicial com farta prova
documental (evento 1, docs. ANEXO2 a ANEXO50, e evento 2,
ANEXO1 a ANEXO125), e ainda juntou ao feito centenas de
documentos, como Anexos Eletrônicos.
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No despacho proferido no evento 4, foi determinada a
redistribuição deste feito,  diante da óbvia e declarada dependência entre
esta cautelar criminal e o Inquérito Policial n.º 5001046-
79.2018.4.04.7009.

Redistribuído corretamente o processo eletrônico (evento
5), o MPF pugnou pela associação do Departamento de Polícia Federal
ao feito, indicando a autoridade policial que deve coordenar eventual
fase ostensiva desta investigação criminal (evento 7). Tal pedido foi
deferido, intimando-se a PF para fornecer os endereços dos alvos das
buscas domiciliares (evento 8). Os Drs. Delegados de Polícia Federal
que integram esta investigação criminal juntaram aos autos os
levantamentos dessas informações (eventos 12 e 14).

Vieram-me conclusos (evento 11).

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

2. Competência material da Justiça Federal de
Primeiro Grau no Paraná

A competência material deste Juízo exsurge evidente do
fato de que os crimes contra a Administração Pública aqui tratados
foram, em tese, praticados por Fiscais Federais Agropecuários do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e outras
categorias de funcionários públicos (lato sensu, para efeitos
penais) ligados ao Serviço de Inspeção Federal (SIF) daquele
Ministério.

Tratando-se de infrações penais praticadas em detrimento
de serviços ou interesse da União, aceito a competência para processar e
julgar o caso penal que poderá decorrer desta investigação criminal, com
fundamento no artigo 109, inciso IV, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.

A competência federal exercerá vis attractiva sobre
eventuais delitos de competência da Justiça Criminal estadual a eles
conexos que vierem a ser descobertos e elucidados, nos termos da
Súmula n.º 122 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ("compete à
Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos
de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78,
II, “a”, do Código de Processo Penal").

3. Competência territorial da Subseção Judiciária de
Ponta Grossa/PR

A competência territorial deste Juízo decorre
da conexão  instrumental, probatória ou processual desta investigação
criminal com o Inquérito Policial n.º 5001046-79.2018.4.04.7009 e com
o Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.º 5000409-
31.2018.4.04.7009, feitos sem os quais não se obteriam os elementos de
prova aqui debatidos.
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Por essa razão, aceito a competência para processar e
julgar o caso penal que decorrerá desta investigação criminal, com
fundamento no artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal.

4. Mérito dos pedidos cautelares formulados
pelo Ministério Público Federal

As investigações criminais levadas a efeito na assim
denominada "Operação Trapaça" (Inquérito Policial autuado na
SR/DPF/PR sob n.º 231/2018 e na JFPR sob n.º 5001046-
79.2018.4.04.7009, bem como no Pedido de Busca e Apreensão
Criminal autuado na JFPR sob n.º 5000409-31.2018.4.04.7009), que
constitui uma sequência da chamada "Operação Carne Fraca",
inicialmente visavam à apuração de delitos relacionados à atividade
precípua da empresa BRASIL FOODS S/A, a produção de alimentos.

Deflagrada a fase ostensiva da Operação Trapaça, em
05/03/2018, os elementos de prova obtidos pelas buscas domiciliares,
pelas conduções coercitivas de testemunhas e pelas prisões temporárias
dos investigados permitiram perceber que, mais que lesionar a saúde
pública e as relações de consumo, a BRF S/A cometia vários outros
delitos empresariais, de sorte que o ilícito era uma verdadeira estratégia
de gestão.

Avançando as apurações, essa empresa entregou ao MPF
(evento 1, ANEXO36, sob sigilo nível '2'), entre o segundo semestre de
2018 e o primeiro semestre de 2019, documentos que demonstraram que
diversos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (evento 2,
ANEXO47) e outros ocupantes de funções públicas vinculadas
ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA
recebiam vantagens indevidas para atuar em benefício de dita
Companhia. Tais vantagens indevidas beneficiaram diversos fiscais e
configuram o crime de corrupção passiva, materializando-se pelas
seguintes condutas: ter o fiscal plano de saúde, para si e para seus
dependentes, custeados pela empresa; receber o fiscal pagamentos
imotivados da empresa, direta ou indiretamente, inclusive para deixar de
atuar como deveria, nas plantas fabris que fiscalizava; e receber o fiscal
vatangens ilícitas indiretas, como por exemplo a promoção funcional de
parentes do fiscal que já eram empregados da BRF S/A. Nos
levantamentos preliminares, foi detectada a vinculação de 51 fiscais ao
plano de saúde da empresa, como se dela fossem empregados, além
daqueles outros que receberam vantagens ilícitas diversas do uso de
plano de saúde. O esquema criminoso pode ser bem mais amplo que
isso, porque foram empregados diversos meios para ocultar as ilicitudes
praticadas.

Quanto ao uso do plano de saúde da BRF S/A por fiscais
do MAPA, o MPF anexou aos autos documentos que provam quais
agentes do Serviço de Inspeção Federal - SIF (e conveniados
desempenhando essa função) tinham o benefício, bem como qual o tipo
de plano de saúde, quais os dependentes junto ao titular do plano, qual o
número de procedimentos médicos realizados, qual a data de ingresso e
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desligamento no plano de saúde, qual o valor gasto pela empresa com os
beneficiários e, quando foi o caso, qual a participação financeira pelos
beneficiários (evento 2, ANEXO50). 

 Demonstrou-se, por meio do "SAP", um sistema de gestão
de pessoas da BRF S/A, a criação de uma categoria de beneficiários do
plano de saúde da empresa chamado de "aposentados", para que fiscais
do MAPA pudessem ser incluídos como usuários. Os planos de saúde da
empresa são de três espécies: Autogestão – Coparticipação; Unimed;
e Sul-América. Naquele primeiro, 40% das despesas de procedimentos é
pago pelo usuário, e 60% pela empresa - nesse caso, da coparticipação, a
parcela que havia de ser custeada pelo fiscal beneficiário do plano de
saúde era depositada numa conta bancária da BRF S/A (evento 2,
ANEXO51), não se podendo, portanto, alegar ignorância de que o
benefício era uma vantagem indevida oferecida pela Companhia a
eles. Havia fiscais beneficiados por dois desses planos de saúde,
simultaneamente. O MPF argumenta que ter à disposição,
conscientemente, os planos de saúde fornecidos pela empresa já
constitui corrupção, ainda que não haja uso de procedimentos médicos,
uma vez que a vantagem é obviamente indevida. O Parquet também
assevera que a grande maioria dos beneficiários ilegais dos planos de
saúde tinha vínculo direto com o MAPA; contudo, havia pessoas que,
não sendo fiscais federais, eram servidoras de outros órgãos, como por
exemplo servidores de Prefeituras Municipais conveniadas com o
MAPA - logo, satisfeita a condição de funcionário público, para fins
penais. Boa parte dos fiscais federais que se beneficiaram ilegalmente
dos planos de saúde ainda está em atividade. O MPF apresenta uma lista
com 48 fiscais federais (abaixo) beneficiados pelos planos de saúde,
além de 3 já falecidos, quais sejam, JOSE CARLOS ABILHOA,
PIERINA ZALESKI (evento 2, ANEXO115) e RICARDO
ROMANINI:

ALBERTO MIRANDA (evento 1, ANEXO32 e evento 2,
ANEXO53); ALFEO MANTOVANI (evento 1, ANEXO33 e evento 2,
ANEXO101); ALVARO NEUBAUER (evento 1, ANEXO34 e evento 2,
ANEXO54); ANTONIO CARLOS PRESTES PEREIRA (evento 1,
ANEXO35 e evento 2, ANEXO55); CAMILO PERETTI (evento 1,
ANEXO37, e evento 2, ANEXO56); DALNEI OLIVEIRA
CORREIA  (evento 1, ANEXO44, e evento 2, ANEXO6); DANIEL
MARTINS BRESSAN (evento 2, ANEXO57); DEBORA DE AVILA
SILVA (evento 2, ANEXO7 e ANEXO59); EDMUNDO GORTE
(evento 2, ANEXO11 e ANEXO61); ENIO BRASIL DOMINGUES
MAYDANA (evento 2, ANEXO12 e ANEXO62); EVERTON ECKERT
FAUTH (evento 2, ANEXO13, e ANEXO63); FLORENTINO SIBEM
(evento 2, ANEXO64); GABRIEL BRANDALISE (evento 2,
ANEXO109); GLOMIR VANZ (evento 2, ANEXO15, e
ANEXO65); GUSTAVO JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS (evento 2,
ANEXO66); IARA RODRIGUES DA SILVEIRA (evento 2,
ANEXO67); JANICE SCHMIDT (evento 2, ANEXO16 e
ANEXO68); JOÃO ALBERTO GUERREIRO (evento 2, ANEXO18 e
ANEXO69); JOÃO ELOIR SILVA DA VEIGA (evento 2, ANEXO17 e
ANEXO70); JOÃO MARIA CHAVES (evento 2, ANEXO19
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e ANEXO110); JORGE LUIS DOMINGUES RODRIGUES (evento 2,
ANEXO20 e ANEXO71); JORGE LUIZ ROGELIN (evento 2,
ANEXO21 e ANEXO72); JOSÉ EDAIR VICENTE (evento 2,
ANEXO73); JOSÉ LUIZ DE SOUZA (evento 2, ANEXO74); JOSÉ
MARCIO PIMENTEL MARTINS (evento 2, ANEXO22
e ANEXO75); JOSENEI BARETTA (evento 2, ANEXO23 e
ANEXO111); JOSENEI MANOEL PINTO (evento 2, ANEXO24
e ANEXO77); JOSE VICENTE PEREIRA MARTINS DA SILVA
(evento 2, ANEXO76); KATIA MENDES FRANCISCO (evento 2,
ANEXO27 e ANEXO112); LADAIR PERETTI (evento 2, ANEXO28 e
ANEXO78); LUIZ ALBERTO DA SILVA (evento 2, ANEXO30 e
ANEXO79); LUIZ ANTONIO ALVES ROCHA (evento 2, ANEXO31
e ANEXO80); LUIZ RENATO RODRIGUES (evento 2, ANEXO29
e ANEXO81); MARCELINO RISDEN NETO (evento 2, ANEXO34
e ANEXO82); MARCIO PINTO FERREIRA (evento 2,
ANEXO83); MAURO HENRIQUE GONZAGA TEIXEIRA (evento 2,
ANEXO35 e ANEXO84); MELISSA MUNIZ FREIRE (evento 2,
ANEXO36 e ANEXO85); MIRON MITTERER (evento 2, ANEXO41 e
ANEXO86); OSVALDO ALVES FERREIRA (evento 2, ANEXO48
e ANEXO88); PLINIO ZANG (evento 2, ANEXO52 e ANEXO90);
PRISCILA MARIS DE SOUZA SILVESTRE (evento 2, ANEXO91);
RAFAEL MARTINS FELÍCIO (evento 2, ANEXO92); RENATO
BRUSAMARELLO (evento 2, ANEXO93 e ANEXO118); RICARDO
JOSE BUOSI (evento 2, ANEXO94); RONALDO DIAS DE
OLIVEIRA (evento 2, ANEXO95 e ANEXO120); RUI BURATTO
(evento 2, ANEXO96 e ANEXO121); SADI SALDANHA AGUIRRE
(evento 2, ANEXO97); e SOLANGE DURIGON (evento 2, ANEXO98
e ANEXO124).

Também foram juntadas ao feito centenas de documentos,
como "Anexos Eletrônicos", tratando-se de guias dos planos de saúde
em questão. Tal documentação médica foi anexada sob sigilo nível 2 do
E-Proc, para resguardar a identidade dos envolvidos.

No que se refere ao recebimento ilícito de valores por
fiscais, como resultado da corrupção destes últimos, foram identificados
pagamentos feitos pela empresa aos funcionários públicos, seja através
de terceirizados, seja pela constituição de empresas fictícias.
Exemplificativamente, "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". O MPF refere que "conversas de
'whatsapp' trocadas entre os quatro fiscais citados  (...) e o funcionário
da BRF LAÉRCIO BRUNETTO" demonstram "a forma como tais
pagamentos aconteciam e sua clara ligação com a atividade
que exerciam nas plantas da BRF", sendo 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
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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" (evento 1,
ANEXO30, ANEXO31, ANEXO47, e evento 2, ANEXO10,
ANEXO14, ANEXO25, ANEXO26, ANEXO32, ANEXO33,
ANEXO37, ANEXO38, ANEXO39, ANEXO100, ANEXO108,
ANEXO113, ANEXO116 e ANEXO123).

Identificou-se também a situação de DAVY MARCELO
DE MATOS GREGÓRIO, médico-veterinário vinculado à Prefeitura de
Nova Mutum/MT, conveniado do MAPA, lotado no Serviço de
Inspeção Federal do mesmo Município, cujo vínculo público cessou em
agosto de 2017, quando ele se tornou funcionário da BRF S/A. De
acordo com o MPF, "enquanto funcionário ligado ao SIF, DAVY
recebeu indevidamente pagamentos da BRF através de interposta
pessoa jurídica", tendo constituído a empresa D. M. de Mattos Gregório
ME, "percebendo então valores que antes lhe eram pagos em espécie",
ao tempo que "emitia notas fiscais de serviços supostamente prestados à
União Avícola, CNPJ 07.750.075/0001-39", que "lhe pagava e era
compensada em encontro de contas com a companhia BRF" (evento 1,
ANEXO23, ANEXO24, ANEXO25, ANEXO38, ANEXO46, e evento
2, ANEXO3, ANEXO4, ANEXO5, ANEXO42, ANEXO43,
ANEXO44, ANEXO45, ANEXO46, ANEXO58, ANEXO103,
ANEXO104 e ANEXO117).

Constatou-se ainda que MAURO HENRIQUE
GONZAGA TEIXEIRA, auditor fiscal agropecuário desde 2007,
"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)", sendo ainda "beneficiário de plano de saúde (ele e seus
dependentes) ligado à companhia" (Evento 1, ANEXO3, ANEXO5,
ANEXO8, ANEXO11, ANEXO12, ANEXO13, ANEXO14,
ANEXO15, ANEXO16, ANEXO17, ANEXO18, ANEXO19,
ANEXO20, ANEXO21, ANEXO22, ANEXO41 e ANEXO42).

Já MIRON MITTERER, "além de ter se beneficiado do
plano de saúde da companhia de 01.12.2007 a 04.01.2017 (com
inclusão de dependentes)", na condição de auditor fiscal federal
agropecuário do MAPA, "recebeu da BRF pagamento na forma de
'Concessão de Crédito a Integrados', no valor de R$ 21.407,20", bem
como "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", e "recebeu da companhia outros valores, num total
aproximado de R$ 530.000,00" (evento 1, ANEXO6, ANEXO7,
ANEXO9, ANEXO43, e evento 2, ANEXO40).

Quanto a DÉLBIO DE OLIVEIRA NAVES, atuava
perante o MAPA 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", sendo necessário investigar se tais
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empresas "existem de fato e a quem pertencem na realidade, assim
como se os contratos referidos (...) foram prestados" (evento 1,
ANEXO2, ANEXO4, ANEXO26, ANEXO27, ANEXO28, ANEXO29,
ANEXO40, e evento 2, ANEXO8, ANEXO102, ANEXO105 e
ANEXO107).

No que se refere a PAULO VINICIUS DE COSTA
MENDES, trata-se de servidor da Prefeitura de Rio Verde/GO, que
prestou serviços ao MAPA desde novembro de 2013, uma vez que
Acordo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura Municipal de Rio
Verde/GO e o MAPA no Estado de Goiás colocou tal médico-veterinário
na equipe do SIF junto à BRF S/A. O fato é que, "entre 2013 e fevereiro
de 2019 (...) atuou como servidor do Ministério junto ao SIF,
comprovadamente em plantas da BRF", tendo recebido grandes quantias
da empresa (evento 2, ANEXO49, ANEXO89, ANEXO114
e ANEXO119).

No que pertine a DENISE PANEBIANCHI
ANTONAGELO, cujo vínculo com o MAPA encerrou-se em 2003, "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" (evento 2, ANEXO 9,
ANEXO60, ANEXO99, ANEXO106 e ANEXO125).

Peculiar é o envolvimento de NAZARETH AGUIAR
MAGALHÃES,  que, "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", e que, "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'." Com
efeito, "Leonardo foi promovido em outubro de 2012, tendo deixado os
quadros da empresa em ano posterior" (evento 1, ANEXO10,
ANEXO48, ANEXO49, ANEXO50, e evento 2, ANEXO1, ANEXO2,
ANEXO87 e ANEXO122).

O MPF bem resume o cenário de ilegalidade e violação à
moralidade administrativa (evento 1, INIC1, páginas 20/21) que
caracterizou um verdadeiro modo de gestão da empresa BRASIL
FOODS S/A, ao pontuar 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", uma vez que eles "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
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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".

Considerados os elementos de informação já coletados, e
sopesada a necessidade/utilidade dos atos de força estatal requeridos, as
medidas pleiteadas pelo Ministério Público Federal merecem ser
deferidas, conforme motivação que continua adiante.

5. Ordens cautelares

Ante o exposto, defiro os pedidos formulados pelo
Ministério Público Federal na petição inicial desta cautelar
inominada criminal (Evento 1, INIC1, páginas 01/28), para as
finalidades adiante descritas.

5.1. Buscas e apreensões

O Parquet federal propõe que "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". Postula ainda que "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". Elenca 61 pessoas físicas e jurídicas que postula sofram buscas
domiciliares (evento 1, INIC1, páginas 25/26).

A inviolabilidade do domicílio é um direito fundamental
atribuído às pessoas em consideração à sua dignidade, com intuito de
lhes garantir um espaço elementar para o livre desenvolvimento de sua
personalidade. Este direito constitui uma das mais antigas e importantes
garantias individuais de uma sociedade civilizada, pois engloba a tutela
da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção
individual e familiar, do sossego e da tranquilidade.

Essa garantia, excepcionalmente, pode ceder à persecução
criminal pelo Estado. Assim dispõe o artigo 240 do Código de Processo
Penal (grifei):

(...) Art. 240.  A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1o  Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a
autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
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c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos
falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática
de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do
réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em
seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu
conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2o  Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados
nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. (...)

A busca e apreensão em endereços relacionados aos
investigados é medida indispensável para a coleta de elementos de
convicção e aprofundamento da investigação, bem como para propiciar
a produção de outras provas que corroborem as já existentes, auxiliando
na instrução do inquérito policial.

É provável que nas residências dos suspeitos e nos locais
por eles acessíveis e habitualmente frequentados estejam guardados
documentos, aparelhos eletrônicos, e mídias de armazenamento de
dados que poderão auxiliar na investigação. O mesmo se diga quanto
aos telefones celulares dos investigados e às sedes, escritórios e plantas
fabris das pessoas jurídicas mencionadas nesta decisão.

Oportuna e imprescindível, portanto, a realização de
buscas, nas residências e/ou endereços de trabalho dos investigados,
destinadas a localizar e apreender quaisquer documentos, equipamentos
eletrônicos e mídias de dados que guardem relação com os crimes
investigados, para a obtenção de outras provas que indiquem, de forma
ainda mais robusta, a materialidade e a autoria dos delitos em questão.

Diante de todo o exposto, considerando a
imprescindibilidade dessas diligências para o avanço da investigação
criminal, nos termos da representação policial e da manifestação
ministerial, restrinjo a garantia constitucional prevista no artigo 5.º,
inciso XI, da Constituição Federal, nos termos adiante delineados.

Determino a realização de busca e apreensão, para os
fins do artigo 240, § 1.º, alíneas 'b' (apreender coisas achadas ou obtidas
por meios criminosos), 'd' (apreender armas e munições, instrumentos
utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso),
'e' (descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu),
'f' (apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu
poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo
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possa ser útil à elucidação do fato) e 'h' (colher qualquer elemento de
convicção), do Código de Processo Penal, a ser cumprida nos seguintes
endereços, relacionados às seguintes pessoas físicas e jurídicas:

ALBERTO MIRANDA (CPF 193.937.259-34), RUA
JOSE ANCIUTTI, 103, CASA, CEP 89.562-080, SÃO CRISTOVÃO,
VIDEIRA/SC;

ALFEO MANTOVANI (CPF 305.046.869-68), TV
INDUSTRIAL (RUA AURORA), 43, CENTRO, CEP 89.610-000,
HERVAL D'OESTE/SC;

ALVARO NEUBAUER (CPF 366.219.350-72),
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1236, CENTRO, CEP 99.150-
000, MARAU/RS;

ANTONIO CARLOS PRESTES PEREIRA (CPF
911.732.489-00), RUA SETE DE SETEMBRO, 358, CASA, CENTRO,
CEP 84.010-350, PONTA GROSSA/PR;

CAMILO PERETTI (CPF 032.690.789-00), RUA 19 DE
SETEMBRO, 515, FLORESTA, CEP 89.560-000, VIDEIRA/SC;

CHS COMÉRCIO, SERVIÇOS E SOLUÇÕES
AGRÍCOLAS LTDA (CNPJ 37.866.183/0004-85), AVENIDA MARIA
ELIAS LISBOA SANTOS, S/N, QUADRA 07, PARQUE
INDUSTRIAL VICE PRESIDENTE JOSE ALENCAR, CEP 74.993-
530, GOIANIA/GO;

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA, (CNPJs 05.492.968/0001-04 e/ou 05.492.968/0024-
92), AVENIDA 136, 761, 19º ANDAR, NASA BUSINESS STYLE,
SALA 192 a 198, SETOR SUL, CEP 74.093-250, GOIANIA/GO,
e AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12901, CONJUNTO N2102, 21º
ANDAR, BROOKLIN PAULISTA, CEP 04.578- 910, SÃO
PAULO/SP;

DALNEI OLIVEIRA CORREIA (CPF 279.671.150-15),
RUA ALEXANDRE THOMAZZONI, 500, CENTRO, CEP 89.665-
000, CAPINZAL/SC;

DANIEL MARTINS BRESSAN (CPF 070.926.157-80),
RUA CAPITAO LEONIDAS MARQUES, 2727, CASA 43,
UBERABA, CEP 81.550-000, CURITIBA/PR;

DAVY MARCELO DE MATOS GREGÓRIO (CPF
938.773.901-53), RUA DAS PITOMBEIRAS, 1665W,
FLAMBOYANTS, CEP 78.450-000, NOVA MUTUM/MT, e
AVENIDA DAS ARAPONGAS, 645N, JARDIM DAS ORQUIDEAS,
CEP 78.450-000, NOVA MUTUM/MT;
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DEBORA DE AVILA SILVA (CPF 026.311.079-69),
RUA LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO, 734, BAIRRO GRAVATA,
CEP 88.375-000, NAVEGANTES/SC;

DELBIO DE OLIVEIRA NAVES (CPF 131.926.041-15),
RUA 4, 576, QUADRA 62, LOTE 9A, CASA 6, SETOR
EPAMINONDAS I, CEP 75.805-180, JATAI/GO;

DENISE PANEBIANCHI ANTONAGELO (CPF
191.487.428-56), RUA FRANCISCO DE ASSIS DINIZ, 4170,
JARDIM DAS FLORES, CEP 78.280-000, MIRASSOL D'OESTE/MT
e AVENIDA DESEMBARGADOR ANTONIO QUIRINO DE
ARAUJO, 1374, EDIFICIO TORRES DO CERRADO, BLOCO C,
APTO 05, POÇAO, CEP 78.015-580, CUIABA/MT;

EDMUNDO GORTE (CPF 214.951.819-87), RUA JOAO
CECY FILHO, 1325, CASA, UVARANAS, CEP 84.020-020, PONTA
GROSSA/PR;

ENIO BRASIL DOMINGUES MAYDANA (CPF
272.728.770-49), RUA BERTO PANAROTO, 178, CASA, BORGES,
CEP 99.150-000, MARAU/RS;

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE
ELETRODOMÉSTICOS (CNPJ 05.888.347/0112-51), AVENIDA
PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 53, QUADRA 14, SETOR
CENTRAL, CEP 75.880-000, Coordenadas -18.913032, -50.654810,
PARANAIGUARA/GO;

EVERTON ECKERT FAUTH (CPF 785.467.290-34),
ESTRADA GERAL DE LINHA AUSTRIA, 3700, LINHA AUSTRIA,
CEP 96.822-740, SANTA CRUZ DO SUL/RS e RUA THOMAZ
FLORES, 333, APTO 1004, CENTRO, CEP 96.810-038, SANTA
CRUZ DO SUL/RS;

FABIO DO ROSARIO SILVERIO (CPF 985.240.031-20),
OITAVA AVENIDA, QUADRA 16, LOTE 01, SETOR AEROPORTO,
CEP 75.830-000 MINEIROS/GO;

FLORENTINO SIBEM (CPF 273.601.640-87), RUA DA
REPUBLICA, 156, LOTEAMENTO ROTTA, SÃO CRISTOVAO, CEP
99.250-000, SERAFINA CORREA/RS;

GABRIEL BRANDALISE (CPF 054.424.439-72), RUA
NEREU RAMOS, 1390, CASA, CENTRO, CEP 89-610-000, HERVAL
D'OESTE/SC;

GLOMIR VANZ (CPF 387.095.209-10), RUA LUIZ
ARGENTA, 416, CASA, FLORESTA, CEP 89.566-074, VIDEIRA/SC;
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GUSTAVO JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS (CPF
071.254.877-77), RUA WALDEMAR MEDEIROS, 93, APTO 104,
VICTOR KONDER, CEP 89.012-520, BLUMENAU/SC;

IARA RODRIGUES DA SILVEIRA (CPF 378.446.280-
49), RUA BIAS PEIXOTO, 338, CASA, ITAGUAÇU, CEP 88.085-
480, FLORIANOPOLIS/SC;

JANICE SCHMIDT (CPF 990.958.829-34), RUA
HERMES SARTORI, 201, SÃO LUIS, CEP 89.665-000,
CAPINZAL/SC;

JOÃO ALBERTO GUERREIRO (CPF 306.230.140-68),
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 475, APTO 301, CENTRO, CEP 99.150-
000, MARAU/RS;

JOÃO ELOIR SILVA DA VEIGA (CPF 272.726.300-78),
RUA GENERAL OSORIO, 45, BLOCO A, APTO 702, EDIFICIO
SENA, CENTRO, CEP 99.150-000, MARAU/RS;

JOÃO MARIA CHAVES (CPF 384.233.759-00), RUA
ANGELO OLIVO, 911, CASA, SANTA MARIA, CEP 89.665-000,
CAPINZAL/SC;

JORGE LUIS DOMINGUES RODRIGUES (CPF
271.509.680-15), RUA DOM LUIZ, 587, APTO 301, VILA REAL,
CEP 88.337-100, BALNEARIO CAMBORIU/SC;

JORGE LUIZ ROGELIN (CPF 168.172.499-53), RUA
TANGARA, 53, PANAZZOLO, CEP 89.560-970, VIDEIRA/SC;

JOSÉ EDAIR PADILHA VICENTE (CPF 170.307.810-
15), RUA JOANA VIECILI BALLARDIN, 383, LOTEAMENTO
NATIVO, VILA BORGES, CEP 99.150-000, MARAU/RS;

JOSÉ LUIZ DE SOUZA (CPF 561.499.489-00), RUA
ERNESTO PANDOLFO, 525, APTO 202, CENTRO, CEP 95.320-000.
NOVA PRATA/RS e LINHA CANHADA BONITA, 935, CANHADA
BONITA, CEP 95.365-000, Coordenadas -28.515111, -51.727611, SÃO
JORGE/RS;

JOSÉ MARCIO PIMENTEL MARTINS (CPF
037.625.527-70), AVENIDA JOSE LUIZ FERRAZ, 610, BLOCO 01,
APTO 110, RECREIO, CEP 22.790-587, RIO DE JANEIRO/RJ;

JOSE VICENTE PEREIRA MARTINS DA SILVA (CPF
138.174.340-49), RUA JULIO DE CASTILHOS, 1100, APTO 802,
CENTRO, CEP 95.900-022, LAJEADO/RS, e RUA ORESTES
QUERINO COMEL, 35, CASA, OLARIAS, LAJEADO/RS;
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JOSENEI BARETTA (CPF 385.263.879-87), RUA
LEOPOLDO SCHUING, 72, LOTEAMENTO VERDE VALE, CEP
89.665-000, CAPINZAL/SC;

JOSENEI MANOEL PINTO (CPF 178.236.259-20), RUA
CARLOS DE LAET, 259, CASA, OFICINAS, CEP 84-035-440,
PONTA GROSSA/PR;

KATIA MENDES FRANCISCO (CPF 605.054.867-68),
RUA DELGADO DE CARVALHO, 51, APTO 204, TIJUCA, CEP
20.260-280, RIO DE JANEIRO/RJ;

KENIA MORAES RESENDE (CPF 704.677.146-49),
RUA 5, QUADRA 01, LOTE 05, BAIRRO 31 DE OUTUBRO, CEP
75.830-000, MINEIROS/GO;

LADAIR PERETTI (CPF 346.585.489-68), RUA 10 DE
SETEMBRO, 1473, FLORESTA, CEP 89.566-270, Coordenadas:
26°59'58.1"S 51°09'58.6"W (-26.9994756,-51.1662682), VIDEIRA/SC;

LUIZ ALBERTO DA SILVA (CPF 422.070.539-20), RUA
MANOEL GAYA NETO, 133, SÃO PEDRO, CEP 88.370-013,
NAVEGANTES/SC;

LUIZ ANTONIO ALVES DA ROCHA (CPF
285.306.670-34), RUA FRANCISCO FORESTI, 360, SÃO
CRISTOVAO, CEP 99.150-000, MARAU/RS;

LUIZ RENATO RODRIGUES (CPF 566.318.719-72),
RUA DA CAMPINA, 174, CASA, CENTRO, CEP 84.145-000,
CARAMBEI/PR;

MARCELINO RISDEN NETO (CPF 168.063.799-15),
RUA TIRADENTES, 295, CASA, CENTRO, CEP 84.165-630,
CASTRO/PR;

MARCIO PINTO FERREIRA (CPF 041.198.817-41),
RUA ALMIRANTE LAMEGO, 870, APTO 1107, BLOCO B,
CENTRO, CEP 88.015-600, FLORIANOPOLIS/SC;

MAURO HENRIQUE GONZAGA TEIXEIRA (CPF
552.637.399-15), RUA DORIVAL GARCIA KIEL, 160,
CASTROVILLE, CEP 84-178-660, CASTRO/PR;

MELISSA MUNIZ FREIRE (CPF 271.246.328-54), RUA
FRITZ JANK, 171, PARQUE NOVO MUNDO, CEP 02.181-120, SÃO
PAULO/SP;

MIRON MITTERER (CPF 345.180.029-20), TRAVESSA
ADOLFO KNOLSEISEN, 84, CASA, VILA ALEMANHA, CEP
89.609-000, LUZERNA/SC;
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NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES (CPF
715.275.836-00), RUA COLOMBIA, 335, APTO 304, SION, CEP
30.320-010, BELO HORIZONTE/MG;

NIVEA CAROLINE MORAIS SILVA (CPF 739.176.481-
72), AVENIDA A, 306, SETOR MORADA DO SOL, CEP 75.804-580,
JATAI/GO;

OSVALDO ALVES FERREIRA (CPF 559.851.909-78),
RUA PREFEITO FULTON VITEL BORGES DE MACEDO, 262,
CASA, NEVES, CEP 84.020-610, PONTA GROSSA/PR;

PAULO VINICIUS DA COSTA MENDES (CPF
851.578.991-49), RUA PRATA, 11, QUADRA C, LOTE 11, BAIRRO
NOVA XINGUARA, CEP 68.557-554 (Coordenadas Geográficas:
7°06’43.9”S 49°56’55.6”W ou -7.112190, -49.948784),
XINGUARA/PA;

PLINIO ZANG (CPF 148.953.070-34), RUA
CRISTIANO GRUN, 858, MOINHOS, CEP 95.900-844,
LAJEADO/RS;

PRISCILA MARIS DE SOUZA SILVESTRE (CPF
025.590.029-57), RUA 17, QUADRA 08, LOTE 04, BURITIS II, CEP
75.907-290, RIO VERDE/GO;

RAFAEL MARTINS FELÍCIO (CPF 087.321.277-07),
RUA MARECHAL ANOR TEIXEIRA DOS SANTOS, 198, CASA 05,
BOA VISTA, CEP 82.650-120, CURITIBA/PR;

RENATO BRUSAMARELLO (CPF 202.057.080-72),
AVENIDA ARTHUR OSCAR, 1975, 2º ANDAR, CENTRO, CEP
99.250-000, SERAFINA CORREA/RS;

RICARDO JOSE BUOSI (CPF 843.760.409-59),
AVENIDA EGITO, 241 E, CASA, MARIA GORETTI, CEP 89.801-
420, CHAPECO/SC;

RONALDO DIAS DE OLIVEIRA (CPF 195.953.280-49),
RUA FLORIANO PEIXOTO, 60, APTO 1101, CENTRO, CEP 89.600-
000, JOAÇABA/SC;

RUI BURATTO (CPF 194.677.459-68), RUA 19 DE
SETEMBRO, 567, FLORESTA, CEP 89.566-062, VIDEIRA/SC;

SADI SALDANHA AGUIRRE (CPF 216.696.940-
20), RUA MENINO DEUS, 153, CASA, FERROVIARIO, CEP 95.780-
000, MONTENEGRO/RS;

SOLANGE DURIGON (CPF 445.467.180-04), RUA
ATILIO POSSER, 213, JARDIM DAS PALMEIRA, CEP 99.150-000,
MARAU/RS;
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SUAIR PEREIRA BARBOSA (CPF 402.215.711-91),
RUA K, S/N, QUADRA 04, LOTE 05, SETOR SANTA ISABEL, CEP
75.833-085, MINEIROS/GO e AVENIDA VINHATICO, QUADRA 17,
LOTE 17, RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO, CEP 75.832-598,
MINEIROS/GO;

TALITA SOUZA CRUZ (CPF 027.336.901-67), RUA 6A,
S/N, QUADRA 05, LOTE 04, CONJUNTO NOVA REPUBLICA, CEP
75.836-634, fundos do Peixinho Bar, MINEIROS/GO;

UNIÃO AVÍCOLA AGROINDUSTRIAL LTDA  (CNPJ
07.750.075/0001-39), RODOVIA MT 160, KM 03, S/N, ZONA
RURAL, CEP 78.415-000, NOVA MARILANDIA/MT e AVENIDA
SÃO SEBASTAIO, 3125, SALA 101, EDIFICIO AMAZON, SANTA
HELENA, CEP 78.045-000, CUIABA/MT.

5.1.1. Objeto das diligências

As buscas terão por objeto a coleta de provas relativas à
prática, em tese, pelos investigados, de crimes de corrupção passiva
(artigo 317 do Código Penal), visando especialmente:

- documentos/papéis/anotações relacionados aos crimes
investigados;

- discos rígidos (HD, SSD, flash, etc, internos e externos),
desktops, laptops, ultrabooks, notebooks e similares, pen-drives, cartões
de memória, CDs, DVDs, blu-rays, outras mídias de armazenamento de
dados, smartphones, telefones celulares, videogames, leitores de e-
books, agendas eletrônicas, arquivos eletrônicos de qualquer espécie,
sob propriedade/posse/detenção/uso dos investigados ou de suas
empresas/escritórios, quando houver alguma suspeita de que contenham
material probatório relevante.

5.1.2. Extensão das diligências

Expeçam-se os competentes Mandados de Busca e
Apreensão, nos quais devem constar:

- os nomes das pessoas e empresas investigadas, junto aos
endereços que foram/forem indicados pela autoridade policial;

- a autorização para busca em qualquer
andar/pavimento/sala/anexo ou área externa das edificações horizontais
ou edilícias em questão, incluindo veículos, aeronaves e embarcações
nelas estacionados/ancorados, quando houver alguma suspeita de que ali
se encontrem os objetos alvo das medidas, em especial quando se tratar
de recintos que eventualmente possam guardar sistemas de informação
ou servidores de armazenamento de dados;
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- a autorização para arrombamento de portas, cofres,
armários, salas-fortes e gavetas, caso não sejam imediatamente abertos
de maneira voluntária;

- a autorização para uso moderado da força para
ultrapassar barreiras físicas como portas fortificadas, cercas elétricas,
alambrados, muros, dentre outros;

- a autorização para os policiais acessarem imediatamente
os dados e arquivos eletrônicos de qualquer natureza armazenados nos
computadores, smartphones e demais eletrônicos, bem como nos pen-
drives e demais mídias de armazenamento que forem encontrados, com
a impressão do que for encontrado e, se necessário, sua apreensão, nos
termos acima;

- a autorização para que os policiais acessem, ainda no
local das buscas, o conteúdo (todos os arquivos eletrônicos) dos
computadores, smartphones, celulares e demais eletrônicos apreendidos,
mesmo que isso inclua, eventualmente, comunicações neles registradas
(inclusive por e-mail, SMS, MMS, programas de compartilhamento de
mensagens e comunicação instantânea como WhatsApp, Telegram,
Messenger, Skype, Viber, Hangouts, Allo, Signal, WeChat, Wickr Me,
etc).

A autoridade policial deve observar o disposto nos artigos
240 a 250 do Código de Processo Penal, bem como comunicar a este
Juízo, logo que possível, o resultado da diligência.

Considerando a dimensão das diligências, deve a
autoridade policial adotar postura parcimoniosa na sua execução,
evitando a coleta, arrecadação e/ou apreensão de material desnecessário,
ou em volume que as autoridades públicas não tenham condições,
posteriormente, de analisar em tempo razoável.

Com esse intuito, autorizo à autoridade policial que,
quanto aos aparelhos eletrônicos e documentos a serem arrecadados,
efetue uma triagem preliminar, a ser procedida pela respectiva equipe de
cumprimento do mandado, ainda durante a realização da diligência.

5.1.3 Quebra de sigilo de dados e de comunicações

Afasto desde logo os sigilos dos dados e das comunicações
existentes nos equipamentos de informática, smartphones, aplicativos,
celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de mídia e de
memória, computadores e outros equipamentos eletrônicos (inclusive
conversas mantidas por e-mail, SMS, MMS, programas de
compartilhamento de mensagens e comunicação instantânea como
WhatsApp, Telegram, Messenger, Skype, Viber, Hangouts, Allo, Signal,
WeChat, Wickr Me, etc.), bem assim quaisquer documentos apreendidos
em meio físico ou digital, estando a autoridade policial autorizada a
acessá-los, periciá-los e elaborar relatórios sobre o que neles encontrar.
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5.1.4. Restituição de coisas apreendidas - espelhamento de
dados computacionais

Desde logo autorizo a autoridade policial a promover a
devolução de documentos e de equipamentos eletrônicos, de informática
e outros se, após o exame desses objetos, constatar que não interessam à
investigação, ou que não haja mais necessidade de manutenção da
apreensão, em decorrência do término das perícias.

A autoridade policial fica autorizada desde logo a
promover, havendo requerimento, cópias dos documentos ou dos
arquivos eletrônicos atingidos pela apreensão (backup/espelhamento), e
a entregá-las aos investigados, às custas destes últimos.

Autorizo também que sejam efetuados procedimentos de
extração in loco de dados armazenados em equipamentos em relação aos
quais se julgue inviável a arrecadação/apreensão, embora pertinentes ao
objeto da investigação e necessários para a consecução de seu objetivo.
Especialmente cuidando-se de equipamentos computacionais que
operam na condição de servidores de rede de estabelecimentos, sua
arrecadação física gera transtorno e até mesmo prejuízos. Para tanto,
devem os responsáveis pelo procedimento de extração de dados tomar
as cautelas técnicas necessárias para a guarda da respectiva cadeia de
custódia probatória.

5.1.5. Encontro fortuito de provas

Na eventualidade de serem encontrados elementos
probatórios que evidenciem a prática de delitos diversos dos apurados
nesta investigação criminal, deverão ser lavrados Autos de Apreensão
e/ou de Prisão em Flagrante Delito específicos, que darão ensejo à
instauração de novos inquéritos policiais (encontro fortuito de provas).

5.1.6. Desnecessidade de autorização de cada Juízo dos
locais das diligências

Observo que a competência do Juízo se estabelece sobre
crimes, e não sobre pessoas ou estabelecimentos. Assim, reputo
desnecessária a obtenção de autorização para a busca e apreensão dos
Juízos dos locais das diligências. Esta só se faz necessária quando
igualmente necessário o concurso de ação judicial (como quando se
ouve uma testemunha, ou se requer intimação por Oficial de Justiça). A
solicitação de autorização no Juízo de cada localidade colocaria em
risco a simultaneidade das diligências e o seu sigilo, considerando a
multiplicidade de endereços e localidades que sofrerão buscas e
apreensões.

5.1.7. Busca e apreensão em escritórios de advocacia

Em observância ao disposto no artigo 7.º, §§ 6.º e 7.º, da
Lei n.º 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), a Ordem dos Advogados do
Brasil deve apresentar à autoridade policial 01 (um) advogado para



01/10/2019 DESPADEC

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701569443849481755158143241622&evento=700&… 19/26

acompanhar a execução das diligências em cada escritório de advocacia
que eventualmente for alvo de busca e apreensão.

A esse respeito, ressalto que as inviolabilidades legais em
relação aos locais onde são exercidas atividades profissionais não são
absolutas e podem ser restringidas diante do interesse público para o
esclarecimento de condutas criminosas, desde que haja fundados
indícios de que estejam sendo praticadas por pessoas cujas atividades
gozem de inviolabilidade por força de lei. Ou seja, a inviolabilidade
desses locais visa resguardar o livre exercício da profissão ou cargo
público, jamais se presta ao acobertamento da prática de crimes. Sendo
assim, afasto a inviolabilidade dos citados locais, devendo ser
observadas as cautelas legais necessárias quando do cumprimento dos
mandados.

5.2. Afastamentos das funções públicas

O MPF sustenta que, "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". Lista 39 servidores
públicos que pretende sejam afastados de suas funções, tratando-se "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" (evento 1, INIC1, páginas 23/24).

Os elementos de informação angariados até o momento
evidenciam que a autoria delitiva de diversos fatos objetos de
investigação recai sobre funcionários públicos (lato sensu), os quais
teriam, em tese, se utilizado das facilidades inerentes às  suas funções
públicas para a prática de crimes.

Estando as práticas delitivas relacionadas às atividades
desenvolvidas pelos investigados enquanto funcionários públicos (na
acepção penal do termo, conforme artigo 327 do Código Penal), é
provável que a permanência dos investigados em suas funções públicas
crie dificuldades ou imponha obstáculos à regularidade da investigação
criminal.

Diante da habitualidade e da duração do proceder ilícito,
bem como da aparente "normalidade" com que os investigados se
beneficiam dos atos de corrupção aqui investigados, há justo receio de
que eles utilizem suas funções públicas para a prática de novas infrações
penais.

Por essas razões, determino a imediata suspensão do
exercício de função pública, com fundamento nos artigos 282, §
6.º, 312, 313, inciso I, e 319, inciso VI, todos dispositivos do Código de
Processo Penal, em desfavor dos seguintes investigados:

a) vinculados ao MAPA:



01/10/2019 DESPADEC

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701569443849481755158143241622&evento=700&… 20/26

ALFEO MANTOVANI;

ALVARO NEUBAUER;

ANTONIO CARLOS PRESTES PEREIRA;

DANIEL MARTINS BRESSAN;

DEBORA DE AVILA SILVA;

EDMUNDO GORTE;

ENIO BRASIL DOMINGUES MAYDANA;

EVERTON ECKERT FAUTH;

GABRIEL BRANDALISE;

GUSTAVO JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS;

IARA RODRIGUES DA SILVEIRA;

JANICE SCHMIDT;

JOÃO ALBERTO GUERREIRO;

JOSÉ LUIZ DE SOUZA;

JOSÉ MARCIO PIMENTEL MARTINS;

JOSENEI MANOEL PINTO;

LUIZ ALBERTO DA SILVA;

LUIZ RENATO RODRIGUES;

MARCIO PINTO FERREIRA;

MELISSA MUNIZ FREIRE;

NAZARETH AGUIAR MAGALHÃES;

MIRON MITTERER;

OSVALDO ALVES FERREIRA;

PLINIO ZANG;

PRISCILA MARIS DE SOUZA SILVESTRE;

RAFAEL MARTINS FELÍCIO;

RENATO BRUSAMARELLO;
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RICARDO JOSE BUOSI;

RUI BURATTO;

SADI SALDANHA AGUIRRE;

SOLANGE DURIGON.

b) vinculados à Prefeitura Municipal de Capinzal/SC:

DALNEI OLIVEIRA CORREIA (vínculo com a
Prefeitura Municipal de Capinzal/SC).

c) vinculados a Prefeitura Municipal de Jataí/GO,
mediante convênio com o MAPA:

DELBIO DE OLIVEIRA NAVES.

d) vinculados à Prefeitura Municipal de Mineiros/GO,
mediante convênio com o MAPA:

FABIO DO ROSARIO SILVERIO;

KENIA MORAES RESENDE;

TALITA SOUZA CRUZ.

e) vinculados à Secretaria de Estado da Agricultura de
Santa Catarina:

JOÃO MARIA CHAVES;

JOSENEI BARETTA.

f) vinculados ao Ministério da Saúde:

JOSE VICENTE DA SILVA.

Ressalto que, diante do princípio da presunção de não-
culpabilidade, consagrado no artigo 5.º, inciso LVII, da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, a suspensão do exercício da
função pública dar-se-á sem prejuízo das remunerações e vantagens, até
o julgamento definitivo do caso penal que decorrer desta investigação
criminal - a menos que antes disso ocorra eventual exoneração de cargo
em comissão ou dispensa de função comissionada, ou resulte demissão
em processo administrativo disciplinar, ou, ainda, haja alguma alteração
na situação fática, decorrente do transcurso da investigação criminal
ou ação penal, que permita o retorno ao exercício funcional.

Determino que a Secretaria deste Juízo, tão logo ocorra
a deflagração da fase ostensiva da investigação criminal, encaminhe
Ofícios, por e-mail, aos seguintes órgãos, para que adotem
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imediatamente as providências tendentes ao cumprimento desta
ordem judicial:

a) Prefeitura Municipal de Capinzal/SC;

b) Prefeitura Municipal de Jataí/GO;

c) Prefeitura Municipal de Mineiros/GO;

d) Secretaria de Estado da Agricultura de Santa Catarina;

e) Ministério da Saúde;

f) Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.

5.3. Pedidos de oitivas de investigados, testemunhas e
demais cidadãos

O MPF requer (Evento 1, INIC1, Página 28) que
a autoridade policial proceda à "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); e LAÉRCIO BRUNETTO (sobre as
tratativas com Talita Souza Cruz, Kenia Moraes Resende, Fabio
do Rosario Silverio e Nivea Caroline Morais Silva)".

Determino, com fundamento no artigo 13, inciso II, do
Código de Processo Penal, que a autoridade policial proceda à
inquirição de todos os fiscais mencionados nesta decisão, bem como
das seguintes pessoas, além de outras cuja oitiva for útil para a
investigação criminal:

a) SUAIR PEREIRA BARBOSA, CPF 402.215.711-91,
RUA K, S/N, QUADRA 04, LOTE 05, SETOR SANTA ISABEL, CEP
75.833-085, MINEIROS/GO e AVENIDA VINHATICO, QUADRA 17,
LOTE 17, RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO, CEP 75.832-598,
MINEIROS/GO;

b) RONEY NOGUEIRA DOS SANTOS, CPF
019.854.899-02, RUA AUSTERGILIO ANGELINO, 264, APTO 201,
SÃO JOAO, CEP 88.305-040, ITAJAI/SC;

c) LEONARDO DE OLIVEIRA JUNQUEIRA
FONSECA, CPF 748.657.736-49, RUA COLOMBIA, 335, APTO 304,
SION, CEP 30.320-010, BELO HORIZONTE/MG;

d) LAÉRCIO BRUNETTO, CPF 001.116.799-82, RUA
LAURENTINO AQUILES FIORIN, 169, JARDIM JOSE RUPP, CEP
89.610-000, HERVAL D'OESTE/SC e RUA PAULO AFONSO, 271,
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APTO 22, SANTO ANTONIO, CEP 30.350-060, BELO
HORIZONTE/MG.

5.4. Compartilhamento de provas com a CGU

O MPF requer que "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" (Evento 1, INIC1,
Página 26).

Não há óbice ao compartilhamento de elementos
informativos e probatórios, colhidos numa investigação criminal, para
instrução de outros processos/procedimentos criminais, segundo
remansosa jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Aquela Colenda Corte ampliou essa possibilidade,
reconhecendo a constitucionalidade/legalidade do compartilhamento de
provas colhidas em investigação criminal com outros órgãos, inclusive
para fins administrativo-diciplinares, desde que isso atenda ao interesse
público.

Tal decisão foi tomada pelo Plenário do STF em
25/04/2007, no julgamento da Segunda Questão de Ordem do Inquérito
n.º 2424-4/RJ, em que foi Relator o Min. Cézar Peluso, ao admitir o
compartilhamento do resultado de interceptação telefônica com o
Conselho Nacional de Justiça para instauração de processos
disciplinares contra os magistrados envolvidos na assim denominada
"Operação Hurricane".

Esse entendimento serve para a prova colhida por meio de
quaisquer métodos especiais de investigação, quando o
compartilhamento servir ao interesse público.

Ante o exposto, defiro o pedido formulado pelo
Ministério Público Federal, para as seguintes finalidades:

- autorizar expressamente a Controladoria-Geral da
União a participar das diligências de busca e apreensão aqui
deferidas;

- autorizar, desde logo, o compartilhamento dos
elementos informativos e probatórios que já existem e daqueles que
vierem a ser colhidos nesta investigação criminal, com a
Controladoria-Geral da União, inclusive para eventuais
providências de caráter administrativo-disciplinar.

Determino à autoridade policial e ao Ministério Público
Federal que prestem o auxílio que for requerido pela CGU e que
cooperem prontamente com aquele órgão, providenciando tudo que se
fizer necessário ao dito compartilhamento.
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5.5. Instruções gerais para execução das ordens -
cooperação de outros órgãos públicos - atualização/retificação de
endereços das diligências policiais

A autoridade policial deve imprimir, diretamente do
sistema de processo eletrônico, tantas vias dos mandados quantas forem
necessárias ao cumprimento das ordens judiciais.

As diligências deverão ser executadas simultaneamente em
todos os endereços listados, se necessário com o auxílio de policiais de
outras Unidades da Federação.

Para bom e fiel cumprimento das ordens aqui proferidas,
autorizo à autoridade policial que requisite o auxílio de servidores
da Controladoria-Geral da União, de outros servidores públicos, ou
ainda de particulares. Conforme constou linhas acima nesta decisão, a
CGU está expressamente autorizada a participar das diligências de busca
e apreensão aqui deferidas.

Autorizo desde já à Secretaria deste Juízo que, caso a
autoridade policial informe atualização ou retificação dos endereços das
diligências, minute novo Mandado, já corrigido, e o submeta com
urgência a este magistrado, sem necessidade de nova conclusão do feito
para despacho.

5.6. Considerações sobre o juízo perfunctório em que se
baseiam estas ordens

Observo que todas as considerações ora expendidas sobre
as provas tiveram presente a necessidade de apreciar o cabimento das
buscas domiciliares e dos afastamentos de função pública requeridos,
medidas que foram deferidas em juízo de cognição sumária.

Por óbvio, dado o caráter das medidas, algum
aprofundamento na valoração e descrição das provas é inevitável, mas a
cognição é prima facie e não representa juízo definitivo sobre os fatos,
as provas e as questões de direito envolvidas, algo só viável após o fim
das investigações e especialmente após o contraditório.

Nesta quadra processual, contudo, o Poder Judiciário
precisa cumprir seu dever constitucional de aplicar a Lei, fazendo atuar
a força soberana do Estado para combater e reprimir a corrupção.

O momento que vivemos no país demonstra que as
Instituições da República estão funcionando livremente, e que não mais
existe pessoa ou organização acima da Lei.

6. Segredo de Justiça x Publicidade Processual

6.1. Mantenho o sigilo sobre esta decisão e sobre os autos
do processo até a efetivação das buscas e apreensões.
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Conforme inteligência da Súmula Vinculante n.º 14 do
Egrégio Supremo Tribunal Federal (grifei: "é direito do defensor, no
interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão
com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do
direito de defesa"); portanto, não será concedida vista dos
autos enquanto houver diligências policiais em andamento.

Efetivadas as medidas (sendo informado que todas as
diligências estão cumpridas), e havendo informação de que o sigilo não
é mais necessário para preservar as investigações, voltem-me conclusos
para deliberar sobre eventual rebaixamento ou levantamento do sigilo
deste processo eletrônico.

6.2. Registro que, a fim de viabilizar, oportunamente, a
vista deste processo eletrônico aos procuradores dos investigados e aos
procuradores dos terceiros interessados, bem como seu eventual
peticionamento no feito, procedeu-se desde logo ao cadastramento de
partes de todas as pessoas mencionadas nesta decisão, por ora no pólo
"requerido" e com a situação de parte "normal".

Tanto o "pólo" do processo quanto a "situação de parte"
dos jurisdicionados em questão serão posteriormente retificados, se
necessário.

Autorizo à Secretaria deste Juízo que, à medida em que
forem sendo apresentados instrumentos de mandato por defensores dos
investigados, das testemunhas e dos demais envolvidos, proceda-se à
associação do procurador à parte que representa, sem necessidade de
despacho a respeito.

7. Determinações finais

7.1. Intime-se o MPF, eletronicamente, com urgência.

7.2. Dê-se ciência à autoridade policial, eletronicamente,
com urgência.

7.3. Tudo expedido pela Secretaria deste Juízo, aguarde-se
o cumprimento das ordens pela autoridade policial.

7.4. Efetivadas as medidas (sendo informado que todas as
diligências estão cumpridas), cumpra-se o que foi determinado nos itens
'5.2' (comunicação aos órgãos sobre a suspensão do exercício da função
pública dos funcionários públicos investigados) e, se for o caso, '6.1'
(conclusão para despacho para decidir sobre o levantamento do sigilo
deste processo eletrônico) desta decisão.

Documento eletrônico assinado por ANDRE WASILEWSKI DUSZCZAK, Juiz Federal, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª
Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está
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