
EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE REDENÇÃO/PA

Ref.: IPL 0136/2013 – DPF/RDO/PA e IPL nº 0067/2014

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República

infra-assinado, no exercício das atribuições conferidas pelos artigos 129, inciso I,

da  CRFB/88,  e  artigo  24  do  Código  de  Processo  Penal, vem  perante  Vossa

Excelência,  com  subsídio  nos inclusos Inquéritos Policiais nº  0136/2013  e  nº

0067/2014,  oferecer DENÚNCIA contra

LUIS  HONOR  VEIGA DA CÂMARA,  DADOS  PESSOAIS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

SANDERSON  LORDEIRO  PEIXOTO,  DADOS  PESSOAIS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

CRISTIANO  SILVA  MESSIAS,   DADOS  PESSOAIS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

DIVINO BOSCO OLIVEIRA DA SILVA,  DADOS PESSOAIS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

BRAZELIANE  LEMES  GONÇALVES,  DADOS  PESSOAIS
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OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

RAIMUNDO BERTOLDO DOS SANTOS, DADOS PESSOAIS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

ELDIS  FERREIRA  MALAQUIAS,   DADOS  PESSOAIS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

OZIEL GOMES DA SILVA,  DADOS PESSOAIS OMITIDOS

NA DIVULGAÇÃO

ÍRIS FERREIRA ALVES,  DADOS PESSOAIS OMITIDOS NA

DIVULGAÇÃO

MANOEL  PINTO  RODRIGUES,  DADOS  PESSOAIS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

CAIRO  CARVALHO  DUARTE,   DADOS  PESSOAIS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

JAIR  LUIZ  DA  SILVA  JÚNIOR,  DADOS  PESSOAIS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

BRUNO FERNANDES LIMA, DADOS PESSOAIS OMITIDOS

NA DIVULGAÇÃO

MÁRCIA  ALVES  DE  OLIVEIRA,  DADOS  PESSOAIS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO
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ELVÉCIO  GONZAGA DOS  SANTOS,  DADOS  PESSOAIS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

VALTEIR  MENDES  DE  OLIVEIRA, DADOS  PESSOAIS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

MÁRCIO LEANDRO SALES SOARES,  DADOS PESSOAIS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

THIAGO  PIMENTEL  FREITAS,  DADOS  PESSOAIS

OMITIDOS NA DIVULGAÇÃO

pela prática dos fatos delituosos a seguir expostos:

LUIS HONOR VEIGA DA CÂMARA,  SANDERSON LORDEIRO PEIXOTO,

CRISTIANO SILVA MESSIAS, DIVINO BOSCO OLIVEIRA DA SILVA, BRAZELIANE LEMES

GONÇALVES,  RAIMUNDO BERTOLDO DOS SANTOS,  ELDIS FERREIRA MALAQUIAS,

OZIEL GOMES DA SILVA, ÍRIS FERREIRA ALVES, MANOEL PINTO RODRIGUES, CAIRO

CARVALHO DUARTE, JAIR LUIZ DA SILVA JÚNIOR e BRUNO FERNANDES LIMA,  no

período  compreendido  entre  janeiro de  2014 e  maio de  2015,  em  municípios

situados  na região  Sul  do  Pará,  especialmente em Redenção/PA e  São Félix  do

Xingu/PA,  bem  como  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  e  em  outros  entes  da

Federação, violaram o artigo   288 do Código Penal Brasileiro  , ao associarem-se para

o fim específico de cometer, reiteradas vezes, os crimes tipificados no artigo 15 da

Lei nº 7.802/89 e no artigo 56 da Lei nº 9.605/98.
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MÁRCIA ALVES  DE  OLIVEIRA,   em  que  pese,  a  princípio, não  ter

integrado a referida associação criminosa, incidiu no delito do artigo 15 da Lei nº

7.802/89 ao comercializar agrotóxico ilícito em descumprimento às exigências da

legislação pertinente, especialmente do art.3º da Lei nº 7.802/89 e do decreto nº

4.074/2002.

Já os demandados ELVÉCIO GONZAGA DOS SANTOS, VALTEIR MENDES

DE  OLIVEIRA,  MÁRCIO  LEANDRO  SALES  SOARES  e  THIAGO  PIMENTEL FREITAS

incorreram no tipo do artigo 56 da Lei nº 9.605/98, pois adquiriram, armazenaram,

guardaram, tiveram em depósito,  comercializaram e usaram produto tóxico, em

desacordo com as exigências estabelecidas em leis e regulamentos, principalmente

no art.3º da Lei nº 7.802/89 e no decreto nº 4.074/2002. Esses denunciados, ao

solicitarem  e  adquirirem  o  produto  tóxico,  ao  menos  foram  partícipes  da

comercialização  praticada pelos  membros  da  aludida  associação  criminosa,

especialmente através de pedidos de compras e encomendas dos objetos ilícitos.  

 

Avulta  asseverar  que todos esses  crimes foram cometidos  de modo

consciente e voluntário.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES

O inquérito policial nº 0136/2013 foi instaurado para apurar a prática

de crime de contrabando de agrotóxico  e  outros  delitos  conexos,  sendo que o

produto ilícito provinha do Uruguai e era destinado a diversos municípios da região

Sul do Pará no alvitre de serem comercializados.     

Segundo consta dos autos do referido IPL, no curso das investigações,

apurou-se  a  existência  de associação  criminosa,  formada  por  pessoas  físicas  e

representantes de pessoas jurídicas, voltada à perpetuação dos delitos tipificados

no art. 288, do CPB, no art.56 da Lei nº 9.605/98 e no art.15 da Lei nº 7.802/89,

especificamente atuando no contrabando  e comercialização do produto herbicida

Herbex (Metsulfuron Metil 60%), popularmente conhecido como “Pó da China”.
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Em consonância com o entendimento da ANVISA exarado à fl.07 do

inquérito policial, o produto Herbex (Metsulfuron Metil 60%) não possui registro no

Brasil, pelo que não pode ser produzido, importado, comercializado ou utilizado no

país.

De acordo com a investigação, os  denunciados adquiriam o produto

proibido do Uruguai e concretizavam a sua comercialização e aplicação em diversos

municípios da região Sul do Pará. 

O modus operandi se delineava de maneira bastante dissimulada, com

vários autores do fato criminoso em  diversos estados-membros, além do fato de

que  o  meio  de  transporte  da  mercadoria  ocorria na  via  aérea  por  aviões

particulares  e  na  via  terrestre  por  empresas  transportadoras,  vans  e  veículos

particulares. 

No  curso  do  procedimento  inquisitivo em  epígrafe,  a  autoridade

judicial deferiu a quebra do sigilo telefônico,  com as respectivas prorrogações no

período de monitoramento,  prisões preventivas, buscas e apreensões, quebras de

sigilos  bancário  e  fiscal,  o  que,  inclusive,  possibilitou  a  descoberta  de  um

laboratório onde o agrotóxico era armazenado, processado e embalado. 

Nos  próximos  itens  serão  narrados  o  modo  de  funcionamento  da

associação criminosa integrada pelos denunciados, com os respectivos três núcleos

fundamentais de divisão de tarefas e atuação, as condutas dos  encomendadores,

adquirentes,  armazenadores  e  transportadores,  bem  como  o  detalhamento  da

forma de execução dos crimes do artigo 15 da Lei nº 7.802/89 e do artigo 56 da Lei

nº 9.605/98.

2. DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DOS DELITOS PRATICADOS

No período compreendido entre janeiro de 2014 e maio de 2015, em

municípios situados na região Sul do Pará,  especialmente em Redenção/PA e São

Félix do Xingu/PA, bem como no Estado do Rio Grande do Sul e em outros entes da

Federação,  uma  grande  associação criminosa  estruturou-se  com  a  finalidade
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específica de praticar delitos tipificados no artigo 15 da Lei nº 7.802/89 e   n  o artigo  

56 da Lei nº 9.605/98.  

O  primeiro núcleo    criminoso  , integrado por  LUIS HONOR VEIGA DA

CÂMARA e SANDERSON LORDEIRO PEIXOTO, voltava-se à prática da importação de

substância  e  produtos tóxicos do Uruguai  e  Argentina,  com  os consequentes

transporte, depósito, guarda, armazenamento,  distribuição e comercialização  no

Sul do Pará e no Estado do Rio Grande do Sul,  em desacordo com as exigências

estabelecidas em leis e regulamentos, especialmente no art.3º da Lei nº 7.802/89 e

no decreto nº 4.074/2002.

O segundo   núcleo   criminoso  , formado por CRISTIANO SILVA MESSIAS,

DIVINO  BOSCO  OLIVEIRA  DA  SILVA,  BRAZELIANE  LEMES  GONÇALVES,   ELDIS

FERREIRA MALAQUIAS,  OZIEL GOMES DA SILVA,  ÍRIS  FERREIRA ALVES,  MANOEL

PINTO RODRIGUES, CAIRO CARVALHO DUARTE e JAIR LUIZ DA SILVA JÚNIOR, era

responsável por comercializar o agrotóxico ilícito em descumprimento às exigências

da legislação pertinente, principalmente do art.3º da Lei nº 7.802/89 e do decreto

nº 4.074/2002.

O  terceiro  núcleo  criminoso,  composto  por  RAIMUNDO BERTOLDO

DOS  SANTOS e BRUNO  FERNANDES  LIMA,  atuava  no  processamento,  na

embalagem, armazenamento e transporte do produto tóxico, em desacordo com as

exigências estabelecidas em leis e regulamentos, especialmente no art.3º da Lei nº

7.802/89 e no decreto nº 4.074/2002.

De  fato,   há  indícios  suficientes  de  que  LUIS  HONOR  VEIGA DA

CÂMARA,  SANDERSON  LORDEIRO  PEIXOTO,  CRISTIANO  SILVA MESSIAS, DIVINO

BOSCO  OLIVEIRA  DA  SILVA,  BRAZELIANE  LEMES  GONÇALVES,  RAIMUNDO

BERTOLDO DOS SANTOS,  ELDIS FERREIRA MALAQUIAS,  OZIEL GOMES DA SILVA,

ÍRIS  FERREIRA ALVES,  MANOEL PINTO RODRIGUES,  CAIRO CARVALHO DUARTE,

JAIR LUIZ DA SILVA JÚNIOR e BRUNO FERNANDES LIMA,  no período compreendido

entre  janeiro de 2014 e  maio de 2015,  em municípios situados na região Sul do

Pará, especialmente em Redenção/PA e São Félix do Xingu/PA, bem como no Estado

do  Rio Grande do Sul e em outros entes da Federação, violaram o  artigo    288 do  

Código  Penal  Brasileiro,  ao  associarem-se  para  o  fim  específico  de  cometer,
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reiteradas vezes, os crimes tipificados no artigo 15 da Lei nº 7.802/89 e no artigo

56 da Lei nº 9.605/98.

Nesse diapasão, urge  ressaltar as condutas dos acusados, o nexo de

ligação entre eles e as convergências de vontades nos desideratos criminosos.

LUIS HONOR VEIGA DA CÂMARA  e SANDERSON LORDEIRO PEIXOTO

importaram as substâncias e produtos tóxicos do Uruguai e Argentina,  bem como

transportaram,  depositaram,  guardaram,  armazenaram,  distribuíram e

comercializaram as mercadorias em questão no Sul do Pará e no Estado do Rio

Grande do Sul. Assim, assumiram o papel  primordial  de dar  início  e garantir  a

continuidade e desenvolvimento de todos os crimes perpetrados pelos membros da

associação criminosa. 

Segundo consta, os dois acusados se direcionaram à Argentina e  ao

Paraguai  por meio de veículos  automotores,  transpondo as  fronteiras  do Estado

brasileiro.

LUIS HONOR VEIGA DA CÂMARA, no período entre 08 e 10 de janeiro,

dirigiu-se  à  fronteira  Brasil/Argentina/Uruguai  no  alvitre  de  adquirir  produtos

tóxicos, como se depreende de diálogo telefônico interceptado às fls. 80/81 do

auto apartado I do IPL nº 0136/2013. A “Herb” de seu celular também apontou a

localização do aparelho telefônico em diversas cidades estrangeiras. Ademais, nas

datas  de  15/02/2014  e  15/05/2014,  um veículo  automotor,  de  propriedade  da

esposa de LUIS HONOR, foi visto próximo à fronteira do Brasil com o Uruguai em

Rosário do Sul, conforme fl.125 do auto apartado I do IPL. 

SANDERSON LORDEIRO PEIXOTO também cruzou a fronteira para a

aquisição e importação de produtos tóxicos,  sendo que, em uma oportunidade,

câmeras da polícia rodoviária federal detectaram um veículo pertencente a sua

namorada  em  Rosário  do  Sul/RS,  na  forma  do  acostado  às  fls.86/87 do  auto

apartado I do IPL.

Insta salientar que  SANDERSON tem ligação e contato direto com o

LUIS HONOR, como, a título exemplificativo, depreende-se do auto circunstanciado

nº 01/2014 que contém trechos de gravação entre SANDERSON e LUIS HONOR.   Em
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conversa ao telefone com SANDERSON (áudio nº 20140703175354005), LUIS HONOR

disse para mandar matar  uma pessoa não identificada que devia 71 mil reais de

uma comercialização de agrotóxico proibido. A relação de comercialização ilegal de

agrotóxicos entre  SANDERSON e  LUIZ HONOR também se  corrobora às fls.92/94

dos autos judiciais nº 5877-21.2013.4.01.3905.  

Além  do  mais,  os  áudios  de  nº  20140110203929001,  nº

20140108201055001, nº 2014010822123929001, nº 20140110203732001 revelam que

LUIS  HONOR atuava,  ainda,  como “batedor”,  escoltando  o  caminhão  de quem

vinha atrás com produtos ilícitos, tecendo instruções de como estava a fiscalização,

verificando se havia atividade policial nos postos de fronteira, afirmando que podia

aumentar a velocidade sem ter risco de ser parado ou determinando que se parasse

o caminhão por haver cones na pista e possível blitz. 

LUIS HONOR também estabelecia constante contato com o acusado

CRISTIANO SILVA MESSIAS. No áudio nº 20140107113559000, CRISTIANO perguntou

LUIS HONOR se ele poderia fazer o produto ilícito a 200 reais à vista no alvitre de

ganhar pelo menos 10 reais. LUIS HONOR afirmou no diálogo que resolveria, sendo

que CRISTIANO averbou o interesse em 210 Kg.  

No  áudio  nº  20140113082906000,  percebe-se  que  CRISTIANO é

distribuidor  de  LUIS  HONOR em Redenção/PA, sendo que na ligação CRISTIANO

mencionou que fechou numerosas quantidades com grandes compradores da região.

No mesmo sentido, pelo áudio nº 20140114103516000, CRISTIANO, em contato com

LUIS HANOR, aumentou o pedido da quantidade do produto para 600 Kg. 

No âmbito do auto circunstanciado nº 02/2014, especificamente no

áudio nº 20140408081226013,  CRISTIANO afirmou que entrou mais ou menos  R$

300.000,00 (trezentos mil  reais) em sua conta em virtude do negócio do “Pó da

China”.

No áudio nº 20140408121519013,  CRISTIANO aduziu que tinha conta

em quatro bancos para fins de que não fosse pego pela Receita Federal. Assim, o

investigado fracionava as quantias provenientes do crime por meio de depósitos em

valores menores em várias agências bancárias, com o escopo de burlar os órgãos de
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controle.   

CRISTIANO também efetuava transações criminosas de “Pó da China”

com  o  investigado  SANDERSON,  o  que  é  comprovado  nos  áudios  de  nº

20140410115647015,  nº  20140410162730015,  nº  2014040815050503015  e  nº

20140422162946015.  O  áudio  nº  20140410161530015,  por  sua  vez,  indica  que

SANDERSON possuía grande  quantidade  de  “pó  da  China”  estocada  em

Redenção/PA.

CRISTIANO emanou no áudio 20140417101553013 que teria um quilo

de “Pó da China” para vender em um valor barato. No áudio 201404221152838013,

CRISTIANO disse a RICARDO que poderia pegar o produto ilegal mais tarde em sua

casa com a pessoa de seu pai.

À fl. 286 dos autos judiciais nº 5877-21.2013.4.01.3905 está acostado

áudio em que CRISTIANO dispôs categoricamente que tinha “Pó da China” original

a vender por duzentos reais. 

Na esfera do áudio nº 20230307 (fl.368  dos autos judiciais nº 5877-

21.2013.4.01.3905),  CRISTIANO enfatizou com um cliente que somente o “Pó da

China” resolvia. 

No tocante ao acusado SANDERSON LORDEIRO PEIXOTO, no âmbito do

auto  circunstanciado  nº  05/2014  (fls.184/233  dos  autos  judiciais  nº  5877-

21.2013.4.01.3905),  especificamente  no  áudio  7.2, SANDERSON expressou

categoricamente que vendia o pó METSULFUROM.  Nos áudios 7.1, 7.3, 7.5, 7.6,

7.7,  7.8,  SANDERSON efetivou transações  supostas  de  “Pó  da  China”  nos

quantitativos de 100 Kg, 120 Kg, 90 Kg, 40 Kg,  20 Kg e 300 Kg. No áudio 7.3,

SANDERSON teve o cuidado de fazer menção à necessidade de adquirir  120 Kg

“daquele lá”,  evitando utilizar  o  termo “Pó da China”.  O termo utilizado pelo

investigado  transparece  que  se  trata  de  produto  ilícito,  pois  abdica

veementemente de nominá-lo. Ademais, no áudio 5.5 (fl.367 dos autos judiciais nº

5877-21.2013.4.01.3905), SANDERSON respondeu a Beneilton que tinha pó e que

iria mandar um quilo para ele.   

O  áudio  7.9  (fl.215  dos  autos  judiciais  nº  5877-21.2013.4.01.3905)
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vincula diretamente o  denunciado SANDERSON aos integrantes  DIVINO BOSCO e

BRAZELIANE. No diálogo, SANDERSON pediu que DIVINO BOSCO entregasse 50 Kg de

possível  “Pó  da  China”  em  sua  casa.  SANDERSON  exarou  já  ter  conversado  a

respeito com BRAZELIANE (esposa de DIVINO BOSCO). DIVINO BOSCO afirmou que

daria um jeito e que buscaria o produto na Fazenda. No áudio 5.3 (fl.367 dos autos

judiciais nº 5877-21.2013.4.01.3905),  DIVINO BOSCO ressaltou que deixou na mãe

de SANDERSON o “negócio” e um cheque. 

No  auto  circunstanciado  nº  02/2014,  especificamente  no  áudio  de

registro nº 2014040162730015, SANDERSON ligou para uma pessoa não identificada,

sendo que esta afirmou estar em contato com CRISTIANO na Agroboi. A pessoa não

identificada  disse  que  buscaria  um “trigo”  do  primo  dele  para  CRISTIANO.  Em

seguida, SANDERSON salientou que iria à Agroboi falar com CRISTIANO.    

No  que  atine  a DIVINO  BOSCO  DE  OLIVEIRA DA SILVA,  ele  era o

responsável pela comercialização e distribuição do agrotóxico proibido e possuía o

poder de comando sobre vários membros da associação criminosa. As investigações

concluíram que o investigado atuava como fornecedor e armazenador do produto

contrabandeado.  O investigado, conforme acima delineado, tinha estreita relação

com SANDERSON na trama delitiva.

No áudio nº 20215588,  DIVINO BOSCO conversou com a sua esposa

BRAZELIANE, exarando que mandou o “negócio” pela van porque não tinha ônibus

que fosse até a localidade de destino do produto ilícito. O diálogo demonstrou que

BRAZELIANE auxiliava no  modus  operandi do  crime.   No  áudio  nº  20215620,

BRAZELIANE explanou  a  DIVINO  BOSCO  que  mandaria  “o  do”  GALEGO  (ELDIS

FERREIRA MALAQUIAS) e que era para o marido encaminhar a suposta mercadoria

ilícita somente após ela confirmar a chegada de GALEGO no destino.

No  áudio  nº  2.4  (fl.195  dos  autos  judiciais  nº  5877-

21.2013.4.01.3905), um homem não identificado comunicou a CAIRO (denunciado

que anuncia abertamente que vende “Pó da China”) que teria um tal de GALEGO

que estaria vendendo o produto ilícito mais barato. 

A relação criminosa entre GALEGO (ELDIS FERREIRA MALAQUIAS) e
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DIVINO BOSCO também resta clara no áudio nº 20216965, em que GALEGO pediu

que DIVINO BOSCO enviasse 200 Kg para Paragominas e 50 Kg para Rondon/PA. O

vínculo também é notado no áudio nº 20219450, nº 20219886 e nº 20221919.  

No áudio nº 20216725,  DIVINO BOSCO comercializou um produto,

possivelmente “Pó da China”, com a pessoa de OZIEL GOMES DA SILVA, no valor de

R$6.000,00 e na quantidade de 20 Kg. A participação criminosa de OZIEL também é

transparecida no áudio nº 2.43, ID Chamada 655 e nº 20216725. Conforme apurado,

DIVINO  BOSCO  fornecia o  agrotóxico  ilícito  a  OZIEL e  este  o  revendia para

terceiros.

Em depoimento na polícia federal (fls.223/225, Volume I do IPL),

OZIEL disse que seus fornecedores eram CRISTIANO e DIVINO BOSCO, sendo que

este inclusive lhe pagava uma comissão por cada venda realizada a pessoas por ele

indicadas. 

No áudio nº 20216888,  DIVINO BOSCO vendeu, possivelmente, 100

Kg do agrotóxico proibido a Leandro, bem como explanou que distribuiria 500 Kg na

cidade.  Impende asseverar que no áudio nº 20223878 DIVINO BOSCO aduziu que

possuía um estoque de 10.000 Kg do produto.  O armazenamento do estoque do

produto é revelado por DIVINO BOSCO no áudio nº 20219498, o qual especificou a

localidade como sendo uma chácara ou fazenda. 

DIVINO BOSCO também mantinha contato telefônico com  MANOEL

PINTO RODRIGUES.  Consta  do  IPL,  ainda,  conforme áudios  de  nº  20219248,  nº

20219493 e nº 20219498,  que  MANOEL era um revendedor de produtos ilícitos

repassados por DIVINO BOSCO, tendo concluído transações na órbita de pelo menos

95 Kg.  

No áudio nº  20228421, nº  20218392 e nº  20218332, verifica-se a

relação entre DIVINO BOSCO e  RAIMUNDO BERTOLDO DOS SANTOS,  sendo este

responsável pelo processamento, embalagem e  distribuição dos produtos  tóxicos

proibidos em um local alugado por DIVINO BOSCO e BRAZELIANE, denominado “casa

amarela”.  
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BRAZELIANE  LEMES  GONÇALVES,  esposa  de  DIVINO  BOSCO,

conforme  se  depreende  dos  monitoramentos  telefônicos,  angariava função  de

destaque na trama criminosa, sendo que conhecia toda a empreitada delitiva, bem

como auxiliava amplamente DIVINO BOSCO na entrega das mercadorias ilícitas, no

comando dos  demais  integrantes  da  associação  criminosa  e  na  dissimulação do

produto ilícito. 

Por  intermédio  da  análise  do  áudio  nº  3.1  (ID  Chamada  2844),

observa-se que BRAZELIANE concretizou uma venda de 100 Kg de “Pó da China”.

No áudio nº 3.2 (ID Chamada 1275),  BRAZELIANE determinou que

RAIMUNDO embalasse  50  Kg  de pó  em embalagens  laminadas  com escrito  WG.

BRAZELIANE também  proferiu  diversas  instruções  a  serem  efetivadas  por

RAIMUNDO no preparo, acondicionamento, venda e transporte dos produtos ilícitos,

como se verifica dos áudios 3.5 (ID Chamada 865), 3.6 (ID Chamada 581), e 3.7 (ID

Chamada 528).

BRAZELIANE ainda ordenou que ZENAIDE fosse direto para a casa

ajudar o RAIMUNDO na preparação dos produtos (áudio 3.3, ID Chamada 1009). 

Para complementar,  no áudio nº 20215620,  BRAZELIANE explanou

a DIVINO BOSCO que mandaria “o do” GALEGO (ELDIS FERREIRA MALAQUIAS) e que

era  para  o  marido  encaminhar  a  suposta  mercadoria  ilícita  somente  após  ela

confirmar a chegada de GALEGO no destino.

Em  cumprimento  ao  mandado  judicial  de  busca  e  apreensão  nº

281/2015,  a  polícia  federal  encontrou  na  residência  de  DIVINO  BOSCO  e

BRAZELIANE,  58  (cinquenta  e  oito)  cheques  no  valor  total  de  R$  335.034,00

(trezentos e trinta e cinco mil e trinta e quatro reais).

O referido mandado judicial também abarcou a busca e apreensão

em uma residência conhecida como “casa amarela”, alugada por DIVINO BOSCO e

BRAZELIANE, na qual foi encontrada inúmeras embalagens contendo cerca de 300

Kg de agrotóxico proibido, uma balança eletrônica e uma máquina elétrica usada

para ensacar/plastificar. 

94 3424 3644 - www.prpa.mpf.gov.br
Pedro Coelho de Camargo, 280, Park dos Buritis I - CEP 68.551-240 – Redenção/PA                                      12



As amostras dos produtos tóxicos apreendidos foram enviados ao

SETEC/DPF no escopo de ser realizada perícia para identificar a substância, origem

e certificação nos órgãos competentes. 

O laudo pericial preliminar nº 331/2015 (fls.506/515 do Volume II

do IPL), realizado a partir das embalagens apreendidas, concluiu que, à exceção do

Roundup WG e Killgran, os demais produtos são de fabricação estrangeira e não

possuem registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),

sendo produtos tóxicos e perigosos ao homem e ao meio ambiente, não podendo

ser comercializados e utilizados em território nacional. 

No  tocante  a  BRUNO  FERNANDES  LIMA (namorado  da  filha  de

DIVINO BOSCO e BRAZELIENE), este era o responsável pelo transporte e entrega das

mercadorias ilegais comercializadas por DIVINO BOSCO. 

No  que  tange  a  ÍRIS  FERREIRA  ALVES,  o  acusado atuava como

revendedor  de  DIVINO  BOSCO,  uma  vez  que,  no  contexto  do  áudio  12.1,  ID

Chamada 929, fez os pedidos em quantidades separadas e confirmou o pagamento

por cheques de três pessoas distintas.   

Nesse ínterim, é mister salientar que, em consonância com o áudio nº

20221919  e  nº  20218350,  diversas  quantias  pecuniárias  provenientes  da

comercialização  ilícita  de  produtos  são  supostamente  depositadas  na  conta

bancária do banco bradesco em nome GENTIL FERREIRA GONÇALVES NETO (filho de

DIVINO BOSCO). 

Para complementar, no que concerne a  CAIRO CARVALHO DUARTE,

este comercializava o produto ilícito após adquiri-lo do fornecedor DIVINO BOSCO. 

CAIRO CARVALHO DUARTE  e JAIR LUIZ DA SILVA JÚNIOR, em 02 de

junho de 2014, foram presos em flagrante por estarem no transporte de 100 Kg de

Herbex  Metsulfuron  Metil  60%  (“Pó  da  China”) em  uma  caminhonete  Nissan

Frontier, cor preta, placa NVR-3059, de propriedade de JAIR.

A referida prisão em flagrante  foi  formalizada nos autos  do IPL nº

0067/2014, sendo que às fls.58/62 deste inquérito consta laudo de perícia criminal

que comprova ser o produto apreendido da especificidade Herbex Metsulfuron Metil

94 3424 3644 - www.prpa.mpf.gov.br
Pedro Coelho de Camargo, 280, Park dos Buritis I - CEP 68.551-240 – Redenção/PA                                      13



60%  (“Pó  da  China”).  A  perícia,  após  consulta  ao  sistema  de  agrotóxicos

fitossanitários (AGROFIT), verificou que o material apreendido não possui registro

de  agrotóxicos  e  afins  aprovados  pelo  MAPA,  não  podendo  ser  comercializado,

importado e utilizado no Brasil. Observou-se, ainda, que a embalagem do produto

estava em idioma espanhol, em desconformidade com a Lei nº 7.802/89. 

A autoridade policial, à fl.30 do IPL nº 0067/2014, arbitrou fiança à

CAIRO e JAIR, pelo que, após o correlato pagamento, os denunciados foram postos

em liberdade.

Ocorre  que,  assim  que  fizeram  jus  à  liberdade,  CAIRO  e  JAIR

retornaram à prática delitiva do crime de contrabando, conforme se depreende das

interceptações telefônicas juntadas aos autos e a seguir analisadas. 

No período de monitoramento telefônico posterior à aludida prisão

em flagrante, percebeu-se que  CAIRO continuou a comercializar o produto ilegal

(“Pó  da  China”),  não tendo a  menor  preocupação  em esconder  a  natureza  da

mercadoria durante os diálogos. 

No auto circunstanciado nº 03/2014, às fls.95/98 dos autos judiciais

nº 5877-21.2013.4.01.3905 e acostados áudios,  CAIRO aduziu possuir Pó da China

em estoque para venda e concretizou as operações, sendo que ainda se gabou do

fato  de  a  lucratividade  do  negócio  ter  lhe  proporcionado  a  compra  de  uma

Fazenda.

Nos  diálogos  constantes  do  auto  em questão,  JAIR gerenciava e

acompanhava o transporte de Pó da China, bem como a forma de armazenamento

do produto em embalagem que não gerasse suspeitas.   

No auto circunstanciado nº 04/2014, CAIRO, em julho de 2014, após

a concessão de sua liberdade provisória, dialogou abertamente sobre a posse de

“Pó da China” para comercialização e realizou o negócio, conforme se depreende

dos  áudios  de  números  de  registro  20140710123031006,  20140710094313006,

20140703163316006.    CAIRO e  JAIR também  conversaram entre  si  sobre  a

confirmação da venda de produtos ilícitos, sendo que demonstraram haver uma

novidade consubstanciada na chegada de nova remessa de agrotóxicos proibidos
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(áudios 20140707153746006 e 20140704120237003). 

No auto circunstanciado nº 05/2014, a situação se repetiu, sendo

que no áudio 2.9 CAIRO explanou ter um estoque de 1.000 Kg de “Pó da China”  

No  auto  circunstanciado  nº  06/2014,  às  fls.  278/281  dos  autos

judiciais  nº  5877-21.2013.4.01.3905 e  áudios  3.2,  3.3,  3.5,  3.7,  denota-se  que

CAIRO, em dezembro de 2014 e janeiro de 2015, transacionou o agrotóxico ilegal,

fazendo, inclusive, menção verbal explícita à expressão “Pó da China”. A transação

ocorreu com PEREIRA, IVAN, JOSÉLIO, WALTER e outras pessoas não identificadas.

Avulta  notar  que  CAIRO afirmou categoricamente  que  possuía

Herbex Metsulfuron Metil 60% (“Pó da China”) para venda, precisando ainda o valor

unitário em R$180,00. 

Na seara do auto circunstanciado nº 07/2015, CAIRO asseverou ter

vendido 500 Kg de “Pó da China” para Aparecido em fevereiro de 2015 (áudio 4.1).

No áudio de interceptação 4.4, o interlocutor de CAIRO sustentou que JAIR levou

50Kg de suposto produto ilícito até sua localidade. Já no  auto circunstanciado nº

08/2015,  ELANO  e  JOSILDO  intermedeiam  uma  venda  de  produto  ilícito  a  ser

fornecido por CAIRO (áudios 1.4, 1.6, 1.7).

Por  derradeiro,  no  que  atine  à  MÁRCIA  ALVES  DE  OLIVEIRA,

funcionária  da  empresa  Agroboi,  restou  comprovado  que  a  investigada

comercializava o denominado “Pó da China”, utilizando-se da facilidade de contato

com inúmeros agricultores em razão do trabalho exercido em uma loja de produtos

agropecuários. No áudio de nº 20216543, MÁRCIA revelou que tinha o “Pó da China”

a ser vendido por R$450,00 e com prazo para pagamento em 120 dias de modo

parcelado. A partir do áudio nº 20222729 e de áudio de fl. 284 dos autos judiciais nº

5877-21.2013.4.01.3905,  MÁRCIA  concretizou supostas novas  transações  de

agrotóxico proibido.  
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3. DOS ADQUIRENTES, DEPOSITÁRIOS E COMERCIANTES DE PRODUTOS TÓXICOS

ELVÉCIO  GONZAGA DOS  SANTOS,  VALTEIR  MENDES  DE  OLIVEIRA,

MÁRCIO LEANDRO SALES SOARES e THIAGO PIMENTEL FREITAS incorreram no tipo

do  artigo  56  da  Lei  nº  9.605/98,  pois  adquiriram,  armazenaram,  guardaram e

tiveram em depósito produto tóxico para fins de comercialização e/ou uso, em

desacordo  com  as  exigências  estabelecidas  em  leis  e  regulamentos.  Esses

denunciados,  ao  solicitarem  e  adquirirem  o  produto  tóxico,  ao  menos  foram

partícipes  da  comercialização  praticada pelos  membros  da  aludida  associação

criminosa, especialmente através de pedidos de compras e encomendas dos objetos

ilícitos.  

 ELVÉCIO GONZAGA DOS SANTOS emitiu 6 (seis) cheques, no valor de

R$105.350,00, apreendidos pela polícia federal, a DIVINO BOSCO em pagamento de

aquisição de agrotóxico proibido.

THIAGO PIMENTEL FREITAS, por meio de sua esposa YLANNA KELLYEN,

emitiu 4 (quatro) cheques, no montante de R$61.250,00, apreendidos pela polícia

federal, a DIVINO BOSCO em pagamento de aquisição de agrotóxico proibido.

 MÁRCIO  LEANDRO  SALES  SOARES  emitiu  5 (cinco)  cheques,  na

quantia de R$14.460,00,  apreendidos  pela  polícia  federal,  a  DIVINO BOSCO em

pagamento de aquisição de agrotóxico proibido.

 VALTEIR MENDES DE OLIVEIRA emitiu  4 (quatro) cheques,  no valor

total de  R$24.000,00,  apreendidos  pela  polícia  federal,  a  DIVINO  BOSCO  em

pagamento de aquisição de agrotóxico proibido.

Impende  destacar  que  os  altos  valores  dos  cheques,  as  atividades

econômicas exercidas por esses denunciados no comércio agrícola, os depoimentos

em sede policial e a ausência de comprovação do negócio jurídico que deu azo aos

títulos  de crédito emitidos,  constituem fortes indícios de que as aquisições dos

produtos tóxicos eram feitas para fins de revenda.  
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4. CAPITULAÇÃO

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia:

I)  a)  LUIS  HONOR VEIGA DA CÂMARA,  b)  SANDERSON LORDEIRO

PEIXOTO,  c)  CRISTIANO SILVA MESSIAS, d)  DIVINO BOSCO OLIVEIRA DA SILVA,  e)

BRAZELIANE LEMES GONÇALVES, f) RAIMUNDO BERTOLDO DOS SANTOS, g) ELDIS

FERREIRA  MALAQUIAS,  h)  OZIEL  GOMES  DA  SILVA,  i)  ÍRIS  FERREIRA  ALVES,

j) MANOEL PINTO RODRIGUES, k) CAIRO CARVALHO DUARTE, l) JAIR LUIZ DA SILVA

JÚNIOR e m) BRUNO FERNANDES LIMA como incursos nas penas do artigo 288 do

Código Penal Brasileiro;

II)  a)  CRISTIANO  SILVA MESSIAS, b)  DIVINO  BOSCO OLIVEIRA  DA

SILVA,  c)  BRAZELIANE LEMES  GONÇALVES,  d)  ELDIS  FERREIRA MALAQUIAS,  e)

OZIEL GOMES DA SILVA,  f)  ÍRIS FERREIRA ALVES,  g)  MANOEL PINTO RODRIGUES,

h)  CAIRO  CARVALHO  DUARTE,  i)  JAIR  LUIZ  DA  SILVA  JÚNIOR, j)  BRUNO

FERNANDES LIMA e k)  MÁRCIA ALVES DE OLIVEIRA como incursos nas penas  do

artigo 15 da Lei nº 7.802/89;

III) a)  LUIS HONOR VEIGA DA CÂMARA e b)  SANDERSON LORDEIRO

PEIXOTO  como incursos nas penas do artigo 56 da Lei nº 9.605/98;

IV)  RAIMUNDO BERTOLDO DOS SANTOS como incurso nas penas do

artigo 56 da Lei nº 9.605/98;  

V)  ELVÉCIO GONZAGA DOS SANTOS, VALTEIR MENDES DE OLIVEIRA,

MÁRCIO LEANDRO SALES SOARES e THIAGO PIMENTEL FREITAS como incursos nas

penas do artigo 56 da Lei nº 9.605/98.
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5. REQUERIMENTOS FINAIS

Desse modo, requer o Ministério Público Federal: 

a)  o  recebimento  e  autuação  desta  denúncia,  a  citação  dos

acusados,  prosseguindo-se nos demais atos processuais do rito comum ordinário

até final julgamento e condenação;

b) a oitiva das testemunhas a serem arroladas;

Redenção (PA), 18 de dezembro de 2015

Felipe Giardini
Procurador da República
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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE REDENÇÃO/PA

Ref.: IPL 0136/2013 – DPF/RDO/PA e IPL nº 0067/2014

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  oferece denúncia em separado,

em 21 (vinte e uma) laudas, impressas apenas nos anversos, em desfavor de LUIS

HONOR VEIGA DA CÂMARA,  SANDERSON LORDEIRO PEIXOTO,  CRISTIANO SILVA

MESSIAS,  DIVINO BOSCO OLIVEIRA  DA SILVA,  BRAZELIANE LEMES GONÇALVES,

RAIMUNDO BERTOLDO DOS SANTOS,  ELDIS FERREIRA MALAQUIAS, OZIEL GOMES

DA SILVA,  ÍRIS FERREIRA ALVES,  MANOEL PINTO RODRIGUES, CAIRO CARVALHO

DUARTE, JAIR LUIZ DA SILVA JÚNIOR, BRUNO FERNANDES LIMA, MÁRCIA ALVES DE

OLIVEIRA,  ELVÉCIO  GONZAGA  DOS  SANTOS,  VALTEIR  MENDES  DE  OLIVEIRA,

MÁRCIO LEANDRO SALES SOARES e THIAGO PIMENTEL FREITAS,  com anexos que a

integram  para  os  devidos  fins,  inclusive  uma  caixa  contendo  os  materiais

apreendidos. 

1-  Requer a  juntada  aos  autos  das  folhas  de  antecedentes

criminais  atualizadas  dos denunciados,  tanto  na  Justiça  Federal  como  na

Estadual, bem como certidões do que constar, tanto do local do fato quanto do

nascimento dos acusados.
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2- A investigada SILVIA FLORIPES LORDEIRO PEIXOTO deixa de ser

denunciada por  ausência  de  elementos  mínimos  de  indícios  de  autoria  nos

crimes desta ação penal, pelo que requer o arquivamento em relação a ela, sem

prejuízo do disposto no art.18,CPP. 

3-  Os laudos periciais definitivos da polícia federal acerca dos

produtos  tóxicos  apreendidos  serão  juntados  posteriormente,  assim  que

concluídos, no curso do processo criminal.

4-  A despeito da conexão existente entre os fatos descritos no

decorrer da exordial acusatória, com fulcro no artigo 80 do Código de Processo

Penal, por conveniência à instrução, dado o elevado  número de denunciados,

requer que,  após o recebimento da peça acusatória, e de modo a imprimir

maior  celeridade  ao  procedimento  instrutório,  proceda  à  separação  do

processo,  considerando  o  maior  estreitamento  de  relação  e  similitude  de

conduta na empreitada criminosa, da seguinte forma: 4.1- um processo para os

crimes perpetrados por LUIS HONOR VEIGA DA CÂMARA,  SANDERSON LORDEIRO

PEIXOTO e CRISTIANO SILVA MESSIAS; 4.2- um processo para os delitos cometidos

por DIVINO  BOSCO  OLIVEIRA  DA  SILVA,  BRAZELIANE  LEMES  GONÇALVES,

RAIMUNDO BERTOLDO DOS SANTOS e BRUNO FERNANDES LIMA; 4.3- um processo

para  os  crimes  praticados  por ELDIS  FERREIRA MALAQUIAS,   OZIEL GOMES DA

SILVA, ÍRIS FERREIRA ALVES e MANOEL PINTO RODRIGUES ; 4.4- um processo para

os delitos cometidos por CAIRO CARVALHO DUARTE e JAIR LUIZ DA SILVA JÚNIOR;

4.5- um processo  para  os  crimes  praticados  por MÁRCIA ALVES  DE  OLIVEIRA;

4.6-   um  processo  para  os  delitos  perpetrados  por  ELVÉCIO  GONZAGA DOS

SANTOS,  VALTEIR  MENDES  DE  OLIVEIRA,  MÁRCIO  LEANDRO  SALES  SOARES  e

THIAGO PIMENTEL FREITAS.

5- Acompanham a denúncia os inquéritos policiais nº 0136/2013 e nº

0067/2014, bem como os materiais documentais apreendidos na operação.

6- a investigada ZENAÍDE, que ajudou na prática de embalagem de

produtos  tóxicos  em  conjunto  com  o  denunciado  RAIMUNDO  BERTOLDO  DOS
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SANTOS,  bem como os  demais  emissores  de  cheques  apreendidos  na posse  de

DIVINO BOSCO serão objeto de investigação em autos complementares de inquérito

policial.

Redenção (PA), 18 de dezembro de 2015

Felipe Giardini
Procurador da República
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