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  EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR, 

 

   O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela 

Subprocuradora-Geral da República signatária, no exercício da função 

institucional prevista no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e 

no artigo 6°, inciso V, da Lei Complementar n° 75/93, vem oferecer 

DENÚNCIA 

 

em face de: 

1. REINALDO AZAMBUJA SILVA, brasileiro, 

Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, 

inscrito no CPF sob o n. 286.339.381-20, nascido aos 

13/05/1963, em Campo Grande/MS, filho de 

ZULMIRA AZAMBUJA SILVA e ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA, com endereço residencial na Avenida 



Alvorada, 195, apto. 1801, Campo Grande/MS e 

endereço profissional na Governadoria do Estado do 

Mato Grosso do Sul, localizada na Avenida do Poeta 

- Parque dos Poderes, Campo Grande/MS; 

2. RODRIGO SOUZA E SILVA, brasileiro, inscrito no 

CPF sob o n. 017.351.341-71, nascido aos 

26/09/1988, em Campo Grande/MS, filho de FATIMA 

ALVES DE SOUZA SILVA e REINALDO AZAMBUJA 

SILVA, com endereço residencial na Rua 13 de Ju-

nho, 451, apto. 101. Centro, em Campo Grande/MS; 

3. MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO, brasileiro, Conse-

lheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso do Sul, inscrito no CPF sob o n. 992.344.408-

20, nascido aos 21/11/1956, em Rio de Janeiro/RJ, 

filho de CLEIA ALICE CAMPOS MONTEIRO e ORALDO 

FERNANDES MONTEIRO, com endereço residencial 

na Rua Miguel Damha, 1256, Residencial Dahma 1, 

em Campo Grande/MS; 

4. CRISTIANE ANDRÉIA DE CARVALHO DOS SAN-

TOS, brasileira, inscrita no CPF sob o n. 

464.840.511-00, nascida aos 13/02/1969, em An-

dira/PR, filha de GRACA APARECIDA RODRIGUES DE 

CARVALHO e JAIRO BORGES DE CARVALHO, com en-

dereço residencial na Avenida Afonso Pena, 4730, 

2201, Ed. Solar do Bosque, Chácara Cachoeira, em 

Campo Grande/MS; 

5. JOÃO ROBERTO BAIRD, brasileiro, inscrito no CPF 

sob o n. 237.227.621-20, nascido aos 15/03/1962, 

em Camapua/MS, filho de ALTAIR QUEIROZ BAIRD e 



JOAO BAIRD, com endereço residencial na Rua Ima-

culado Coração de Maria, 165, Carandá Bosque, em 

Campo Grande/MS; 

6. IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, brasileiro, ins-

crito no CPF sob o n. 157.600.301-91, nascido aos 

22/03/1958, em Rio Verde de Mato Grosso/MS, filho 

de TEREZINHA ANUNCIADA DE LIMA MIRANDA e DU-

ETE DA CUNHA MIRANDA, com endereço residencial 

na rua Pedro Martins, 101, Carandá Bosque, em 

Campo Grande/MS; 

7. ANTÔNIO CELSO CORTEZ, brasileiro, inscrito no 

CPF sob o n. 073.504.901-78, nascido aos 

11/06/1955, em Campo Grande/MS, filho de HORA-

TILTES BARBOSA CORTEZ e FREDERICO CORTEZ, 

com endereço residencial na Rua Alice Barbosa Lo-

pes, 137, Jardim Mansur, em Campo Grande/MS; 

8. JOSÉ RICARDO GUTTI GUIMARO: brasileiro, ins-

crito no CPF sob o n. 121.083.858-35, nascido aos 

19/03/1974, em Presidente Venceslau/SP, filho de 

MARIA JOSE GUITTI GUIMARO e ALBANO SERGIO 

MARCONDES GUIMARO, com endereço residencial na 

Rua Alcides Antonio de Oliveira, 12, Setor Aeroporto, 

em Buriti Alegre/GO; 

9. DANIEL CHRAMOSTA, brasileiro, inscrito no CPF 

sob o n. 857.999.801-82, nascido aos 24/06/1978, 

em Campo Grande, filho de CELINA RICHETTI CHRA-

MOSTA e PAVEL CHRAMOSTA, com endereço na Rua 

Gioavni Toscano de Brito, 1081, Bairro Alto, em Aqui-

dauana/MS; 

10. PAVEL CHRAMOSTA, estrangeiro, inscrito no CPF 

sob o n. 045.246.321-15, nascido aos 14/04/1948, 



na Tchecoslováquia, filho de JIRI CHRAMOSTA e 

NINA CHRAMOSTA, com endereço na Rua Manoel 

Antônio Paes de Barros, 1971, Guanandy, em Aqui-

dauana/MS; 

11. WESLEY MENDONÇA BATISTA, brasileiro, inscrito 

no CPF sob o n. 364.873.921-20, nascido aos 

09/04/1970, filho de Flora Mendonça Batista, com 

endereço residencial na Rua Antilhas, 181, Jardim 

América, São Paulo/SP;  

12. JOESLEY MENDONÇA BATISTA, brasileiro, inscrito 

no CPF sob o n. 376.842.211-91, nascido aos 

05/02/1972, filho de Flora Mendonça Batista, com 

endereço residencial na Rua França, 553, Jardim Eu-

ropa, em São Paulo/SP; 

13. ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR, brasi-

leiro, inscrito no CPF sob o n. 338.314.161-68, nas-

cido aos 02/07/1959, em Campo Grande/MS, filho de 

ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA e ZULMIRA AZAM-

BUJA SILVA, com endereço residencial na rua Anto-

nio José Ferreira, 2340, Centro, em Maracaju/MS; 

14. GABRIELA DE AZAMBUJA SILVA MIRANDA, bra-

sileira, inscrita no CPF sob o n. 011.997.121-67, nas-

cida aos 27/06/1985, em Campo Grande/MS, filha de 

LÉO RENATO MIRANDA e ELIZA MARIA AZAMBUJA 

SILVA MIRANDA, com endereço residencial na Rua 

Agnaldo Fereira Barbosa, 561, Nova Maracaju, em 

Maracaju/MS;. 

15. LÉO RENATO MIRANDA, brasileiro, inscrito no CPF 

sob o n. 256.997.091-34, nascido aos 26/04/1960, 

em Bela Vista/MS, filha de EVILÁSIO NUNES DE MI-

RANDA e ELPÍDIA MIRANDA, com endereço na rua 



Melanio Garcia Barbosa, 272, Sala 01, Centro, em 

Maracaju/MS; ou rua Melanio Garcia Barbosa, 280, 

apto. 202, em Maracaju/MS; 

16. ELVIO RODRIGUES, brasileiro, inscrito no CPF sob 

o n. 363.244.850-72, nascido aos 23/11/1961, em 

Itambe/PR, filho de IZABEL ROSA RODRIGUES e OS-

VALDO RODRIGUES, com endereço na Avenida Mario 

Correa, 181, Centro, em Maracaju/MS; 

17. FRANCISCO CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA, bra-

sileiro, inscrito no CPF sob o n. 592.863.348-34, nas-

cido aos 26/11/1951, em Entre Rios/BA, filho de 

ARABELA FREIRE DE OLIVEIRA e MOYSES ISRAEL DE 

OLIVEIRA, com endereço na rua Dr. Arthur Jorge, 

1367,  apto. 702, Monte Castelo, em Campo 

Grande/MS; 

18. JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA, brasileiro, inscrito no 

CPF sob o n. 003.721.101-34, nascido aos 

06/03/1940, em Guanambi/BA, filho de CLAUDINA 

SILVA TEIXEIRA e JONAS TEIXEIRA DE SANT ANA, 

com endereço na Rua João Rosa Goes, 1319, Vila 

Progresso, em, Dourados/MS; 

19. NELSON CINTRA RIBEIRO, brasileiro, inscrito no 

CPF sob o n. 099.689.629-53, nascido aos 

31/10/1947, em Campo Grande/MS, filho de OSCA-

LINA PEREIRA RIBEIRO e AGOSTINHO RIBEIRO, com 

endereço na Rua Cayona, 1360, Jardim São Lou-

renço, em Campo Grande/MS; 

20. OSVANE APARECIDO RAMOS, brasileiro, inscrito 

no CPF sob o n. 238.345.441-91, nascido aos 

15/01/1966, em Dourados/MS, filho de DORACI 

CANDIDO RAMOS e BENEDITO SILVA RAMOS, com 



endereço na Rua Alexandre José Lopes Casali, 1, 

casa 02, Vila Giocondo Orsi, em Campo Grande/MS; 

21. RUBENS MASSAHIRO MATSUDA, brasileiro, ins-

crito no CPF sob o n. 613.847.391-49, nascido aos 

19/04/1974, em Anastacio/MS, filho de JOANA KA-

ZUYO MATSUDA e MASSAYUKI NATSUDA, com en-

dereço na Avenida Reginaldo Lemes Silva, 13, em 

Dois Irmãos do Buriti/MS; 

22. ZELITO ALVES RIBEIRO, brasileiro, inscrito no CPF 

sob o n. 596.165.981-04, nascido aos 29/11/1974, 

em Aquidauana/MS, filho de MARIA TEREZA FERRAZ 

ALVES RIBEIRO e FERNANDO LUIZ ALVES RIBEIRO, 

com endereço na Rua Marechal Mallet, 1313, Gua-

nandy, Aquidauana/MS; 

23. MILTRO RODRIGUES PEREIRA, brasileiro, inscrito 

no CPF sob o n.  039.358.501-82, nascido aos 

01/12/1948, em Nioaque/MS, filho de IZORENTINA 

RODRIGUES PEREIRA e ADOLFO PEREIRA DA SILVA, 

com endereço na Rua Marechal Deodoro, 560, Cen-

tro, em Guia Lopes da Laguna/MS; 

24. DANIEL DE SOUZA FERREIRA, brasileiro, inscrito 

no CPF sob o n. 061.877.739-34, nascido aos 

19/09/1952, em Cruzalia/SP, filho de JOÃO DOMIN-

GUES FERREIRA e ZAIRA DE SOUZA FERREIRA, com 

endereço na rua Abrao Julio Rahe, 2298, Santa Fé, 

em Campo Grande/MS, pelos fatos criminosos adi-

ante articulados. 
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I – CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

 Os fatos articulados na presente denúncia foram 

investigados a partir da celebração de acordo de colaboração premiada 

entre o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e os Presidentes e executivos 

do Grupo J&F. Tal acordo foi submetido a homologação perante o 

Supremo Tribunal Federal,  a qual  ocorreu em 11/05/2017. 

 Quanto aos anexos que tratam dos fatos aqui analisados, 

relativos ao pagamento de vantagens indevidas ao Governador do 

Estado de Mato Grosso do Sul, em troca de benefícios fiscais 

concedidos à margem da lei à empresa JBS S.A., foram encaminhados 

a este Superior Tribunal de Justiça, dando ensejo à instauração do INQ 

1190/DF.1 

 Em setembro de 2018, o Superior Tribunal de Justiça 

autorizou a realização de diligências de busca e apreensão em 

endereços vinculados aos investigados, bem como determinou a prisão 

temporária de 14 pessoas, no bojo da denominada “Operação VOSTOK”. 

 Ao longo da apuração, foram realizadas diversas diligências, 

notadamente oitivas; análises de documentos apresentados pelos 

colaboradores e de documentação e mídias apreendidas; análise dos 

dados obtidos a partir das quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico. 

 A Polícia Federal acostou aos autos, em 29/06/2020, 

Relatório conclusivo das investigações, elencando uma detalhada 

descrição dos elementos de prova coligidos, face às hipóteses criminais 

suscitadas durante a tramitação do inquérito. 

   

    

 
1 A autorização para utilização dos termos de depoimentos prestados pelos colabora-
dores em 04/05/2017 foi concedido pela Exmo. Min. Edson Fachin, do Supremo Tri-
bunal Federal, na Pet 7003/DF, cuja cópia da decisão consta às f. 04/15 dos autos 
do INQ 1190. 



II – SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES 
 

  Pelo que consta dos autos, restou apurado que em período 

compreendido, pelo menos, entre os anos de 2014 a 2016, no Estado 

do Mato Grosso do Sul, o denunciado REINALDO AZAMBUJA SILVA, na 

condição de Governador, e se valendo deste cargo, exerceu o comando 

de organização criminosa dedicada à prática de crimes diversos, 

notadamente corrupção (ativa e passiva) e lavagem de dinheiro. No 

mesmo contexto, com comunhão de esforços, união de propósitos e 

unidade de desígnios, os denunciados RODRIGO SOUZA E SILVA, 

MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO, CRISTIANE ANDRÉIA DE CARVALHO 

DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO BAIRD, IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, 

ANTÔNIO CELSO CORTEZ, JOSÉ RICARDO GUTTI GUIMARO (“Polaco”), 

DANIEL CHRAMOSTA, PAVEL CHRAMOSTA, WESLEY MENDONÇA 

BATISTA e JOESLEY MENDONÇA BATISTA, constituíram e integraram a 

organização criminosa liderada pelo primeiro denunciado, 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, cujo 

objetivo era obter a obtenção de vantagem econômica, mediante a 

prática das infrações penais acima mencionadas2. 

 Além disso, no período compreendido o início de 2014 e 

dezembro de 2016, aproximadamente, o denunciado REINALDO 

AZAMBUJA SILVA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios 

com os denunciados RODRIGO SOUZA E SILVA, MÁRCIO CAMPOS 

MONTEIRO, IVANILDO DA CUNHA MIRANDA e JOÃO ROBERTO BAIRD, 

mesmo antes da assunção do cargo de Governador pelo primeiro, mas 

em função do mesmo, solicitou e recebeu (por si ou por terceiros), de 

 
2 VALDIR APARECIDO BONI, então Diretor de Tributos da JBS, e os funcionários da 
JBS DEMILTON ANTONIO DE CASTRO e FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA tam-
bém praticaram os fatos em comento, mas não estão sendo denunciados nesta opor-
tunidade em razão de acordo de colaboração premiada celebrado com o MPF, que 
previu como benefício, vide Cláusula 4ª do Termo de f. 49/60,  a não imputação 
penal em relação aos fatos abarcados pelo acordo. Situação jurídica diversa se veri-
fica em relação aos denunciados WESLEY BATISTA e JOESLEY BATISTA, na medida 
em que o acordo de colaboração por ambos celebrado, que previa benefício idêntico, 
encontra-se em processo de rescisão, nos termos da PET 7003/STF. 



maneira dissimulada, bem como aceitou promessa de vantagens 

indevidas repassadas pela empresa JBS S.A., para si e para outrem. 

Em contrapartida, praticou atos de ofício infringindo dever funcional, 

relacionados à celebração de Termos de Acordos de Regime Especial – 

TAREs (ou aditivos) que concediam benefícios fiscais à referida 

empresa. As vantagens indevidas prometidas, pagas e recebidas pelos 

denunciados, giravam em torno de 30% do que a empresa JBS S.A. 

deixava de recolher aos cofres públicos em decorrência dos TAREs 

celebrados. 

 Ademais, no mesmo contexto e período mencionados, os 

denunciados WESLEY MENDONÇA BATISTA e JOESLEY MENDONÇA 

BATISTA, na condição de representantes da empresa JBS, ofereceram, 

prometeram e efetivamente entregaram a REINALDO AZAMBUJA SILVA 

e aos demais codenunciados, vantagem indevida, em virtude da 

celebração de TAREs com infringência de dever funcional, em valores 

correspondentes a 30% dos benefícios econômicos auferidos pela 

empresa. 

 De forma a ocultar ou dissimular a natureza, origem e 

propriedade dos valores provenientes dos atos de corrupção bilateral 

praticados, os denunciados REINALDO AZAMBUJA SILVA, RODRIGO 

SOUZA E SILVA, CRISTIANE ANDRÉIA DE CARVALHO DOS SANTOS, 

JOÃO ROBERTO BAIRD, IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, ANTÔNIO 

CELSO CORTEZ, JOSÉ RICARDO GUTTI GUIMARO, DANIEL 

CHRAMOSTA, PAVEL CHRAMOSTA, ELVIO RODRIGUES, ELVIO 

RODRIGUES, FRANCISCO CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA, JOSÉ 

ROBERTO TEIXEIRA, MARCIO CAMPOS MONTEIRO, NELSON CINTRA 

RIBEIRO, OSVANE APARECIDO RAMOS, RUBENS MASSAHIRO 

MATSUDA, ZELITO ALVES RIBEIRO, MILTRO RODRIGUES PEREIRA,  

DANIEL DE SOUZA FERREIRA, ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR, 

GABRIELA DE AZAMBUJA SILVA MIRANDA, LÉO RENATO MIRANDA,   



WESLEY MENDONÇA BATISTA e JOESLEY MENDONÇA BATISTA 3 , 

engendraram e efetivamente executaram mecanismos para que os 

pagamentos da vantagem indevida fossem feitos de modo dissimulado, 

por pelo menos três formas distintas:  (i) doações eleitorais oficiais, 

posteriormente abatidas de uma “conta de propina”; (ii) pagamento de 

notas fiscais fraudulentas, emitidas por pecuaristas e empresas do 

ramo frigorífico contra a JBS, sem a devida contrapartida em produtos 

ou serviços, sendo os valores revertidos direta ou indiretamente em 

benefício de REINALDO AZAMBUJA; (iii)  entrega de dinheiro em 

espécie a emissários do denunciado REINALDO AZAMBUJA SILVA. 

 

III -  DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.  
 

No presente tópico, cuidar-se-á de expor, com todas as 

suas circunstâncias, os fatos que evidenciam a existência, pelo 

menos entre 2014 e 2016, no âmbito do Governo do Estado do Mato 

Grosso do Sul (MS), de organização criminosa dedicada, dentre 

outros, à prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no 

bojo da qual foram efetivamente praticados referidos crimes, 

envolvendo o pagamento de vantagem indevida em valores 

estimados em R$ 67.791.309,48 (sessenta e sete milhões, 

setecentos e noventa e um mil, trezentos e nove reais e quarente a 

oito centavos).4 

 
3 VALDIR APARECIDO BONI, DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO, FLORISVALDO CAE-
TANO DE OLIVEIRA, todos na condição e funcionários da empresa JBS S.A., também 
praticaram os fatos em comento, mas não está sendo denunciados nesta oportuni-
dade em razão do que já consignado na nota de rodapé n. 2. 
 
4 O valor foi calculado a partir da soma das seguintes vantagens indevidas, cujo pa-
gamento pela empresa JBS S.A. ao Governador REINALDO AZAMBUJA restou de-
monstrado: R$10 milhões em doações oficiais de campanha, no ano de 2014, a título 
de adiantamento de propina; R$12.903.691,05 pagos por meio de notas fiscais emi-
tidas pela empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES; R$32.757.618,45 pagos por meio 
de notas fiscais emitidas por pecuaristas indicados por REINALDO AZAMBUJA (“ter-
ceiro escalão” da ORCRIM); e R$12.130.000,00 entregues em espécie por funcioná-
rios da JBS a emissários do Governador REINALDO AZAMBUJA (“operadores”), em 
São Paulo e no Rio de Janeiro. 



A existência desta organização criminosa restou 

demonstrada por fartos elementos de prova colacionados aos autos 

do INQ 1190/DF e medidas cautelares respectivas, a indicar que ao 

menos 12 (doze) pessoas se associaram, com estabilidade e 

permanência por cerca de dois anos5, em uma estrutura ordenada e 

caracterizada pela divisão e tarefas, ainda que não estanque, com o 

objetivo comum de obterem vantagens, sobretudo econômicas, 

mediante a prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. 

Como é sabido, o crime de organização criminosa é for-

mal e de perigo, com autonomia em relação aos crimes que venham 

a ser efetivamente praticados pelo grupo criminoso, o que significa 

que para a configuração da organização criminosa basta a prova da 

associação com o fim de cometer ilícitos, sendo esse o foco do pre-

sente capítulo desta denúncia. Fatos concretos que permitam a im-

putação, aos denunciados, da prática dos crimes de corrupção e la-

vagem de dinheiro, serão tratados em tópicos subsequentes. 

 

 
5 O marco temporal mencionado nesta denúncia – os anos de 2014 a 2016 – se refere 
ao período objeto de apuração e, por consequência, ao período em relação ao qual 
foram encontrados elementos que indicam a estabilidade e permanência da associa-
ção. Nada impede, entretanto, em caso de eventual apuração que colacione elemen-
tos de funcionamento da ORCRIM em período posterior ao aqui imputado, que nova 
acusação venha a ser formulada – acaso presente justa causa. Nesse sentido, a dou-
trina de CLÉBER MASSON, em referência ao tipo do art. 288, CP, mas cuja lição tem 
aplicação à espécie: “Associação criminosa e manutenção do estado ilícito após o 
início da ação penal: Se, após o oferecimento de denúncia pela prática do crime 
tipificado no art. 288 do Código Penal, os integrantes da associação criminosa vierem 
a praticar novos atos indicativos deste delito, deverá ser intentada outra ação penal. 
Com efeito, a associação criminosa, de natureza permanente, embora envolva uma 
série de atos, forma uma só unidade jurídica, ensejando a propositura de uma única 
ação penal. Se depois de oferecida a denúncia em razão da prática do delito, 
a societas sceleris tem continuidade pela prática de novos atos configura-
dores do crime, é cabível a promoção de nova ação penal, pois o raciocínio 
contrário implicaria patente teratologia jurídica, ao admitir-se que atos fu-
turos cometidos pela associação criminosa sejam compreendidos em denún-
cia anterior. Não há falar, nesse caso, em dupla punição pelo mesmo fato 
(bis in idem), pois existe mais de um delito no plano fático”. (Código Penal 
comentado. MASSON, Cléber. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014. 
P. 1084.) 



III.1 – OS “NÚCLEOS” DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 

 

A direção das ações dos integrantes da ORCRIM descrita 

nesta denúncia estão sempre a cargo do denunciado REINALDO 

AZAMBUJA, que exerce o comando do grupo. Não obstante, a 

subsistência do grupo criminoso dependa da operacionalização dos 

ilícitos, a qual se dá, majoritariamente, pelos demais componentes 

da organização, que sempre agiam sob as ordens do Governador e 

no interesse desse. 

Nesse contexto, um segundo escalão na estrutura da 

ORCRIM é composto pelo núcleo dos “operadores” ou intermediários. 

A esses indivíduos cabe a realização de tratativas para levar adiante 

os esquemas ilícitos perpetrados pelo grupo, bem como a 

operacionalização do recebimento dos valores obtidos a título de 

propina. 

O principal intermediário é o denunciado RODRIGO 

SOUZA E SILVA, por vezes citado por testemunhas e colaboradores 

como “RODRIGO AZAMBUJA”. Trata-se do filho do Governador 

REINALDO AZAMBUJA, que desponta como verdadeiro mandatário 

do pai na execução do esquema criminoso, zelando sempre para 

preservar o Chefe do Poder Executivo de exposições que o 

envolvimento direto em atos criminosos poderia gerar. 

Ao lado de RODRIGO, integram o “núcleo dos operadores” 

as pessoas de CRISTIANE ANDRÉIA DE CARVALHO DOS SANTOS, 

JOÃO ROBERTO BAIRD, IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, ANTÔNIO 

CELSO CORTEZ, JOSÉ RICARDO GUTTI GUIMARO, MARCIO CAMPOS 

MONTEIRO, DANIEL CHRAMOSTA e PAVEL CHRAMOSTA. 

CRISTIANE ANDRÉIA DE CARVALHO SANTOS é Secretária 

de REINALDO AZAMBUJA, possuindo atuação extremamente próxima 

ao Governador. Como será detalhado adiante, suas ações enquanto 

tal extrapolam aquelas ordinariamente exercidas por servidores 



públicos em cargos auxiliares, desbordando para uma verdadeira 

ação em prol do esquema ilícito narrado nesta denúncia. 

JOÃO ROBERTO BAIRD e IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, 

a seu turno, são dois importantes integrantes do grupo criminoso, 

possuindo vasta experiência em atuações ilícitas no Poder Público no 

Estado do Mato Grosso do Sul. Têm destacada atuação nas tratativas 

ilícitas a cargo da organização, majoritariamente ao lado de 

RODRIGO SOUZA E SILVA.  

MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO foi Secretário de Fazenda 

nos dois primeiros anos de mandato do denunciado REINALDO 

AZAMBUJA e atualmente é Conselheiro do Tribunal de Contas do 

Estado, nomeado pelo Governador ora denunciado. Enquanto 

Secretário, teve importante atuação na estruturação e manutenção 

dos negócios ilícitos da organização criminosa, notadamente por 

meio da celebração de Termos de Acordos de Regime Especial 

(TAREs). Além disso, serviu aos propósitos do grupo fornecendo 

documentos fiscais ideologicamente falsos, a fim de viabilizarem o 

recebimento de propina de forma dissimulada. 

Ainda nesse segundo escalão encontram-se aqueles que, 

de forma reiterada e permanente, associaram-se ao grupo com a 

responsabilidade de operacionalizar os mecanismos ilícitos para 

recebimento de propinas em favor da organização criminosa, de 

forma dissimulada, revertendo os valores respectivos em proveito do 

Governador REINALDO AZAMBUJA, mediante os mecanismos já 

sintetizados alhures e que serão detalhados nos itens seguintes 

desta denúncia. Trata-se dos denunciados JOSÉ RICARDO GUTTI 

GUIMARO (“Polaco”); DANIEL CHRAMOSTA; PAVEL CHRAMOSTA; e 

ANTÔNIO CELSO CORTEZ. 

Por fim, a ORCRIM ora denunciada possui um “núcleo 

empresarial”, integrado pelos denunciados WESLEY MENDONÇA 

BATISTA e JOESLEY MENDONÇA BATISTA, os quais se associaram aos 



demais integrantes da ORCRIM, com o propósito de obter vantagens 

econômicas indevidas, a partir da prática de diversos crimes, 

notadamente o pagamento sistemático e reiterado, por ao menos dois 

anos, de vantagens indevidas ao Governador REINALDO AZAMBUJA e 

a demais membros do grupo criminoso.6 

 

III.2 – CONTEXTO DE SURGIMENTO DA ORCRIM. MIGRAÇÃO DE 

ESQUEMAS ILÍCITOS PRETÉRITOS, COM CARACTERÍSTICAS 

PRÓPRIAS E ATORES ESPECÍFICOS. FORMATAÇÃO DE 

ESTRUTURA ORDENADA PARA A PRÁTICA PERMANENTE E 

SISTEMÁTICA DE CRIMES. 

 

Antes de elencar os elementos de prova que apontam a 

participação de cada um dos denunciados na ORCRIM em comento, 

faz-se necessário rememorar que REINALDO AZAMBUJA assumiu o 

cargo de Governador em 01/01/2015, após se sagrar vencedor de 

eleições que ocorreram no segundo semestre de 2014. A assunção 

de AZAMBUJA ao cargo de Chefe do Poder Executivo estadual ocorreu 

em sucessão a ANDRE PUCCINELLI, que esteve à frente do Executivo 

Estadual de 2007 a 2014. 

Ambos, ANDRE PUCCINELLI e REINALDO AZAMBUJA, ad-

ministraram o Estado do Mato Grosso do Sul em um contexto de 

sistemáticos pagamentos de propinas. É o que se infere dos depoi-

mentos dos colaboradores/denunciados WESLEY MENDONÇA BA-

TISTA, VALDIR APARECIDO BONI e JOESLEY MENDONÇA BATISTA, 

todos vinculados à empresa JBS S.A., os quais relataram que pelo 

menos desde o ano de 2003 funcionou no Estado do Mato Grosso do 

 
6 Nesse “núcleo empresarial” também figuram as pessoas de VALDIR APARECIDO 
BONI, DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO e FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA. 
Entretanto, pelo fato de terem celebrado acordo de colaboração premiada que previa, 
como benefício, a não imputação penal, como já mencionado em notas de rodapé 
anteriores, os mesmos não são incluídos nesta denúncia. 



Sul um esquema de pagamento de propinas envolvendo os sucessi-

vos governadores eleitos. Nesse sentido, confira-se: 

Trecho do depoimento de WESLEY BATISTA – f. 212 

 

Trecho do depoimento de JOESLEY BATISTA – f. 223 

 

Trecho do depoimento de VALDIR BONI – f. 217 

 



O objeto da presente denúncia se restringe aos fa-

tos ocorridos durante o mandato de REINALDO AZAMBUJA - 

abarcando um pequeno período após sua eleição, anterior à assun-

ção do cargo. Todavia, a referência ao contexto acima, notadamente 

ao ex-Governador ANDRÉ PUCCINELLI, é importante para se com-

preender a formação da organização criminosa liderada pelo denun-

ciado REINALDO AZAMBUJA, e cujo funcionamento será detalhado 

neste capítulo. 

No bojo da assim denominada “Operação Lama Asfáltica” 

(Inquérito 109/2016-SR/PF/MS) foram investigados os fatos pratica-

dos na gestão de ANDRÉ PUCCINELLI, sendo que parte do material 

produzido foi acostado aos autos deste INQ 1190/DF7. 

Depreende-se do material ali colhido, aliado aos depoi-

mentos prestados pelos colaboradores/denunciados vinculados ao 

Grupo J&F que ainda no início do ano de 2014, quando preparava 

sua candidatura para o Governo do Estado, o denunciado REINALDO 

AZAMBUJA iniciou tratativas com os integrantes do “núcleo empre-

sarial” da ORCRIM, visando a estabelecer os termos em que se as-

sociariam, com a finalidade de obter vantagens ilícitas, em detri-

mento do erário. Nesse sentido, relatou o denunciado WESLEY MEN-

DONÇA BATISTA: 

 
7 Conforme decisão que acompanha o RAPJ 69/2018, documento que relaciona di-
versos elementos de prova colhidos na “Operação Lama Asfáltica” que serão apro-
veitados na presente denúncia. 



 

Trecho do depoimento de WESLEY BATISTA – f. 212/213 

 

No mesmo sentido é o depoimento de JOESLEY BATISTA: 

 

Trecho do depoimento de JOESLEY BATISTA – f. 223-verso. 

 

Uma vez eleito, REINALDO AZAMBUJA e seu filho RO-

DRIGO SOUZA E SILVA intensificaram as tratativas que já vinham 



mantendo ao longo daquele ano, e passaram a fazê-lo com um en-

foque específico: viabilizar a transição do esquema de recebimento 

de vantagens indevidas da empresa JBS S.A., perenizando-o na ges-

tão que se iniciaria no ano de 2015. 

Nesse esforço, além de REINALDO AZAMBUJA e RO-

DRIGO SOUZA E SILVA, teve envolvimento direto o denunciado JOÃO 

ROBERTO BAIRD, que já figurava como “operador” do mesmo es-

quema durante o governo de ANDRÉ PUCCINELLI.8 

Constam do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 

069/2018 diversas conversas telefônicas interceptadas no bojo da 

“Operação Lama Asfáltica”, mantidas em dezembro de 2014 entre RO-

DRIGO SOUZA E SILVA, JOÃO ROBERTO BAIRD, ANDRÉ CANCE (então 

Secretário Adjunto de Fazenda do Mato Grosso do Sul, na gestão Puc-

cinelli) e ANDRÉ PUCCINELLI, que evidenciam os esforços de RODRIGO 

(sempre sob a orientação e em nome do seu pai) e de JOÃO BAIRD em 

viabilizarem a transição do esquema.  

O primeiro grupo de conversas data de 20/12/2014, e in-

dicam o agendamento de encontro entre PUCCINELLI e AZAMBUJA, in-

termediado por ANDRÉ CANCE e por RODRIGO (“Príncipe”): 

  

 

 

 

 

 
8 Nesse sentido, consta do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 069/2018 – 
SINQ/DICCOR/PF – RE N. 137/2017 que “nos autos da Operação Lama Asfáltica, os 
depoimentos de JOESLEY BATISTA e de DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO, da em-
presa JBS, e também do intermediador do esquema, IVANILDO DA CINHA MIRANDA, 
são unânimes em apontar a participação de JOÃO ROBERTO BAIRD no esquema sob 
investigação também durante a gestão do então Governador ANDRÉ PUCCINELLI”. 



 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 069/2018 – 
SINQ/DICCOR/PF – RE N. 137/2017 

A circunstância de o encontro ter sido agendado na resi-

dência do denunciado REINALDO AZAMBUJA, e não no Palácio do Go-

verno, denota que não se estava a tratar de assuntos ordinariamente 

relacionados à transição governamental, e que por isso, necessitavam 

ser discutidos de forma velada. 



Numa segunda sequência de conversas, ANDRÉ CANCE e 

JOÃO BAIRD conversam sobre o agendamento de reunião com RO-

DRIGO SOUZA E SILVA, para tratarem de um assunto “daquele nosso 

amigo lá, daquela cidade”.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 A hipótese é a de que se trate de referência ao grupo J&F, sediado em São Paulo. 
Essa referência virá a ser confirmada em diálogo citado adiante, entre JOÃO 
BAIRD E CANCE, quando BAIRD menciona que está em São Paulo para tratar com 
o “amigo”. 



 

 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 069/2018 – SINQ/DIC-
COR/PF – RE N. 137/2017 

 

No dia seguinte, ou seja, em 29/12/2014, CANCE e RO-

DRIGO voltam a se falar por telefone, sendo que ANDRÉ afirma que 

estaria indo à Secretaria (certamente se referindo à Secretaria de 

Fazenda) “pegar aquele documento” de que RODRIGO precisa:  



 

 

 

 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 069/2018 – 
SINQ/DICCOR/PF – RE N. 137/2017 

 

Por fim, nesse tópico, releva trazer à colação conversa 

interceptada na “Operação Lama Asfáltica”, mantida entre JOÃO RO-

BERTO BAIRD e ANDRÉ CANCE, já em janeiro de 2015, a qual denota 

que, de fato, BAIRD estava atuando em favor da ORCRIM comandada 



por REINALDO AZAMBUJA, inclusive em tratativas junto à JBS (“na-

quele nosso amigo lá, [...] que a gente sempre vai junto”): 

 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 069/2018 – SINQ/DIC-
COR/PF – RE N. 137/2017 

 

Os trechos em amarelo denotam que REINALDO AZAM-

BUJA recomendou a JOÃO BAIRD um tratamento distinto ao esquema 

encetado junto à JBS S.A. (“três mosqueteiros”, em possível refe-



rência aos executivos do Grupo J&F), e que por isso JOÃO se deslo-

cou a São Paulo para tratar com “aquele amigo nosso”, certamente 

se referindo a VALDIR APARECIDO BONI10. 

O que fica claro a partir desse tópico, portanto, e que o 

denunciado REINALDO AZAMBUJA, desde o início de 2014, já manti-

nha tratativas ilícitas com os denunciados JOESLEY BATISTA e WES-

LEY BATISTA, visando a se associarem com a finalidade de obtenção 

de vantagens ilícitas, mediante a prática de atos de corrupção bila-

teral. 

Além disso, fica evidente que a ORCRIM aqui detalhada 

já iniciou suas atividades no próprio ano de 2014, no contexto de 

arrecadação de fundos de campanha para REINALDO AZAMBUJA, in-

clusive com a promessa de benefícios ilícitos aos “doadores” em caso 

de sucesso no pleito11. Com a vitória eleitoral, AZAMBUJA, seu filho 

RODRIGO SOUZA E SILVA e JOÃO ROBERTO BAIRD, pelo menos, 

empenharam-se direta e pessoalmente em tratativas com membros 

do governo anterior e com os empresários do grupo J&F para viabi-

lizar que a ORCRIM comandada por AZAMBUJA assumisse o esquema 

de ganhos ilícitos junto à JBS S.A. 

 
10 Corrobora essa conclusão trecho do depoimento de APARECIDO BONI (f. 217 e ss.), 
no qual afirma “que no início dos pagamentos ao Governador REINALDO AZAMBUJA, 
quem tratava com o depoente sobre o recebimento da propina, em nome do político, 
era um emissário de nome JOÃO BAERTS [leia-se: JOÃO BAIRD]”.  
11 Como elemento de prova acerca desse fato, além da narrativa dos colaborado-
res/denunciados, deve-se considerar planilha apresentada na mídia correspondente 
ao Anexo-21, nomeada como “Anexo 21 Planilha Ivanildo 02 AZB – Wesley Batista”, 
às fls. 316 - INQ 1190 (também contido na mídia de f. 33), referente ao controle de 
propina paga pela JBS ao Governo do Mato Grosso do Sul, na qual se pode confirmar 
que os valores das referidas doações foram nela lançados e considerados para aba-
timento da propina paga em 2015. 



Estabelecido o esquema ilícito principal do qual iria se 

ocupar a organização – o milionário acordo para recebimento de pro-

pinas da empresa JBS S.A. -, a organização passou a se estruturar 

de modo a permitir a efetiva operacionalização dos atos criminosos. 

Restou claro, outrossim, que tão logo assumiu o co-

mando do esquema, REINALDO AZAMBUJA tratou de formatá-lo de 

modo a se adequar à própria estrutura da organização por ele chefi-

ada. Tanto que alterou drasticamente a forma de recebimento das 

vantagens indevidas. É que durante o governo PUCCINELLI a em-

presa JBS S.A. pagava propina por meio de notas falsificadas emiti-

das pelas empresas  PROTECO CONTRUÇÕES LTDA, GRÁFICA JAFAR 

LTDA, MB PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA, BARTZ PROPA-

GANDA LTDA, IBOPE INTELIGÊNCIA PESQUISA E CONSULTORIA 

LTDA, AMAPIL TÁXI AÉREO, INSTITUTO ÍCONE DE ENSINO JURÍ-

DICO, ST PESQUISA DE MERCADO LTDA EPP e GRÁFICA E EDITORA 

ALVORADA12. Já no governo de REINALDO AZAMBUJA, os pagamen-

tos se deram, preponderantemente, como será detalhado adiante, 

por meio de notas fraudulentas emitidas por pecuaristas locais e pela 

empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES LTDA. (gerida por membros 

do segundo escalão da organização). 

As questões postas nesse tópico o foram apenas a título 

de introito, relevante para a contextualização da atuação da organi-

zação criminosa em comento. No tópico seguinte, será detalhado o 

papel de cada denunciado no bojo da organização. 

 

III.3 – DO PAPEL DE CADA DENUNCIADO NA ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA. 

 

 
12 Vide f. 235/239 dos autos do INQ. 1190/DF. 



III.3.1 – REINALDO AZAMBUJA 
 

Enquanto Chefe do Poder Executivo Estadual, REINALDO 

AZAMBUJA teve atuação central na organização criminosa em ques-

tão, exercendo o comando do grupo e guiando a ação dos demais 

envolvidos. 

O exercício da liderança da ORCRIM se dá pessoalmente, 

em contato direto com os demais integrantes do grupo, mas tam-

bém, e sobretudo, por intermédio  de RODRIGO SOUZA E SILVA, 

filho de AZAMBUJA e principal interlocutor do pai junto aos demais 

membros e junto a terceiros. 

As conversas telefônicas mencionadas no tópico anterior, 

interceptadas no bojo da “Operação Lama Asfáltica”, evidenciam 

essa relação de coordenação entre REINALDO e RODRIGO, sendo 

constantes situações nas quais o filho afirma a interlocutores que se 

reportaria ao  

  A partir dos dados obtidos com o afastamento do sigilo 

telefônico dos investigados foi possível comprovar a articulação de 

REINALDO AZAMBUJA com os demais membros da ORCRIM, 

confirmando seu papel de liderança do grupo investigado. Consta do 

RAPJ n. 040/2019 gráfico que ilustra os contatos telefônicos de 

AZAMBUJA com alguns dos principais operadores da ORCRIM, durante 

o período investigado: 

 

 

 

Da mesma forma, eram frequentes e permanentes os 

contatos de AZAMBUJA com os pecuaristas responsáveis pela emis-



são de documentos ideologicamente falsos que serviram para “lava-

gem” dos ativos13-14, a corroborar a vinculação direta do denunciado 

com o esquema criminoso. Nesse sentido, constou do já citado RAPJ 

n. 040/2019:  

Analisando as chamadas entre os citados grupos foi 
identificado que no período de 2015 a 2016 há 4.284 registros 
de ligações entre os terminais dos investigados apresentados 
na inicial deste relatório, e de forma resumida é apresentado 
tabela com total acima de 20 ligações, esclarecendo que tabela 
detalha com todos os registros das ligações telefônicas 
encontram-se em mídia anexa a este relatório. 

Terminal A Usuário A Total de 
Ligações 

Sentido Terminal B Usuário B 

5567999028051 RODRIGO SOUZA E SILVA  30 A ---> B 5567999866281 MARCIO CAMPOS MONTEIRO  

5567999028051 RODRIGO SOUZA E SILVA  59 A ---> B 
5567999825121 

JOSE ROBERTO TEIXEIRA  
5567999028051 

RODRIGO SOUZA E SILVA  146 A ---> B 5567999767778 
IVANILDO DA CUNHA 
MIRANDA  

5567998767717 
REINALDO AZAMBUJA SILVA  67 A ---> B 5567999866281 MARCIO CAMPOS MONTEIRO  

5567999731445 REINALDO AZAMBUJA SILVA  309 A ---> B 5567999866281 MARCIO CAMPOS MONTEIRO  

5567999638270 REINALDO AZAMBUJA SILVA  117 A ---> B 5567999866281 MARCIO CAMPOS MONTEIRO  

5567998767717 REINALDO AZAMBUJA SILVA  66 A ---> B 5567999825121 JOSE ROBERTO TEIXEIRA  

5567999638270 REINALDO AZAMBUJA SILVA  143 A ---> B 5567999825121 JOSE ROBERTO TEIXEIRA  

5567998767717 REINALDO AZAMBUJA SILVA  21 A ---> B 5567999718313 JOSE ROBERTO TEIXEIRA  

5567999638270 REINALDO AZAMBUJA SILVA  82 A ---> B 5567999718313 JOSE ROBERTO TEIXEIRA  

5567999637827 REINALDO AZAMBUJA SILVA  27 A ---> B 5567996131680 MARCIO CAMPOS MONTEIRO  

5567999636907 OSVANE APARECIDO RAMOS  26 A ---> B 5567999638270 REINALDO AZAMBUJA SILVA  

5567999815055 NELSON CINTRA RIBEIRO  48 A ---> B 5567998539054 
CRISTIANE A. C. DOS SANTOS 
BARBOSA  

5567999815055 NELSON CINTRA RIBEIRO  33 A ---> B 5561999331767 
CRISTIANE A. C. DOS SANTOS 
BARBOSA  

5567999815055 NELSON CINTRA RIBEIRO  31 A ---> B 556733181140 
CRISTIANE A. C. DOS SANTOS 
BARBOSA  

5567999866281 MARCIO CAMPOS MONTEIRO  292 A ---> B 5567999731445 
REINALDO AZAMBUJA SILVA  

556733171575 MARCIO CAMPOS MONTEIRO  20 A ---> B 5567999730201 
FATIMA ALVES DE SOUZA 
SILVA  

5567999866281 
MARCIO CAMPOS MONTEIRO  146 A ---> B 5567999638270 REINALDO AZAMBUJA SILVA  

5567999866281 MARCIO CAMPOS MONTEIRO  58 A ---> B 5567999028051 RODRIGO SOUZA E SILVA  

5567999866281 
MARCIO CAMPOS MONTEIRO  137 A ---> B 5567998767717 REINALDO AZAMBUJA SILVA  

5567999866281 MARCIO CAMPOS MONTEIRO  62 A ---> B 556733181140 
CRISTIANE A. C. DOS SANTOS 
BARBOSA  

 
13 Fatos que serão tratados em capítulo próprio desta denúncia. 
14 Consigne-se, desde logo, embora essa questão venha a ser abordada de forma 
adequada na cota da presente denúncia, que embora o Relatório Conclusivo apre-
sentado pela Polícia Federal tenha incluído os pecuaristas fornecedores dos docu-
mentos ideologicamente falsos como integrantes de um terceiro núcleo do grupo cri-
minoso, entende o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que não restou comprovada, ao 
longo da investigação, a existência de vínculo estável e permanente destes produto-
res rurais com a organização criminosa, o que impede lhes seja imputada a pratica 
do crime do art. 2º da Lei 12.850/13, sem prejuízo da imputação do crime de lava-
gem de ativos, conforme será aduzido oportunamente. 



5567999866281 MARCIO CAMPOS MONTEIRO  37 A ---> B 
556733053169 

REINALDO AZAMBUJA SILVA  

5567999825121 JOSE ROBERTO TEIXEIRA  22 A ---> B 5567999731445 REINALDO AZAMBUJA SILVA  

5567999825121 JOSE ROBERTO TEIXEIRA  231 A ---> B 5567999638270 REINALDO AZAMBUJA SILVA  

5567999718313 JOSE ROBERTO TEIXEIRA  292 A ---> B 5567999638270 REINALDO AZAMBUJA SILVA  

5567999825121 JOSE ROBERTO TEIXEIRA  92 A ---> B 5567999028051 RODRIGO SOUZA E SILVA  

5567999825121 JOSE ROBERTO TEIXEIRA  108 A ---> B 5567998767717 REINALDO AZAMBUJA SILVA  

5567999718313 JOSE ROBERTO TEIXEIRA  80 A ---> B 5567998767717 REINALDO AZAMBUJA SILVA  
5567999718313 

JOSE ROBERTO TEIXEIRA  51 A ---> B 556733181140 
CRISTIANE A. C. DOS SANTOS 
BARBOSA  

5567999825121 JOSE ROBERTO TEIXEIRA  41 A ---> B 556733181140 
CRISTIANE A. C. DOS SANTOS 
BARBOSA  

5567999767778 IVANILDO DA CUNHA MIRANDA  28 A ---> B 5567999730201 
FATIMA ALVES DE SOUZA 
SILVA  

5567999767778 IVANILDO DA CUNHA MIRANDA  51 A ---> B 5567999048051 RODRIGO SOUZA E SILVA  

5567999767778 IVANILDO DA CUNHA MIRANDA  640 A ---> B 5567999028051 RODRIGO SOUZA E SILVA  

5567999767778 IVANILDO DA CUNHA MIRANDA  21 A ---> B 5567998539054 
CRISTIANE A. C. DOS SANTOS 
BARBOSA  

556730273200 IVANILDO DA CUNHA MIRANDA  18 A ---> B 556733181140 
CRISTIANE A. C. DOS SANTOS 
BARBOSA  

5567999730201 FATIMA ALVES DE SOUZA SILVA  21 A ---> B 5567999866281 MARCIO CAMPOS MONTEIRO  

5567999730201 FATIMA ALVES DE SOUZA SILVA  30 A ---> B 5567999767778 
IVANILDO DA CUNHA 
MIRANDA  

5567998539054 
CRISTIANE A. C. DOS SANTOS 
BARBOSA  23 A ---> B 5567999866281 MARCIO CAMPOS MONTEIRO  

5567998539054 
CRISTIANE A. C. DOS SANTOS 
BARBOSA  30 A ---> B 5567999718313 JOSE ROBERTO TEIXEIRA  

 

RAPJ n. 040/2019 – RE 137/2017. (destaques nossos) 

 

Mas além do comando da ORCRIM e da atuação por in-

termédio dos demais membros do grupo, REINALDO AZAMBUJA tam-

bém se envolveu diretamente nos atos praticados no contexto da 

organização. 

Nesse sentido, os denunciados WESLEY BATISTA e JOES-

LEY BATISTA relataram o envolvimento direto de REINALDO AZAM-

BUJA nas primeiras tratativas com o núcleo empresarial da ORCRIM, 

bem assim, com a indicação das empresas e pecuaristas emissoras 

das notas fiscais utilizadas para dissimular o pagamento de propina. 

Há relatos também do envolvimento direto do Governador na en-

trega dos documentos que serviram à lavagem dos ativos recebidos 

indevidamente: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] 

[...] 

 



Trecho do depoimento de WESLEY BATISTA – f. 212/215 

 

[...] 

 

Trecho do depoimento de JOESLEY BATISTA – f. 223 

 

Trecho do depoimento de VALDIR BONI – f. 220 

 

Os relatos acima são corroborados pelos dados obtidos a 

partir da quebra dos sigilos telefônicos dos investigados. Conforme 

consta do RAPJ n. 040/2019, mediante análise dos registros de ERBs 



foi possível confirmar a presença do denunciado REINALDO AZAM-

BUJA em ao menos 2 oportunidades na sede de empresas do Grupo 

J&F em São Paulo: em 19/09/2014; em 12/11/2014. Nesse sentido, 

constou do relatório: 

QUESITO 3 

É possível confirmar a ida de REINADO AZAMBUJA a sede da 

J & F em São Paulo/SP, no início de 2014, após se lançar can-

didato, com o fim de encontrar-se com JOESLEY BATISTA 

MENDONÇA na sede da J & F (Rua General Furtado do Nasci-

mento, nº 66, alto dos Pinheiros, São Paulo/SP)? Existem regis-

tros similares que permitam afirmar a existência de outros en-

contros ou reunião, que possam ter ocorrido entre o início de 

2014 e o final de 2016, seja no endereço mencionado em São 

Paulo ou na Sede da Governadoria do Estado do Mato Grosso 

do Sul? Em caso positivo, especificar ou mapear? 

  Para responder a quesitação acima foi extraído do 

aplicativo GOOGLE MAPS a informação das coordenadas do 

endereço da J & F, referente a Rua General Furtado do 

Nascimento nº 66 - Alto dos Pinheiros - São Paulo/SP, que são 

as seguintes: Latitude -23.5554872, Longitude -46.7167642 e o 

Azimute 17z. 

 

  Em confronto das coordenadas acima com os registros 

de uso Erb do Terminal (67) 999731445, cadastrado para o CPF 

286.339.381-20 de REINALDO AZAMBUJA SILVA (RE 137-

2017-INQ 1190 STF OF 2853-STJ-VIVO), foi identificado que no 

dia 19/09/2014 há registros convergentes com as proximidades 

do endereço da J&F, conforme demonstrado abaixo. 



 

 

TERMINAL ERB LATITUDE LONGITUDE AZIMUTE TIPO DATA HORA 

5567999731445 724104021132454 -23,559 -46,720322 310 Uso ERB 02/07/2014 18:46:19 
5567999731445 724100951106424 -23,553719 -46,706986 330 Uso ERB 19/09/2014 18:52:45 

5567999731445 724104021132454 -23,559 -46,720322 310 Uso ERB 19/09/2014 21:39:10 

5567999731445 724104021132454 -23,559 -46,720322 310 Uso ERB 19/09/2014 21:40:01 

 
 

QUESITO 4 

É possível confirmar a ida de REINALDO AZAMBUJA a sede da 

JBS em São Paulo, entre o início de 2014 e o final de 2016, para 

encontros com WESLEY BATISTA na sede da JBS (Av. Margi-

nal Direita do Tietê, nº 500, Bairro Vila Jaguara, São Paulo/SP) 

ou deste com REINALDO AZAMBUJA na sede da Governadoria 

do Estado do Mato Grosso do Sul? Existem registros similares 

que permitam afirmar a existência de outros encontros ou reu-

niões, que possam ter ocorrido entre o início de 2014 e o final 

de 2016, seja no endereço mencionado em São Paulo ou na 

Sede da Governadoria do Estado do Mato Grosso do Sul? Em 

caso positivo, especificar ou mapear 



Inicialmente foi obtido com o aplicativo GOOGLE 

MAPS as coordenadas do endereço da JBS referente a Av. 

Marginal Direita do Tietê - nº 500 - Bairro Vila Jaguará - São 

Paulo/SP, de Latitude -23.515239, Longitude -46.731221 e 

Azimute 20, que confrontadas com o uso Erbs dos números 

telefônicos associados a REINALDO AZAMBUJA, resultou que 

o Terminal 67999731445 apresenta convergência com o 

endereço da Sede da JBS em São Paulo/SP no dia 12/11/2014 

para os registros ocorridos entre 10h57min40seg a 

10Hh58min10seg do dia 12/11/2014, conforme demonstrado na 

imagem e tabela abaixo. 

 

 

 

TERMINAL ERB LATITUDE LONGITUDE AZIMUTE TIPO DATA HORA 
5567999731445 724100951106234 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 12/11/2014 10:57:06 

5567999731445 724100951106234 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 12/11/2014 10:57:44 

5567999731445 724100951106231 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 12/11/2014 10:58:10 

 

Os registros acima são referentes a ligações entre os terminais 

vinculados a REINALDO AZAMBUJA, conforme quadro abaixo. 

 

  Os elementos acima corroboram os depoimentos citados e 

indicam a participação direta de REINALDO AZAMBUJA em tratativas 

ilícitas no bojo da organização criminosa. 

Ademais, como será detalhado nos tópicos subsequen-

tes, foi possível comprovar que em datas e horários coincidentes com 



entregas de valores em espécie por funcionários da JBS S.A. a emis-

sários de AZAMBUJA, RODRIGO SOUZA E SILVA mantém contato 

com o “operador” responsável pela coleta do numerário e, na se-

quência, faz contato telefônico com seu pai. Esse padrão de compor-

tamento denota que RODRIGO monitorava o recebimento de valores 

pagos a título de propina, em espécie, mas também, que reportava 

o ocorrido a seu pai, à medida que as situações se sucediam. 

Nesse sentido, é de se mencionar a entrega de valores 

ocorrida no dia 20/02/2015, quando o funcionário da JBS FLO-

RISVALDO CAETANO fez uma entrega de R$1.000.000,00 para ANTÔ-

NIO CORTEZ, um dos operadores do grupo criminoso. Nesse dia, foi 

verificado que RODRIGO SOUZA E SILVA troca ligações com ANTÔNIO 

CELSO CORTEZ e, em seguida, faz contato com o seu pai. A ligação 

entre RODRIGO e ANTÔNIO CORTEZ teve início às 16:56:14 e durou 

69 segundos, ou seja, teria se encerrado às 16:57:23. Logo em se-

guida, às 16:57:33, ou seja, 10 segundos depois, RODRIGO liga para 

REINALDO AZAMBUJA, muito provavelmente para colocá-lo a par da 

operacionalização da entrega de valor que ocorrera naquele dia. 

  Por fim, como descrito no item III.2 desta denúncia, foi o 

denunciado REINALDO AZAMBUJA o responsável por toda a articulação 

necessária para que o esquema de pagamento reiterado de propina em 

troca de benefícios fiscais no âmbito do Governo do Estado fosse 

mantido após a assunção do cargo de Governador. Assim, possui ele, 

pela própria posição hierárquica e poder de comando na estrutura 

administrativa, pleno domínio quanto aos rumos da organização e 

quanto à efetiva prática dos delitos que serviram de mote à associação 

estável e permanentes dos denunciados neste capítulo, delitos esses 

que, como será detalhado nos itens subsequentes, efetivamente 

vieram a ser praticados, por pelo menos 2 anos, e cujos elementos de 

prova, a serem oportunamente analisados, vêm a corroborar o que ora 

aduzido. 



 

III.3.2 – RODRIGO SOUZA E SILVA 
 

  RODRIGO SOUZA E SILVA desponta como o principal 

“operador” da organização criminosa em questão, figurando-se como 

verdadeiro “braço-direito” de REINALDO AZAMBUJA. 

  Essa função ficou clara a partir do que narrado no tópico 

III.2 desta denúncia, especialmente quanto ao papel de RODRIGO na 

transição do esquema criminoso, da gestão ANDRÉ PUCCINELLI para a 

gestão REINALDO AZAMBUJA. 

  Relatos de testemunhas, outrossim, confirmam o papel de 

RODRIGO enquanto principal auxiliar de seu pai (embora o mesmo não 

possua cargo formal na estrutura do Poder Executivo), tendo inclusive 

participado de reuniões nas quais eram discutidos assuntos 

relacionados ao esquema descrito nesta denúncia. Nesse sentido, é o 

depoimento de FLÁVIO GERODETTI, então assessor de JOESLEY 

BATISTA: 

  

 
[...] 

 
Depoimento de FLÁVIO GERODETTI – f. 394/395 

 

  Ademais, a fim de viabilizar a prática dos ilícitos para os 

quais a ORCRIM foi constituída, ao longo de ao menos dois anos 



RODRIGO exerceu papel de intensa coordenação com os principais 

responsáveis pela operacionalização do esquema criminoso, com 

destaque para JOÃO ROBERTO BAIRD, IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, 

JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO (“POLACO”) e  ANTÔNIO CELSO 

CORTEZ. 

 

  Essa interlocução é demonstrada a partir dos registros de 

contatos telefônicos mantidos entre RODRIGO e alguns dos 

operadores:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPJ n. 040/2019 – RE 137/2017 (destaques nossos) 

 

 

  Destaca-se, ademais, segundo depoimento prestado por 

DEMILTON DE CASTRO, então Gerente Financeiro da JBS S.A., que foi 

RODRIGO AZAMBUJA quem lhe indicou a pessoa de ANTONIO CELSO 



CORTEZ para atuar como “operador”, recebendo valores em espécie 

que se destinavam ao Governador REINALDO AZAMBUJA. Nesse 

sentido: 

 

 

Depoimento de DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO – f. 389-391. 

 

 As informações prestadas por DEMILTON são corroboradas 

pelos dados obtidos a partir da quebra sigilo telefônico dos investiga-

dos, conforme descrito no RAPJ 40/19 (f. 448/495 da QUEBSIG 15/DF), 

no sentido de que no período em que ocorreram as entregas de valores 

em espécie, existem 50 registos de ligações entre os terminais 

(67)999028051 e (67)30287377, vinculados a RODRIGO SOUZA E 

SILVA, e o terminal (67)996945225 vinculado a ANTÔNIO CELSO COR-

TEZ. 

  Uma das principais funções de RODRIGO no bojo da 

ORCRIM, pelo que se nota, é agir no interesse de seu pai, o Governador 



REINALDO AZAMBUJA, preservando-o do envolvimento direto nos atos 

ilícitos. Tal forma ação se dá em relação ao recebimento de propina, 

mas também em assuntos diversos relacionados aos negócios ilícitos 

da ORCRIM. 

   

  Face a esses elementos, resta demonstrado que RODRIGO 

SOUZA E SILVA, no período de 2014 a 2016, integrou a organização 

criminosa em questão, desempenhando posição de destaque, sempre 

no interesse do líder do grupo, o Governador REINALDO AZAMBUJA. 

Nesse contexto, RODRIGO tem envolvimento direto em tratativas junto 

aos integrantes do “núcleo empresarial” e desempenha papel de 

verdadeira coordenação de outros operadores (como “POLACO” e 

ANTONIO CELSO CORTEZ), especialmente quanto ao recebimento de 

vantagens indevidas recebidas pelo grupo, de forma dissimulada. 

 

III.3.3 – IVANILDO DA CUNHA MIRANDA 
   

  IVANILDO DA CUNHA MIRANDA é um importante operador 

da organização criminosa chefiada pelo Governador REINALDO 

AZAMBUJA. 

 

  No bojo da “Operação Lama Asfáltica”, o nome de 

IVANILDO já é citado, vinculando-o a atos criminosos praticados em 

favor do ex-Governador André Puccinelli, em esquema semelhante ao 

tratado nestes autos, como já aduzido alhures. 

  Relativamente ao esquema ilícito praticado no contexto da 

ORCRIM ora detalhada, é dos autos que IVANILDO teve atuação ativa 

durante a campanha eleitoral de 2014, atuando como tesoureiro de 

REINALDO AZAMBUJA, inclusive se utilizando da sua empresa, FORÇA 

NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, como “caixa” para as transações 

financeiras. 

  A circunstância é corroborada por carta manuscrita, 

encontrada na residência de IVANILDO por ocasião de busca e 



apreensão em uma das fases da “Lama Asfáltica”, cuja autoria é 

atribuída à esposa do denunciado, e cujo conteúdo foi transcrito pela 

equipe de investigação, nos seguintes termos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Item de nº 05 do Auto de Apreensão 193/2017-SR/PF/MS (arquivo contido em mídia 
anexa ao RAPJ 69/2018), 

 

  Deve-se registrar desde logo, embora esse aspecto venha 

a ser aprofundado adiante, que parte dos valores acordados entre 

REINALDO AZAMBUJA e o “núcleo empresarial” da ORCRIM foram 

repassados ao grupo como doações oficiais de campanha, que vieram 

a geram débitos em uma “conta corrente de propina” administrada 

pelos funcionários da JBS S.A. Além disso, outra parcela dos valores de 



propina repassados à ORCRIM o foram por meio de notas fiscais falsas 

fornecidas pelo próprio IVANILDO (dentre outros pecuaristas), sendo 

que parcela desses valores serviu para quitar empréstimos contraídos 

por IVANILDO em virtude da campanha. 

  Outrossim, a posição de IVANILDO na ORCRIM é descrita 

pelo codenunciado JOESLEY BATISTA, que afirmou em seu depoimento 

ser IVANILDO o responsável por intermediar as tratativas em favor de 

REINALDO AZAMBUJA junto à JBS S.A., função que depois foi assumida 

por RODRIGO SOUZA E SILVA: 

 

 

[...] 



 

 

Termo de depoimento de JOESLEY BATISTA – f.223/225. 

 

 

  No mesmo sentido, a testemunha ÉRICA HENNA, 

Secretária do denunciado WESLEY BATISTA, afirmou que IVANILDO 

esteve presente em reuniões na JBS S.A. acompanhando REINALDO 

AZAMBUJA, bem como se dirigia ao escritório da empresa em São Paulo 

com periodicidade mensal, nos anos de 2015 e 2016: 



 

Depoimento de ÉRIKA HENNA – f. 392/393 

 

  O depoimento de ÉRIKA é corroborado pelos dados obtidos 

a partir da quebra do sigilo telefônico dos identificados. Como 

consignado no RAPJ 040/2019, em resposta ao quesito 5, sobre a 

existência de “registros de ligações de IVANILDO DA CUNHA MIRANDA 

ou de JOÃO ROBERTO BAIRD para os números associados ao GRUPO 

JBS ou vice-versa, eventualmente ocorridas entre o início de 2014 e o 

final de 2016”, os analistas afirmaram positivamente, indicando que 

“existem ligações entre IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, através dos 

Terminais (67)30273200 e (67)999767778 a ele associado, com os 

terminais do Grupo JBS (11)31444032 (ERIKA HENNA D ADDIO),  

(11)31444030 (JBS S/A - CNPJ: 02916265002707), (11)31444080 

(VALDIR APARECIDO BONI), (11)992054080 (JBS S A - CNPJ: 

02.916.265/0091-16) e  (11)991276313 (WESLEY MENDONCA 

BATISTA) no período de 02/07/2014 a 20/03/2016. 

  No mesmo relatório há elementos obtidos a partir dos 



dados de ERBs que confirmam a presença de IVANILDO na sede da J&F 

em São Paulo: 

QUESITO 6 

É possível demonstrar presença de IVANILDO DA 
CUNHA MIRANDA ou de JOÃO ROBERTO BAIRD, 
ou de seus deslocamentos respectivos, até a sede das 
empresas JBS ou J & F em São Paulo em tal período? 
Se sim, especificar 

Em resposta ao questionamento, o resultado se 
mostrou positivo em relação a pessoa de IVANILDO 
DA CUNHA quando observando os registros de uso 
Erb dos terminais associados as pessoas cima 
citadas, que em confronto com as coordenadas dos 
endereços das empresas supracitada, foi possível se 
chegar a informação de que o Terminal 
(67)999767778 de uso de IVANILDO DA CUNHA 
MIRANDA - CPF: 15760030191 convergem com a 
localização da empresa J&F, quando das plotagens 
do dia 02/09/2014, conforme demonstrado na 
imagem e tabela adiantes.   

 

TERMINAL ERB LATITUDE LONGITUDE AZIMUTE TIPO DATA HORA 
5567999767778 724104021132452 -23,559 -46,72032 065 Uso ERB 02/09/2014 10:36:12 

5567999767778 724104021132452 -23,559 -46,72032 065 Uso ERB 02/09/2014 10:43:43 

 

Embora os registros de ligações do citado dia não 
apresentem ligações entre os terminais de IVANILDO 
DA CUNHA com os do Grupo JBS, foi identificado 
que dias antes, ou seja, no dia 30/08/2014, o referido 



faz contato com o funcionário VALDIR BONI, 
conforme diagrama a seguir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Harmônico com o relato de WESLEY BATISTA e de ÉRIKA 

HENNA é o depoimento de FLÁVIO GERODETTI, assessor de JOESLEY 

BATISTA: 

 

 

Depoimento de FLÁVIO GERODETTI – f. 394/395 

 

 



  Ademais, IVANILDO também recebeu valores em espécie 

entregues por funcionários da JBS S.A., em favor do grupo criminoso. 

  Segundo o RAPJ 040/2019, ao se analisar vínculos de 

contatos telefônicos entre o Governador AZAMBUJA, seu filho 

RODRIGO, bem como a Secretária do Governador, a também 

denunciada CRISTIANE, foi possível constatar que somente no ano de 

2015 “os terminais (67)999028051 e (67)30287377, todos de uso de 

RODRIGO SOUZA E SILVA, juntos efetuaram 212 e receberam 623 

ligações dos terminais vinculados a IVANILDO DA CUNHA MIRANDA e 

de JOÃO ROBERTO BAIRD, evidenciando assim que os principais elos 

de contatos são RODRIGO SOUZA pelo Grupo Azambuja e IVANILDO 

DA CUNHA pelo Grupo Operadores1”. 

  O fato é também afirmado pelo colaborador FLORISALDO 

CAETANO DE OLIVEIRA: 

 

 

 

Depoimento de FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA – f. 364/366 

  

  Além das funções de interlocutor junto ao “núcleo 

empresarial” e de “operador”, IVANILDO MIRANDA também desponta 

ainda como um dos emitentes de notas fiscais falsas utilizadas pelo 

esquema para dissimulação do pagamento de propina, nos anos de 

2015 e 2016, o qual será detalhado nos itens subsequentes15. Os 

 
15 Embora o assunto venha a ser explorado em detalhes adiante, é pertinente assen-
tar, desde logo, que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA 



documentos emitidos por IVANILDO somam de R$ 6.263.066.05 (seis 

milhões duzentos e sessenta e três mil e sessenta e seis reais e cinco 

centavos). Os valores correspondentes a tais notas foram pagos pela 

JBS S.A. por meio de transferências bancárias para a conta de 

titularidade de IVANILDO, vide abaixo: 

DATA NF VALOR FONTE 

11/01/2016 38247 R$1.276.800,00 IVANILDO DA CUNHA MIRANDA 

11/01/2016 38248 R$1.190.000,00 IVANILDO DA CUNHA MIRANDA 

11/01/2016 38250 R$34.542,00 IVANILDO DA CUNHA MIRANDA 

05/02/2016 38656 R$1.404.480,00 IVANILDO DA CUNHA MIRANDA 

05/02/2016 38659 R$999.600,00 IVANILDO DA CUNHA MIRANDA 

05/02/2016 38660 R$97.644,00 IVANILDO DA CUNHA MIRANDA 

09/04/2015 34194 R$1.260.000,05 IVANILDO DA CUNHA MIRANDA 

TOTAL R$ 6.263.066,05  

 

  Face a esses elementos, resta demonstrado que IVANILDO 

DA CUNHA MIRANDA, no período de 2014 a 2016, integrou a 

organização criminosa em questão, desempenhando relevantes 

funções de articulação/intermediação de negócios ilícitos; recebimento 

de valores em espécie em proveito do grupo; e emissão de documentos 

ideologicamente falsos necessários ao recebimento dissimulado de 

propina. 

 

III.3.4 – JOÃO ROBERTO BAIRD 
 

  JOÃO ROBERTO BAIRD é, ao lado de RODRIGO SOUZA E 

SILVA e IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, um dos principais 

articuladores da organização criminosa ora descrita.  

  BAIRD é pecuarista no estado do Mato Grosso do Sul e 

 
atestou a falsidade das notas fiscais apresentadas esclarecendo que não houve a 
respectiva entrega do gado nelas descrito. Além disso, o funcionário da JBS S.A., 
ULGEMAR STORNI, afirmou que de fato o conteúdo das notas é falso, especialmente 
porque o volume indicado nas notas fiscais é muito superior à capacidade diária da 
Unidade da JBS em Campo Grande. Muitos dos pecuaristas que emitiram os docu-
mentos fiscais, outrossim, reconhecerem a falsidade dos mesmos, o que evidencia, 
por fontes diversas de prova, que se trata de notas falsas. 



também sócio de empresas de informática que prestam serviços para 

órgãos públicos estaduais e municipais. É um dos pecuaristas 

responsáveis pela emissão de notas fiscais ideologicamente falsas que 

possibilitaram o pagamento de valores por parte da JBS, bem como 

teve atuação importante na operacionalização dos pagamentos no ano 

de 2015, como será explorado nos capítulos seguintes desta denúncia. 

  JOÃO ROBERTO BAIRD foi alvo de investigação da 

“Operação Lama Asfáltica”, voltada à apuração de crimes envolvendo 

o então Governador ANDRÉ PUCCINELLI. Nos desdobramentos de tal 

operação foi realizada interceptação telefônica do terminal de ANDRE 

CANCE, então Secretário Adjunto de Fazenda e um dos responsáveis 

por operar o sistema de pagamento de vantagens indevidas no governo 

de ANDRÉ PUCCINELLI. Durante o período de interceptação foi possível 

identificar ligações entre ANDRÉ CANCE, JOÃO BAIRD e RODRIGO 

SOUZA E SILVA, ocorridos ao final da gestão de PUCCINELLI. Nessas 

ligações, já transcritas no item III.2, supra, eram ajustados encontros 

entre eles, para tratativas relacionadas à continuidade do esquema 

investigado no novo governo.16 

  Com o fim da gestão PUCCINELLI, portanto, JOÃO BAIRD 

se associou ao grupo de REINALDO AZAMBUJA e seguiu 

desempenhando a mesma função no bojo do esquema criminoso, desta 

feita em favor da ORCRIM objeto desta denúncia.  

  Segundo o que relatado pelo colaborador VALDIR 

APARECIDO BONI, JOÃO BAIRD exerceu a função de intermediário de 

REINALDO AZAMBUJA, sendo responsável  por tratar, em nome do líder 

da ORCRIM, de questões relativas ao pagamento de propina pela 

empresa JBS S.A.  

  Em razão desse encargo,  JOÃO BAIRD compareceu 

pessoalmente à Sede da JBS em São Paulo/SP, entre o final de fevereiro 

de 2015 e 10/03/2015, com a finalidade de tratar sobre a 

 
16 Vide capítulos 4 e 6 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária – RAPJ 69/2018 – 
fls. 234/268 – PBAC 03/DF. 
 



operacionalização dos pagamentos, oportunidade na qual VALDIR BONI 

o orientou a entregar as notas “fraudulentas” na Unidade 1 da JBS em 

Campo Grande, o que foi feito, como será demonstrado: 

 

 

 

Depoimento de VALDIR APARECIDO BONI – f. 218/219 

 

  O relato de BONI é coerente com os dados obtidos a partir 

do afastamento do sigilo telefônico dos investigados. Segundo RAPJ 

040/2019, foram registrados diversos contatos telefônicos entre JOAO 

BAIRD, IVANILDO MIRANDA e VALDIR APARECIDO BONI no ano de 

2015: 

QUESITO 14 

Existem registros de ligações de VALDIR APARE-
CIDO BONI ou DEMILTON ANTONIO DE CASTRO 
para OPERADORES 01 durante do ano de 2015 ou 
vice-versa? Se sim, especificar datas. 

 
A análise dos registros telefônicos do ano 

de 2015 apresenta contatos entre VALDIR 
APARECIDO BONI com os operadores JOÃO 



ROBERTO BAIRD e IVANILDO CUNHA MIRANDA 
em 05/01/2015, 06/01/2015, 21/01/2015, 22/01/2015, 
05/03/2015, 24/03/2015, 25/03/2015, 07/04/2015, 
08/04/2015, 28/04/2015 e 10/08/2015, conforme 
demonstrado no diagrama a seguir. 

 

  No mesmo sentido, o então Gerente Administrativo da 

referida unidade da JBS, URGELMAR STORNI, confirmou e reconheceu 

através de fotografia, que JOÃO ROBERTO BAIRD foi a pessoa 

responsável por lhe entregar diversas notas fiscais “frias” no ano de 

2015, em diversas oportunidades, informando, ainda que algumas das 

notas estavam emitidas em nome do próprio JOÃO BAIRD, outras em 

nome de IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, e, de forma preponderante, 

em nome da empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES LTDA.: 



 

 

Trechos do depoimento de URGELMAR STORNI – f. 509/510 

 

  Outrossim, como será detalhado adiante, JOÃO BAIRD 

atuou de forma direta na operacionalização do recebimento de valores 

em espécie pelo grupo criminoso, mantendo constante interlocução 

com RODRIGO SOUZA E SILVA e com o operador ANTONIO CELSO 

CORTEZ. 

  Vale referir que em petição acostada às fls. 278/279, 

acompanhada de diversos anexos, o denunciado WESLEY BATISTA 

esclareceu que foi repassado ao Governador REINALDO AZAMBUJA, em 

espécie, o montante de R$ 12.130.000 (doze milhões, cento e trinta 

mil reais), por meio de entregas realizadas tanto em São Paulo/SP 

quanto no Rio de Janeiro/RJ.  



 

Trecho de petição apresentada por WESLEY BATISTA – f. 279 

 

Em depoimento, o funcionário da JBS, DEMILTON DE CAS-

TRO, afirmou que a indicação de ANTONIO CELSO CORTEZ como emis-

sário do Governador REINALDO AZAMBUJA, teria partido do filho deste, 

RODRIGO SOUZA E SILVA, em reunião realizada na Sede da JBS em 

São Paulo, no início de 2015, oportunidade em que o mesmo se fazia 

presente (f. 389/391), conforme trecho já colacionado acima. 

De acordo com as informações dos colaboradores, elaborou-

se uma planilha própria das entregas de valores em espécie, conforme 

imagem reproduzida a seguir: 

 

 

 

Ouvido em Termo de Depoimento (Fls. 364/366), o Conse-

lheiro Fiscal da JBS, FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, confirmou 

sua responsabilidade quanto a entrega de valores em espécie nas ci-

dades do Rio de Janeiro e São Paulo, esclarecendo que quem as recebia 

em ambos os lugares era ANTONIO CELSO CORTEZ, e que no caso das 



entregas feitas na capital carioca, esteve sempre na companhia de DE-

MILTON ANTONIO DE CASTRO. 

Por ocasião de sua oitiva em sede policial, ANTÔNIO CELSO 

CORTEZ admitiu ter se deslocado para as cidades de São Paulo/SP e 

Rio de Janeiro/RJ a pedido de JOÃO ROBERTO BAIRD, para pegar “en-

comendas” com os funcionários da JBS DEMILTON e FLORISVALDO, 

conforme trecho de sua oitiva: 

 

 

Depoimento de ANTÔNIO CELSO CORTEZ – f. 605/607 

 

O próprio JOÃO BAIRD admitiu ter solicitado que ANTÔNIO 

CELSO CORTEZ se deslocasse até as cidades de São Paulo/SP e Rio de 

Janeiro/RJ para receber valores em espécie que seriam pagos pela JBS 

S.A., mas tentou descontextualizar o fato, afirmando que o transporte 



desses valores seria apenas um favor que estaria prestando para os 

irmãos BATISTA” 

 

 

Depoimento de JOÃO ROBERTO BAIRD – f. 599/600 

   

A análise dos extratos telefônicos comprovou a dinâmica dos 

deslocamentos de FLORISVALDO e DEMILTON para a realização das 

entregas, bem como deslocamentos de ANTÔNIO CORTEZ para a ci-

dade de São Paulo/SP em datas que coincidem com a versão apresen-

tada pelos colaboradores. Destaque-se ainda as ligações telefônicas 

realizadas entre ANTÔNIO CORTEZ, JOÃO BAIRD e RODRIGO SOUSA 

E SILVA nas datas em que foram realizadas entregas de valores em 

espécies, bem como nos dias que antecederam e se seguiram as en-

tregas, como retratado no gráfico abaixo:  

 



 

RAPJ n. 040/2019 – RE 137/2017 (destaques nossos) 

  Os elementos acima indicam que JOÃO BAIRD vem 

atuando, de forma ininterrupta, como um dos principais operadores na 

continuidade do esquema de pagamento de vantagem indevida aos 

sucessivos governadores do Estado do Mato Grosso do Sul.      

  Por outro lado, importante destacar que além de atuar 

como operador, JOÃO BAIRD também foi responsável pela expedição 

de notas fiscais ideologicamente falsas que possibilitaram a 

transferência de valores por parte da JBS ao grupo criminoso. 

  Em relação às notas emitidas pelo denunciado, observou-

se constarem tanto na relação do ANEXO 21, num total de quatro, 

correspondentes ao montante de R$ 1.696.800,22, como também no 

Anexo Complementar (f. 349/352) no montante de R$ 5.520.799,90 

conforme imagem que se reproduz: 

 



 

 

  Análise das movimentações bancárias de JOÃO BAIRD 

demonstrou que após o recebimento dos valores em suas contas 

bancárias, foram realizadas transferências para a conta administrada 

pelo escritório CARANDÁ e para a conta pessoal de JOSÉ RICARDO 

GUITTI GUIMARRO, outro operador do esquema criminoso, fatos esses 

que também serão detalhados nos capítulos subsequentes. 

  Face a esses elementos, resta demonstrado que JOÃO 

ROBERTO BAIRD, no período de 2014 a 2016, integrou a organização 

criminosa em questão, desempenhando relevantes funções de 

articulação/intermediação de negócios ilícitos; operacionalização para 

o recebimento de valores em espécie em proveito do grupo; e emissão 

de documentos ideologicamente falsos necessários ao recebimento 

dissimulado de propina. 

 

 

III.3.5 – CRISTIANE ANDRADE DE CARVALHO DOS SANTOS 
BARBOSA 
 
  CRISTIANE ANDRÉA DE CARVALHO DOS SANTOS 

BARBOSA é a secretária do Governador REINALDO AZAMBUJA desde 

longa data, a após a assunção da chefia do Executivo Estadual por 

AZAMBUJA, em 2015, passou a desempenhar a função de Chefe de 



Gabinete do Governador, em Campo Grande/MS. 

  Os elementos de prova coligidos ao longo das investigações 

evidenciam que CRISTIANE, mais que uma auxiliar do Governador para 

tarefas administrativas ordinárias, envolveu-se diretamente com a 

organização criminosa descrita nesta denúncia. A integração de 

CRISTIANE ao grupo se deu por meio do próprio AZAMBUJA e tinha 

como finalidade precípua a operacionalização do recebimento de 

vantagens indevidas pagas pela empresa JBS S.A. a partir de 2016. 

  Como será detalhado adiante, apurou-se que no ano de 

2015, basicamente a dissimulação das vantagens indevidas recebidas 

pela ORCRIM ocorria por meio de notas fiscais emitidas pela BURITI 

COMÉRCIO DE CARNES, com a operacionalização a cargo de JOSÉ 

RICARDO GUITTI GUIMARO, PAVEL CHRAMOSTA e DANIEL 

CHRAMOSTA. Todavia, em 2016, por determinação do próprio 

AZAMBUJA, a sistemática foi alterada, passando-se a serem usadas 

notas fiscais emitidas por pecuaristas recrutados pelo Governador. 

CRISTIANE passa a ter papel relevante nesse momento, tornando-se o 

ponto de contato, indicado por AZAMBUJA, para entregar a 

documentação ideologicamente falsa aos funcionários da JBS S.A. 

  Em depoimento de f. 220, o colaborador VALDIR BONI, ao 

tratar da reunião com o Governador REINALDO AZAMBUJA, ocorrida 

entre o final de julho e início de agosto de 2016, no Palácio do Governo, 

em Campo Grande/MS, afirma que AZAMMBUJA disse que iria 

conseguir as notas fiscais de compra de boi, com a finalidade de gerar 

o valor que lhe seria pago a título de vantagem indevida naquele ano. 

Relata BONI, ainda, que na oportunidade REINALDO AZAMBUJA 

apresentou-lhe sua Chefe de Gabinete, de prenome CRISTIANE, 

informando que esta entraria em contato sempre que as notas 

estivessem disponíveis:  



Depoimento de VALDIR APARECIDO BONI – f. 217/222 

 

 

  Destaca-se que a indicação de CRISTIANE BARBOSA para 

funcionar como ponto focal de entrega dos documentos se deu com o 

intuito de perenidade, e não vinculada a um evento específico. Nesse 

sentido, BONI afirma que CRISTIANE “entraria em contato, sempre que 

obtivesse os documentos”. 

 Embora CRISTIANE negue o que afirmado por VALDIR 

BONI, os dados telefônicos obtidos judicialmente corroboram a versão 



do colaborador, notadamente porque evidenciam uma grande quanti-

dade de ligações entre o citado colaborador e a secretária do Governa-

dor REINALDO AZAMBUJA, em período compatível com a narrativa dos 

fatos, conforme tabela colacionada a seguir:17 

LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – TERMINAL VINCULADO A VALDIR BONI 
 

USUÁRIO 
CHAMADOR 

TERMINAL 
CHAMADOR 

DATA HORA DURAÇÃO 
(SEGUNDOS) 

TERMINAL 
CHAMADO 

USUÁRIO 
CHAMADO 

VALDIR APARECIDO 
BONI 

5511992054080 

15/08/2016 13:02:10 39 

5567998539054 CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707 551131444000 19/08/2016 09:29:02 109 556733181140 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707 

551131444000 19/08/2016 09:28:57 110 556733181140 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707 

551131444000 24/08/2016 15:54:04 60 556733181140 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707 551131444000 24/08/2016 15:53:59 61 556733181140 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707 

551131444000 08/09/2016 15:25:12 69 556733181140 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707 

551131444000 08/09/2016 15:25:07 69 556733181140 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

CRISTIANE ANDREIA 
DE CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

5567998539054 09/09/2016 11:04:05 28 5511992054080 
VALDIR 
APARECIDO BONI 

VALDIR APARECIDO 
BONI 5511992054080 09/09/2016 11:00:46 35 5567998539054 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

CRISTIANE ANDREIA 
DE CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

5567998539054 14/09/2016 16:03:26 9 5511992054080 
VALDIR 
APARECIDO BONI 

CRISTIANE ANDREIA 
DE CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

5567998539054 14/09/2016 15:03:26 9 5511992054080 
VALDIR 
APARECIDO BONI 

JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707 551131444000 15/09/2016 16:54:32 74 556733181140 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707 

551131444000 15/09/2016 16:54:28 74 556733181140 CRISTIANE 
ANDREIA DE 

 
17 Vide arquivo digital Excel – aba quesito 1 - gravados em mídia de f. 495 ao QUEB-
SIG 15/DF. 



CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707 

551131444000 

15/09/2016 16:54:14 0 556733181140 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

CRISTIANE ANDREIA 
DE CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

5567998539054 20/09/2016 13:17:09 6 5511992054080 
VALDIR 
APARECIDO BONI 

CRISTIANE ANDREIA 
DE CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

5567998539054 20/09/2016 12:17:09 6 5511992054080 VALDIR 
APARECIDO BONI 

CRISTIANE ANDREIA 
DE CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

5567998539054 14/10/2016 13:19:28 64 5511992054080 VALDIR 
APARECIDO BONI 

JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707 

551131444000 14/10/2016 11:57:58 90 556733181140 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707 

551131444000 14/10/2016 11:57:54 90 556733181140 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

CRISTIANE ANDREIA 
DE CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

5567998539054 25/11/2016 18:25:14 123 5511992054080 
VALDIR 
APARECIDO BONI 

VALDIR APARECIDO 
BONI 5511992054080 29/11/2016 09:24:01 44 5567998539054 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

CRISTIANE ANDREIA 
DE CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

5567998539054 09/12/2016 18:39:31 93 5511976870066 
ERIKA HENNA D 
ADDIO 

CRISTIANE ANDREIA 
DE CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

5567998539054 09/12/2016 17:39:05 102 5511976870066 
ERIKA HENNA D 
ADDIO 

ERIKA HENNA D 
ADDIO 5511976870066 12/12/2016 08:48:01 49 

5567998539054 CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

ERIKA HENNA D 
ADDIO 

5511976870066 12/12/2016 07:47:25 67 5567998539054 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

CRISTIANE ANDREIA 
DE CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

5567998539054 13/12/2016 14:16:34 45 5511976870066 
ERIKA HENNA D 
ADDIO 

ERIKA HENNA D 
ADDIO 

5511976870066 13/12/2016 13:18:50 24 5567998539054 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

CRISTIANE ANDREIA 
DE CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

5567998539054 13/12/2016 13:15:54 68 5511976870066 
ERIKA HENNA D 
ADDIO 

ERIKA HENNA D 
ADDIO 

5511976870066 13/12/2016 12:18:14 43 5567998539054 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707 551131444000 14/12/2016 10:48:35 106 556733181140 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

JBS S/A - CNPJ: 551131444000 14/12/2016 10:48:31 106 556733181140 CRISTIANE 



02916265002707 ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707 551131444000 14/12/2016 10:47:27 

22 

556733181140 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707 

551131444000 14/12/2016 10:47:23 22 556733181140 

CRISTIANE 
ANDREIA DE 
CARVALHO DOS 
SANTOS BARBOSA 

 

  Ainda sobre a participação de CRISTIANE BARBOSA, 

registre-se que há fortes indicativos de sua participação no 

recebimento de valores em espécie nas proximidades da Governadoria 

do Estado do Mato Grosso do Sul. A análise dos dados bancários em 

confronto com os dados telefônicos demonstraram que em diversas 

ocasiões, JOSÉ RICARDO (“POLACO”) faz saques de valores da conta 

da empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES (administrada pelo 

escritório CARANDÁ) e também de sua conta pessoal e se desloca da 

cidade de Aquidauana/MS para a cidade de Campo Grande/MS. Em 

Campo Grande/MS, os terminais utilizados por JOSÉ RICARDO e por 

CRISTIANE BARBOSA sensibilizam ERBs nas proximidades da 

Governadoria no mesmo horário. 

  Face a esses elementos, resta demonstrado que 

CRISTIANE ANDRÉA DE CARVALHO DOS SANTOS BARBOSA, durante o 

ano de 2016 18 , integrou a organização criminosa em questão, 

desempenhando a função de servir como ponto de contato do 

Governador REINALDO AZAMBUJA com os integrantes do “núcleo 

empresarial”, especialmente no que se refere à entrega de documentos 

falsos necessários à dissimulação no recebimento de vantagens 

indevidas pelo grupo. 

  

III.3.6 – MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO 
 

 
18 Diferente dos demais integrantes mencionados acima, os elementos de prova so-
mente indicam a associação de CRISTIANE a partir do ano de 2016, como descrito 
neste tópico. 



  MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO assumiu o cargo de 

Secretário de Estado de Fazenda do Mato Grosso do Sul logo no início 

da gestão de REINALDO AZAMBUJA, em 03 de fevereiro de 2015, tendo 

permanecido na função até 10 de novembro de 2017, quando foi 

indicado pelo Governador para o cargo de Conselheiro do Tribunal de 

Contas do Estado, onde se encontra até os dias atuais. 

  Na posição de Secretário de Estado de Fazenda, MÁRCIO 

CAMPOS MONTEIRO tinha posição estratégica no seio da ORCRIM ora 

denunciada, na medida em que era o responsável pela assinatura dos 

Termos de Acordos de Regime Especial – TAREs (ou aditivos) que 

concediam benefícios fiscais à empresa JBS S.A. e que eram parte 

essencial dos objetivos de ganhos ilícitos por parte dos membros da 

ORCRIM. 

  Embora o denunciado negue conhecer os acordos ilícitos 

por detrás da assinatura dos TAREs (vide depoimento prestado em 

sede policial), tal negativa não se coaduna com as prova dos autos. 

  De início, registre-se que em termo de depoimento 

prestado em sede policial, a codenunciada CRISTIANE ANDRÉIA DE 

CARVALHO afirmou que MÁRCIO MONTEIRO participou de tratativas 

sobre a celebração dos TAREs, em reunião com a participação de 

REINALDO AZAMBUJA e executivos da empresa JBS S.A.: 

 

Depoimento de CRISTIANE ANDRÉIA DE CARVALHO – f. 711/715 

 

  Na gestão do Governador REINALDO AZAMBUJA, o 



denunciado MÁRCIO MONTEIRO de fato assinou o Aditivo ao Termo de 

Acordo 1028/2014, em 12/03/2015 (f. 230/230-v); o Termo de Acordo 

1103/2016, em 13/02/2016 (f. 231/233-v) e, posteriormente um 

aditivo a esse último termo, em 04/04/2016 (f. 234/234-v). Ademais, 

embora o Termo de Acordo n° 1028/2014 (f. 228/229) tenha sido 

assinado no final do Governo de ANDRÉ PUCCINELLI, ele foi objeto de 

aditamento no Governo de REINALDO AZAMBUJA, conforme se pode 

ver em documento de f. 230/231. 

  Além disso, impende destacar que MÁRCIO MONTEIRO 

agiu em proveito da ORCRIM não apenas negociando e assinando os 

TAREs em favor da empresa JBS S.A., mas também emitindo, em prol 

do grupo criminoso, notas fiscais ideologicamente falsas, que serviram 

à “lavagem” do proveito dos crimes de corrupção. 

  MÁRCIO MONTEIRO foi responsável pela emissão de notas 

fiscais que totalizaram o valor de R$ 333.223,80 em favor da JBS S.A., 

sendo que referidas notas estão dentre aquelas apontadas como falsas 

no bojo dos autos, seja pelas informações do Ministério da Agricultura, 

seja pelos depoimentos de testemunhas e colaboradores. 

  Essa circunstância é relevante, pois corrobora a ciência, 

pelo denunciado, quanto ao contexto em que assinados os TAREs com 

a JBS S.A., constituindo indício robusto do envolvimento de MÁRCIO 

com o grupo criminoso. 

  Face a esses elementos, resta demonstrado que MÁRCIO 

CAMPOS MONTEIRO, no período de 2014 a 2016, integrou a 

organização criminosa em questão, encetando tratativas perante a 

liderança da ORCRIM e os integrantes do “núcleo empresarial”, 

relativamente à celebração de TAREs visando a beneficiar a empresa 

JBS S.A., e ainda, fornecendo aparato necessário ao recebimento 

dissimulado das vantagens indevidas advindas desse acordo, mediante 

a emissão de documentos ideologicamente falsos. 

 

III.3.7 – ANTÔNIO CELSO CORTEZ 
 



  ANTÔNIO CELSO CORTEZ,  desponta na organização 

criminosa como um típico “operador”, no sentido de ser o responsável 

pelo recebimento e transporte de valores em espécie em proveito do 

grupo.19 

  Em depoimento, o funcionário da JBS S.A., ULGEMAR 

STORNI, reconheceu a fotografia de ANTÔNIO CORTEZ como sendo a 

pessoa indicada pelo denunciado JOÃO BAIRD para, no ano de 2015, 

realizar entregas de notas fiscais que seriam usadas no esquema 

criminoso, na Unidade 1 da JBS em Campo Grande/MS: 

 

Depoimento de URGELMAR STORNI – f. 515 

 

  O fato foi inclusive confirmado pelo próprio ANTÔNIO 

CORTEZ, que admitiu durante oitiva ter entregado, na Unidade I da JBS 

em Campo Grande/MS, envelopes contendo notas fiscais de venda de 

 
19 Essa função, a exemplo do que se verificou com JOÃO BAIRD e IVANILDO MIRANDA, 
não constitui novidade para ANTONIO CELSO CORTEZ, na medida em que os 
elementos de informação obtidos na “Operação Lama Asfáltica” indicam que CORTEZ 
também exerceu esse papel de responsável por receber valores em espécie no 
esquema criminoso existente durante o governo de ANDRÉ PUCCINELLI. (O fato é 
detalhado no capítulo 3 do Relatório de Análise de Polícia Judiciária – RAPJ 69/2018, 
f. 234/268 – PBAC 03/DF. 

 



gado expedidas por JOÃO ROBERTO BAIRD:  

 

Depoimento de ANTÔNIO CELSO CORTEZ – f. 606 

  

Além disso, em depoimento, o funcionário da JBS, DEMILTON 

DE CASTRO, afirmou que a indicação de ANTONIO CELSO CORTEZ 

como emissário do Governador REINALDO AZAMBUJA teria partido do 

denunciado RODRIGO SOUZA E SILVA, em reunião realizada na Sede 

da JBS em São Paulo, no início de 201520. 

 

Depoimento de DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO – f. 390 

 

Ouvido em Termo de Depoimento (Fls. 364/366), o Conse-

lheiro Fiscal da JBS, FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, confirmou 

sua responsabilidade quanto a entrega de valores em espécie nas ci-

dades do Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP, esclarecendo que quem 

recebia as encomendas em ambos os lugares era ANTONIO CELSO 

CORTEZ, e que no caso das entregas feitas na capital carioca, esteve 

sempre na companhia de DEMILTON ANTONIO DE CASTRO. 

 
20 Análise dos dados telefônicos objeto de afastamento de sigilo corroboram a versão 
apresentada pelo colaborador, demostrando que RODRIGO SOUZA E SILVA estivera 
na Sede da JBS nos dias 15/01/2015 e 03/03/2015 (RAPJ 40/2019 – f. 466/467 da 
QUEBSIG 15), sendo que na primeira ocasião, RODRIGO indicou ANTÔNIO CELSO 
CORTEZ como responsável pelo recebimento de valores em espécie. Tais informações 
serão melhor detalhadas adiante. 



Acrescente-se ainda que ANTÔNIO CELSO CORTEZ admitiu 

ter se deslocado para as cidades de São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ 

a pedido de JOÃO ROBERTO BAIRD, para pegar “encomendas” com os 

funcionários da JBS DEMILTON e FLORISVALDO, conforme trecho de 

sua oitiva. 

 

 

Depoimento de ANTÔNIO CELSO CORTEZ – f. 605 e 607 

 

Por ocasião de sua oitiva, o denunciado JOÃO ROBERTO 

BAIRD também admitiu ter solicitado que ANTÔNIO CELSO CORTEZ 

fosse até as cidades de São Paulo/SP e Rio de Janeiro/SP para receber 

valores em espécie: 



 

 

Trecho do termo de declarações de JOÃO ROBERTO BAIRD – Fl 599 e 600 

 

 

Ademais, conforme descrito no RAPJ 40/19 (f. 448/495 da 

QUEBSIG 15/DF), foi verificado que no período em que ocorreram as 

entregas de valores em espécie, existem 50 registos de ligações entre 

os terminais (67)999028051 e (67)30287377, vinculados a RODRIGO 

SOUZA E SILVA, e o terminal  (67)996945225 vinculado a ANTÔNIO 

CELSO CORTEZ. No gráfico abaixo, são ilustradas as ligações realizadas 

às vésperas das entregas de valores em espécie ocorridas nos dias 

20/02/2015 e 07/04/2015 na cidade de São Paulo/SP: 

 



 

Gráfico contido no RAPJ 40/2019 – Fl 488 – QUEBSIG 15/DF 

  

Em que pese RODRIGO ter informado por ocasião de sua 

oitiva (f. 585) que nunca teria conversado com ANTONIO CELSO COR-

TEZ, foi identificado que durante todo o período de quebra do sigilo 

telefônico há 71 registros de ligações entre os terminais de ANTONIO 

CELSO CORTEZ e RODRIGO SOUZA E SILVA, conforme compilação do 

fluxo de ligações apresentado no diagrama abaixo, a corroborar a cons-

tante interlocução entre os membros da ORCRIM, a fim de colocar em 

prática as ações no interesse do grupo:  

 

 

Gráfico contido no RAPJ 40/2019 – f. 493 – QUEBSIG 15/DF 

 



 

  Face a esses elementos, resta demonstrado que ANTÔNIO 

CELSO CORTEZ, no período de 2014 a 2016, integrou a organização 

criminosa em questão, com a função de operacionalizar o esquema 

criminoso engendrado pelo Governador AZAMBUJA e os principais 

intermediários (RODRIGO, JOÃO BAIRD e IVANILDO) junto aos 

integrantes do “núcleo empresarial”, seja realizando a entrega de notas 

fiscais ideologicamente falsas na Unidade 1 da JBS em Campo 

Grande/MS, seja recebendo valores em espécie, em proveito do 

Governador e sob constante supervisão de RODRIGO SOUZA E SILVA 

e JOÃO BAIRD. 

 

III.3.8 – JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO (“POLACO”) 
 

 JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO, vulgo “POLACO”, inte-

grou a organização criminosa ora denunciada, tendo sido apurado que 

sua atuação se deu precipuamente no ano de 2015. 

A “POLACO” cabia operacionalizar o principal esquema de 

“lavagem” dos valores recebidos ilicitamente pela ORCRIM ao longo 

daquele ano, o que era feito a partir de documentos fiscais ideologica-

mente falsos emitidos pela empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES. 

Essa função era cumprida por JOSÉ RICARDO enquanto só-

cio do escritório de corretagem de gado “CARANDÁ”, o qual era res-

ponsável por administrar uma conta bancária da empresa BURITI. Essa 

conta, titularizada pela BURITI, mas administrada pelo escritório “CA-

RANDÁ” (ou seja, por “POLACO”) recebeu o valor de R$12.903.691,03 

da empresa JBS por meio de 35 transferências bancárias. Para dissi-

mular o real motivo desses pagamentos, JOSÉ RICARDO expediu notas 

ideologicamente falsas de venda de carne para a JBS. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 

MAPA confirmou que os produtos descritos nas notas fiscais não foram 



entregues na Unidade I da JBS em Campo Grande/MS, como já afir-

mado alhures e como será demonstrado em detalhes nos tópicos rela-

tivos à imputação dos crimes de lavagem de ativos. 

 Após o recebimento desses valores, no mesmo dia da 

transferência ou em dias próximos, eram realizadas movimentações 

sucessivas, dentre as quais foram identificados pagamentos em bene-

fício do Governador REINALDO AZAMBUJA e de seus familiares. Nesse 

sentido, destaque-se os valores pagos para ZULMIRA AZAMBUJA 

SILVA, ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR, LENITA SCHMIT, GA-

BRIELA DE AZAMBUJA SILVA MIRANDA, LÉO RENATO MIRANDA, DA-

GOBERTO PEREIRA e COOPSEMA, fatos que também serão aprofunda-

dos oportunamente, e que ora são trazidos à baila com o intuito de dar 

concretude ao papel desempenhado por POLACO na ORCRIM. 

Também foram identificadas movimentações sucessivas 

seguidas de saques em espécie, sendo que, em diversas ocasiões, após 

a realização dos saques, foram identificados registros de ERBs (estação 

rádio base) do aparelho utilizado por JOSÉ RICARDO em locais próxi-

mos a aparelhos utilizados por RODRIGO SOUSA E SILVA e CRISTIANE 

ANDREIA DE CARVALHO DOS SANTOS BARBOSA (secretária de REI-

NALDO AZAMBUJA), dando indicativos da ocorrência de encontros para 

a entrega de valores. Destaque-se ainda que, além das informações de 

ERBs indicando encontros, também foram registradas ligações entre os 

terminais, indicando a ocorrência de ajustes para a efetivação das en-

tregas. 

Ainda em relação às informações telefônicas, foi identifi-

cado um número expressivo de ligações entre o terminal telefônico 

vinculado a JOSÉ RICARDO e os terminais utilizados por RODRIGO 

SOUSA E SILVA e pelo Governador REINALDO AZAMBUJA, a corroborar 

o liame entre os membros da ORCRIM. 

Nesse sentido, constou do RAPJ n. 040/2019: 



QUESITO 15 

Existem registros de ligações de RODRIGO SOUZA 
E SILVA, JOÃO ROBERTO BAIRD, IVANILDO DA 
CUNHA MIRANDA ou ANTONIO CELSO CORTEZ 
para JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO ou para 
JOÃO SIQUEIRA (67-99829-3494) ou ESCRITÓRIO 
CARANDÁ (67-3241-5673), durante o ano de 2015 
ou vice-versa? Se sim, especificar datas. 

 

Sim, existem 96 registros de ligações entre 
os terminais (67) 999028051 de RODRIGO SOUZA E 
SILVA com o (67)999226951 de JOAO CARLOS DE 
LEMES SIQUEIRA, nas datas de: 15/01/2015, 
03/02/2015, 09/02/2015, 10/02/2015, 16/02/2015, 
18/02/2015, 20/02/2015, 22/02/2015, 25/02/2015, 
02/03/2015, 04/03/2015, 05/03/2015, 06/03/2015, 
11/03/2015, 16/03/2015, 19/03/2015, 28/03/2015, 
01/04/2015, 08/04/2015, 10/04/2015, 11/04/2015, 
16/04/2015, 20/04/2015, 25/04/2015, 30/04/2015, 
02/05/2015, 11/05/2015, 15/05/2015, 19/05/2015, 
25/05/2015, 04/06/2015, 16/06/2015, 01/07/2015, 
14/07/2015, 27/07/2015, 05/08/2015, 25/08/2015, 
05/10/2015, 23/12/2015, 24/12/2015, 25/12/2015 e 
28/12/2015, conforme diagrama a seguir, cujas as 
ligações seguem na tabela da mídia anexa ao final 
deste relatório. 

 

 

Como se vê, os contatos de POLACO com RODRIGO SOUZA 

E SILVA se deram de forma permanente ao longo de todo o ano de 



2015, período no qual o escritório CARANDÁ e a empresa BURITI CO-

MÉRCIO DE CARNES foram utilizados pela ORCRIM para o recebimento 

dissimulado de valores obtidos ilicitamente a partir da empresa JBS 

S.A. 

 Além disso, essas ligações entre RODRIGO e JOSÉ RI-

CARDO, bem como entre outros integrantes da ORCRIM (incluindo o 

Governador REINALDO AZAMBUJA) são coincidentes como datas nas 

quais ocorreram movimentações (notadamente saques) nas contas 

bancárias administradas pelo escritório “Carandá”. É o que constou do 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 065/2019: 

Análise de relação das chamadas telefônicas com as datas 
de movimentação da conta da Titularidade (CPF/CNPJ - 
Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA, Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO 
SICREDI S. A., Agência: 902 - CCPI PANTANAL DO MS  
(MARACAJU/MS), Conta: 198064  (Conta Corrente). 
 
Estudando os registros existentes de chamadas dos terminais 
do Núcleo Azambuja com o Grupo Operadores 1 se chegou aos 
dados abaixo, conforme consta nas datas de movimentações 
financeiras. 

 

Dia 17/04/2015 

 

 
 

Dia 06/05/2015 

 

 
 

Dia 27/07/2015 

 

 
 

Em relação as datas de 17/04/2015 e 24/04/2015 e do dia 
subsequentes a elas, em relação as movimentações da 
Titularidade (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI 



COMERCIO DE CARNES LTDA, Banco: 748 - BANCO 
COOPERATIVO SICREDI S. A., Agência: 902 - CCPI 
PANTANAL DO MS  (MARACAJU/MS), Conta: 198064  (Conta 
Corrente), não se logrou ligações telefônicas entre JOÃO 
CARLOS DE LEMES SIQUEIRA com HILARINO SILVA 
FERREIRA, nem dos terminais dos investigados do Grupo 
Operadores 1 com HILARINO SILVA FERREIRA. 
Por oportuno, cabe lembrar que no que se refere aos dias 
06/05/2015 e 27/07/2015 em que houve os saques de 
R$300.000,00 e R$286.000,00, respectivamente, já consta as 
ligações dessas datas, que se encontra acima. 

 

Análise de relação das chamadas telefônicas com as datas 

de movimentação da conta da Titularidade (CPF/CNPJ - 

Nome): 121.083.858-35 - JOSE RICARDO GUITTI 

GUIMARO, Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI 

S. A., Agência: 902 - CCPI PANTANAL DO MS  

(MARACAJU/MS), Conta: 720089  (Conta Corrente). 

 

Examinando os extratos das chamadas dos terminais do Núcleo 

Azambuja com o Grupo Operadores 1 foi obtido os dados 

adiante, conforme pode se ver nas datas de movimentações 

financeiras. 

 

Dia 11/03/2015 

 

 
 

Dia 10/04/2015 

 

 
 

Dia 15/04/2015 

 



 
 

Dia 16/04/2015 

 

 
 

Dia 28/05/2015 

 

 
 

Dia 09/06/2015 

 

 
 

Dia 30/06/2015 

 

 
 

Dia 07/07/2015 (dia subsequente) 

 

 
 

Dia 10/07/2015 

 



 
 

Dia 27/07/2015 

 

 
 

Dia 25/09/2015 

 

 
 

Dia 08/10/2015 

 

 
 

Os dados acima corroboram o vínculo estável e perma-

nente de JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO com os demais integrantes 

da ORCRIM e denotam sua participação ativa na operacionalização do 

esquema criminoso engendrado pelo grupo. 

Acrescente-se ainda que nos autos da “Operação Lama As-

fáltica”, dentre os documentos encontrados em poder de  IVANILDO 

DA CUNHA MIRANDA, verificou-se anotações de valores seguidas do 

nome “POLACO”. Essas anotações, analisadas em conjunto com a carta 

escrita pela senhora MIRIAN ROSY MIRANDA, esposa de IVANILDO, já 

citada, na qual ela fala sobre os valores que IVANILDO teria arrecadado 

para a campanha política de REINALDO AZAMBUJA no ano de 2014, 

indicam que JOSÉ RICARDO teria realizado empréstimo de valores para 

a campanha eleitoral de REINALDO AZAMBUJA e que parte dos valores 

recebidos no ano de 2015 pela JBS seria pagamento pelos valores adi-

antados por JOSÉ RICARDO no ano de 2014.   



Importante destacar também que no Procedimento Inves-

tigatório Criminal nº 06.2017.000002334-8, da 30ª Promotoria de Jus-

tiça de Campo Grande/MS, despontaram elementos de convicção no 

sentido de que, subjacentemente ao crime de roubo ali investigado, 

estava o intento de ceifar a vida de JOSÉ RICARDO, e o motivo desse 

plano seria a possibilidade de JOSÉ RICARDO tornar pública a atuação 

da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA comandada pelo Governador REI-

NALDO AZAMBUJA21. 

  Face a esses elementos, resta demonstrado que JOSÉ 

RICARDO GUITTI GUIMARO, ao menos no período de 2015, integrou a 

organização criminosa em questão, com a função de operacionalizar o 

recebimento de valores obtidos ilicitamente pelo grupo criminoso junto 

à empresa JBS S.A., especialmente por meio da emissão de notas 

fiscais ideologicamente falsas em nome da empresa BURITI COMÉRCIO 

DE CARNES, tudo em proveito do Governador REINALDO AZAMBUJA e 

sob constante supervisão de RODRIGO SOUZA E SILVA, IVANILDO DA 

CUNHA MIRANDA e JOÃO ROBERTO BAIRD. 

 

 

III.3.9 – PAVEL CHRAMOSTA e DANIEL CHRAMOSTA 
   

  Os denunciados PAVEL CHRAMOSTA e DANIEL 

CHRAMOSTA são os responsáveis pela administração da empresa 

BURITI COMÉRCIO DE CARNES, a qual, como já aduzido acima, e será 

analisado em detalhes nos capítulos seguintes, serviu como principal 

mecanismo para a lavagem de valores pela ORCRIM ora denunciada, 

no ano de 201522. 

 
21 Referidos fatos são objeto do INQ 1243/DF. 
22 Atualmente, constam do quadro societário da empresa BURITI COMÉRCIO DE CAR-
NES LTDA. os três filhos de PAVEL, DANIEL CHRAMOSTA, RAQUEL CHRAMOSTA e 
CRISTINA CHAMOSTA MARINHO DE BARROS.  Em que pese não constar no quadro 



  Em resumo, a empresa BURITI funciona em sistema de 

parceria com escritórios de corretagem de gado. Esses escritórios são 

os responsáveis por negociar a compra do gado com os pecuaristas, 

encaminhar o gado para abate no frigorífico BURITI e posteriormente, 

fazer a comercialização da carne. O capital empregado na compra do 

gado é de responsabilidade do escritório de corretagem, bem como é 

o escritório de corretagem quem se beneficia da venda da carne. 

  Toda a movimentação financeira do escritório é realizada 

em uma conta aberta pela Empresa BURITI e gerida pelo escritório de 

corretagem por meio de procuração. Após o acerto entre pecuarista e 

escritório, setor específico da empresa BURITI emite a nota fiscal sob 

orientação do escritório que negociou o gado. Nesse sistema, cabe ao 

frigorífico BURITI apenas os lucros decorrentes da negociação dos 

“despojos”23 do animal abatido.  

  Dentre esses escritórios que atuavam junto ao frigorífico 

BURITI, destaca-se o escritório “CARANDÁ”, cujos sócios são JOÃO 

CARLOS DE LEMES SIQUEIRA e o denunciado JOSÉ RICARDO GUITTI 

GUIMARO, vulgo “POLACO”. Para a movimentação de valores 

destinados ao pagamento pela compra de gado e recebimento pela 

venda de carne, o escritório CARANDÁ movimentava, por meio de 

procuração, a conta corrente nº 36.768-0, Agência 0174-0, banco 

Bradesco, aberta no CNPJ da empresa BURITI.24 

   Quando ouvido pela primeira vez, PAVEL 

CHRAMOSTA admitiu que as notas fiscais emitidas pela BURITI eram 

“frias”, mas relatou que não tinha conhecimento de tal atribuindo a 

responsabilidade pelo conteúdo dos documentos aos responsáveis pelo 

 
societário da empresa, os depoimentos colhidos demonstram que é PAVEL CHRA-
MOSTA quem tem o poder de decisão sobre os rumos da empresa, em conjunto com 
seu filho DANIEL, que também administra a pessoa jurídica. 

23 Despojo dos animais são os subprodutos do abate, tais como sangue, ossos, “miú-
dos”, etc. 
24 Relembre-se que foi nessa conta administrada pelo escritório CARANDÁ que a JBS 
fez diversas transferências que totalizaram o valor de R$ 12.903.689,70, tendo como 
suporte a simulação de venda de carne da empresa BURITI para a JBS, e a conse-
quente expedição de notas fiscais referentes à tais vendas. 



“Escritório Carandá”, notadamente, JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO: 

 

 

Trechos das declarações de PAVEL CHRAMOSTA – Fls 628 e 629 

 

  Ocorre que, por ocasião do cumprimento de mandado de 

busca e apreensão na casa de CRISTINA CHRAMOSTA, filha de PAVEL, 

foi apreendido um aparelho celular contendo diálogos que indicam a 

participação direta nos fatos em apuração. O Relatório de Análise de 

Material Apreendido - RAMA nº 136/2018 (f. 1078/1110) referente ao 

aparelho celular de CRISTINA CHRAMOSTA MARINHO DE BARROS25, 

filha de PAVEL CHRAMOSTRA, evidenciou que PAVEL e DANIEL tinham 

pleno conhecimento de que a empresa por eles administrada era 

utilizada por POLACO em benefício do esquema criminoso chefiado pelo 

Governador REINALDO AZAMBUJA. 

  É que em um grupo de conversas no aplicativo WhatsApp, 

integrado por pessoas da família CHRAMOSTA, foram identificados 

diálogos que fazem referência à atuação da BURITO no esquema em 

questão.   

  As conversas ocorreram no dia 19/05/2017, na mesma 

semana em que foi divulgada pela imprensa a celebração do acordo de 

colaboração da empresa JBS, citando a participação da empresa 

BURITI na expedição de notas fiscais ideologicamente falsas para 

pagamento de vantagem indevidas ao Governador REINALDO 

AZAMBUJA. 

  Nos diálogos, evidencia-se a preocupação dos 

 
25  O aparelho celular analisado foi periciado, tendo sido elaborado o Laudo n° 
1807/2018 constando em sua mídia anexa o diálogo que faz referência aos fatos sob 
investigação (Caminho do arquivo na mídia: report_html\chats\WhatsApp\chat-
376.txt) 



interlocutores com a possibilidade de prisão em decorrência da 

participação da empresa nos fatos apontados pelos delatores da JBS. 

Observa-se também o nítido receio de falarem ao telefone sobre o 

assunto:  

 

 

 



 

 

No trecho seguinte, denunciado DANIEL CHRAMOSTA deixa 

clara a responsabilidade dos sócios da empresa nos fatos apontados 

pelos colaboradores, fazendo menção à condição de “laranjas” dos re-

presentantes da empresa, na qual se inclui. 

 

 

Por mais de uma vez, o então sócio EDUARDO CRHA-

MOSTA26 deixa evidenciar que a empresa ou os sócios não teriam lu-

crado nada com a operação de emissão de notas falsas para o esquema 

de pagamento de vantagem indevida da JBS. 

 
26 EDUARDO CHRAMOSTA era o filho mais velho de PAVEL CHRAMOSTA e morreu em 
um acidente de trânsito na semana da divulgação do acordo de colaboração dos exe-
cutivos da JBS. 



 

 

 

Situação que aparece corroborada logo em seguida pela 

fala de seu irmão, DANIEL CRHMOSTA, a denotar o conhecimento deste 

sobre o assunto:  

 

 



Na sequência, o denunciado DANIEL explica o contexto da 

emissão das notas pela BURITI, aduzindo ter havido um cancelamento 

de notas fiscais da empresa BURITI, feito por ordem de uma pessoa 

chamada “KIKO”, e que em razão disso, teria sido gerado uma dívida 

de ICMS da ordem de R$ 600 mil para a empresa. Segundo DANIEL, 

após descoberta do esquema, eles, possivelmente se referindo aos de-

mais administradores da empresa, teriam “pressionado” “POLACO” e 

“KIKO” para solucionassem o impasse. Como resposta, ele afirma que 

“POLACO” encontrou uma forma de emitir notas em favor da JBS, pa-

gando o ICMS em substituição às notas canceladas. 

 

Em seguida, DANIEL detalha como era o procedimento 

adotado em relação aos pagamentos realizados pela JBS, deixando 

claro que o próprio pessoal da BURITI era responsável pelos saques 

dos valores, inclusive fazendo menção à conta da BURITI no Banco 

SICREDI. 

Destaque o trecho do diálogo em que DANIEL aponta para 

o destinatário final dos valores recebidos, dizendo que após o saque, 

“POLACO levava pro pessoal do governo”. 



 

 

 

O relato feito pelo denunciado DANIEL CHRAMOSTA, nos 

diálogos acima, é confirmado por JOHNY SOUZA FERREIRA: 

 

Depoimento de JONHY SOUZA FERREIRA – f. 1140 

 



A conversa do chat ora analisada e a versão apresentado 

pelo empregado JONHY DE SOUZA FERREIRA, deixam claro que houve 

o cancelamento de notas fiscais a pedido de JOSÉ RICARDO, o que 

beneficiou o escritório CARANDÁ, mas gerou uma dívida ao Frigorífico 

BURITI. Descoberto o esquema pela família CHRAMOSTA, JOSÉ RI-

CARDO apresenta como solução para saldar a dívida, emitir notas fis-

cais ideologicamente falsas simulando venda de carne da BURITI para 

a empresa JBS, o que teria sido aceito por PAVEL CRHAMOSTA e DA-

NIEL CHRAMOSTA, deixando claro a ambos que os valores recebidos a 

partir da emissão dessas notas fiscais seriam destinados ao “pessoal 

do Governo”, a indicar o conhecimento, por parte de PAVEL e DANIEL, 

de que agiam em proveito do grupo criminoso integrado por POLACO, 

associando-se ao projeto criminoso respectivo. 

Mas além da participação de PAVEL CHRAMOSTA e DANIEL 

CHRAMOSTA consentindo com a expedição das notas fiscais que pos-

sibilitaram a dissimulação de pagamentos pela JBS no esquema que 

beneficiou o Governador REINALDO AZAMBUJA, PAVEL também teve 

participação relevante nos desdobramentos desses pagamentos, a cor-

roborar o vínculo dos mesmos com a ORCRIM. 

Após a realização das transferências para a conta da em-

presa BURITI administrada pelo escritório CARANDÁ, na mesma data 

ou nos dias que se seguiam, eram realizadas outras transferências e 

saques. JOSÉ RICARDO fazia saques em espécie da conta administrada 

pelo CARANDÁ e de sua conta pessoal, bem como recebia valores sa-

cados da conta da empresa BURITI no Banco SICREDI, e se deslocava 

da cidade de Aquidauana/MS (local de residência de JOSÉ RICARDO e 

PAVEL) para a cidade de Campo Grande/MS, para fazer a entrega de 

valores. Por ocasião desses deslocamentos foi verificado que o terminal 

de JOSÉ RICARDO dava registro de ERBs comuns, ora com o terminal 



de RODRIGO SOUZA E SILVA, ora com o terminal de CRISTIANE BAR-

BOSA, secretária do Governador REINALDO AZAMBUJA, o que indica a 

ocorrência de encontros para entrega de valores. 

O que mais chamou a atenção nesses encontros foi que, no 

período em que o terminal de JOSÉ RICARDO tinha ERBs comuns com 

os terminais de RODRIGO ou CRISTIANE BARBOSA, era registrada uma 

ligação entre o terminal de JOSÉ RICARDO e o terminal de PAVEL 

CHRAMOSTA, a confirmar a coordenação na entrega do numerário. 

Esse padrão se repetiu nas datas de 20/03/2015, dia em 

que ocorreu o saque de R$200.000,00 da conta pessoal de JOSÉ RI-

CARDO; 07/04/2015, quando ocorreu o saque de R$ 40.000,00 da 

conta administrada pelo CARANDÁ; 24/04/2015, quando ocorreu o sa-

que de R$200.000,00 da conta da empresa BURITI no Banco SICREDI; 

28/07/2015, dia seguinte ao saque de R$286.000,00 da conta da em-

presa BURITI no Banco SICREDI; 05/05/2015, data em que ocorreu o 

saque de R$319.150,00 da conta administrada pelo CARANDÁ e  

28/07/2015 dia seguinte ao saque de R$103.000,00 da conta pessoal 

de JOSÉ RICARDO. A dinâmica de cada um desses saques e as ligações 

telefônicas são detalhadamente nos capítulos subsequentes. 

Destaque-se ainda que no período em que a JBS fez trans-

ferências para a conta da empresa BURITI administrada pelo escritório 

CARANDÁ (11/03/2015 a 17/07/2015), em datas próximas ao recebi-

mento desses valores, foram realizadas transferências da conta admi-

nistrada pelo escritório CARANDÁ, para a conta nº 33316-6 adminis-

trada pelos proprietários da empresa BURITI, que totalizaram o valor 

de R$ 856.883,06, conforme descrito na tabela abaixo: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 



1 18/03/2015 101-CHEQUE  110.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

2 26/03/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 110.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

3 08/04/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 25.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

4 13/04/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 150.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

6 27/04/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 50.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

7 04/05/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 15.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

8 04/05/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 100.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

9 05/06/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 130.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

10 02/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 50.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

11 02/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 16.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

14 09/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 43.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

16 17/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 20.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

17 17/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 28.614,29 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

18 17/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 9.268,77 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

    856.883,06   

 

Logo, o fato demonstra o envolvimento direto de PAVEL e 

DANIEL na operação de dissimulação da origem e propriedade do pro-

duto dos delitos praticados pela ORCRIM, a corroborar o envolvimento 

dos mesmo com o grupo. 

  Face a esses elementos, resta demonstrado que PAVEL 

CHRAMOSTA e DANIEL CHRAMOSTA, ao menos no período de 2015, 

integraram a organização criminosa em questão, com a função de 

operacionalizar o recebimento de valores obtidos ilicitamente pelo 

grupo criminoso junto à empresa JBS S.A., por intermédio da empresa 

BURITI COMÉRCIO DE CARNES, administrada por ambos, tudo em 

coordenação com o denunciado JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO 

(“POLACO”). 



 

III.3.10 – WESLEY MENSONÇA BATISTA E JOESLEY MEN-
DONÇA BATISTA 
 

Relativamente aos denunciados WESLEY MENDONÇA BA-

TISTA e JOESLEY MENDONÇA BATISTA, consta dos autos fartos ele-

mentos de prova, trazidos inclusive pelos próprios, enquanto colabo-

radores, que denotam a vinculação de ambos ao grupo criminoso lide-

rado por REINALDO AZAMBUJA, com o objetivo de obterem ganhos 

ilícitos, a partir da celebração de TAREs com o Estado de Mato Grosso 

do Sul, tendo como contrapartida o pagamento de valores milionários 

em propinas. 

Ambos integram o denominado “núcleo empresarial” da 

ORCRIM ora denunciado, no qual também seriam incluídos VALDIR 

APARECIDO BONI, DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO e FLORISVALDO 

CAETANO DE OLIVEIRA, caso ainda não gozassem dos benefícios obti-

dos em acordo de colaboração premiada celebrado com o MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. 

Como já aduzido alhures, no tópico relativo à atuação de 

REINALDO AZAMBUJA no seio da ORCRIM, o relacionamento ilícito en-

tre o Governador e os “irmãos Batista” teve início em 2014, quando 

AZAMBUJA se preparava para lançar sua candidatura do Governo. 

Nesse sentido, os denunciados WESLEY BATISTA e JOES-

LEY BATISTA descreveram as tratativas  com REINALDO AZAMBUJA: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] 

[...] 

 



Trecho do depoimento de WESLEY BATISTA – f. 212/215 

 

[...] 

 

Trecho do depoimento de JOESLEY BATISTA – f. 223 

 

 

 

No mesmo sentido é o depoimento de VALDIR APARECIDO 

BONI: 

 

[...] 



 

[...] 

 

[...] 

 

[...] 



 

Trecho do depoimento de VALDIR BONI – f. 220 

 

No mesmo sentido, a corroborar a associação de JOESLEY 

e WESLEY BATISTA ao grupo criminoso comandado por REINALDO 

AZAMBUJA, são os depoimentos dos demais colaboradores vinculados 

à JBS S.A., bem como das testemunhas FLÁVIO GERODETTI (assessor 

de JOESLEY) e ÉRIKA HENNA (secretária de WESLEY), ambos já citados 

alhures. 

Além disso, os dados obtidos a partir do afastamento do 

sigilo telefônico dos investigados vem a corroborar a prova testemu-

nhal, indicando intensa interlocução entre o “núcleo empresarial” os 

demais membros da ORCRIM, ao longo do período investigado. 

Nesse sentido, constou do RAPJ n. 040/2019: 

QUESITO 1 

Existem registros de ligações de integrantes do 
GRUPO REINALDO AZAMBUJA para integrantes do 
GRUPO JBS e vice-versa? Em caso positivo, especi-
ficar as ligações ocorridas entre números associados 
exclusivamente a REINALDO AZAMBUJA ou RO-
DRIGO SOUZA E SILVA com números vinculados 
exclusivamente a JOESLEY BATISTA e WESLEY 
BATISTA? 



O exame das chamadas apresenta 
resultado positivo para o questionamento supra, 
havendo, portanto, 233 registros de ligações entre os 
grupos no período da quebra do sigilo telefônicos, 
conforme apresentado no diagrama adiante.  

Ainda em atendimento ao questionamento 
citado, fica claro os contatos de REINALDO 
AZAMBUJA e RODRIGO SOUZA E SILVA, quando 
fizeram uso, respectivamente, dos números (67) 
999731445, (67)999028051 e (67)30287377 com 
ligações aos números  (11)991378750 e 
(11)982199447 associados a JOESLEY BATISTA, 
estes terminais tem como assinante a empresa JEF 
INVESTIMENTOS - CNPJ: 00.350.763/0009-10, e 
ainda, com o celular (11)992054080 de uso de 
VALDIR APARECIDO BONI. 

 

Como já apontado no item relacionado a REINALDO AZAM-

BUJA, outrossim, os dados telefônicos confirmaram reunião entre o Go-

vernador e os executivos, na sede da JBS S.A., em São Paulo. 



Outrossim, o RAPJ n. 040/2019 confirmou contatos de 

WESLEY e JOESLEY com IVANILDO DA CUNHA MIRANDA e JOÃO RO-

BERTO BAIRD, dois importantes operadores do esquema ora narrado: 

QUESITO 5 

Existem registros de ligações de IVANILDO DA CU-
NHA MIRANDA ou de JOÃO ROBERTO BAIRD para 
os números associados ao GRUPO JBS ou vice-
versa, eventualmente ocorridas entre o início de 2014 
e o final de 2016? Se sim, especificar. 

Sim, existem ligações entre IVANILDO DA 
CUNHA MIRANDO, através dos Terminais 
(67)30273200 e (67)999767778 a ele associado, com 
os terminais do Grupo JBS (11)31444032 (ERIKA 
HENNA D ADDIO), (11)31444030 (JBS S/A - CNPJ: 
02916265002707), (11)31444080 (VALDIR 
APARECIDO BONI), (11)992054080 (JBS S A - 
CNPJ: 02.916.265/0091-16) e (11)991276313 
(WESLEY MENDONCA BATISTA) no período de 
02/07/2014 a 20/03/2016. 

 
A situação se assemelha em relação a 

JOÃO ROBERTO BAIRD, uma vez que ele através 
do Terminal (67)996597711 mantém contato com os 
Terminais do Grupo JBS, respectivamente,  
(11)992054080 de uso de VALDIR APARECIDO 
BONI; (11)972237357, (11)972060764,  
(11)69047231 e (11)972099928, todos do assinante 
JBS S/A - CNPJ: 02916265002707; e do Terminal  
(11)34592309 faz contatos com os Terminais 
(11)31444030 (ERIKA HENNA D ADDIO) e 
(11)25050432 (JOESLEY MENDONCA BATISTA), no 
período de 12/03/2015 a 26/07/2016. 

 

O mesmo ocorreu em relação a RODRIGO SOUZA E SILVA, 

ora apontado como o principal intermediário do Governador REINALDO 

AZAMBUJA: 

QUESITO 7 



Existem registros de ligações específicas de RO-

DRIGO SOUZA E SILVA para os números associa-

dos ao Grupo JBS ou vice-versa, ocorridas entre o 

início de 2014 e o final de 2016? 

O estudo dos extratos apresenta 131 

registros de ligações do Terminal (67)999028051, 

associado a RODRIGO SOUZA E SILVA, com os 

seguintes terminais do Grupo JBS: (11)992054080 do 

assinante JBS S A - CNPJ: 02916265009116 e de 

uso de VALDIR APARECIDO BONI; (11)972060764 

do assinante JBS S/A - CNPJ: 02916265002707; e 

(11)982199447 do assinante JEF INVESTIMENTOS 

- CNPJ: 00350763000910, que é de uso de 

JOESLEY MENDONCA BATISTA no período de 

12/11/2014 a 23/06/2016, vide diagrama abaixo. 

 

Os elementos de prova acima mencionados, aliados ao 

aporte probatório fornecido por JOESLEY MENDONÇA BATISTA e WES-

LEY MENDONÇA BATISTA enquanto os mesmos ostentavam a condição 

de colaboradores – material este que permanece válido e passível de 



ser utilizado para instruir os presentes autos27-28, indicam que os mes-

mos, no período de 2014 a 2016, pelo menos, integraram a organiza-

ção criminosa comandada por REINALDO AZAMBUJA, ocupando o “nú-

cleo empresarial” do grupo, responsável por manter pagamentos sis-

temáticos e reiterados de propina, em decorrência da obtenção de van-

tagens advindas da celebração, com o Governo do Estado do Mato 

Grosso do Sul, de acordos fiscais. 

 

III.4. CONCLUSÃO PARCIAL. ENQUADRAMENTO LEGAL DAS 

 
27 Cabe registrar que constou do termo de acordo de colaboração celebrado pelos 
denunciados com o MPF que “a prova obtida mediante o presente acordo será utili-
zada validamente para a instrução de inquéritos policiais, procedimentos administra-
tivos criminais, medidas cautelares, ações penais, ações cíveis e de improbidade ad-
ministrativa e inquéritos civis, [...] mesmo que rescindido este acordo, salvo se essa 
rescisão se der por descumprimento desta avença por exclusiva responsabilidade do 
Ministério Público” (cláusula 19). Na mesma linha, a cláusula 8ª do acordo apregoa, 
na linha do disposto no art. 4º, §10 da Lei 12.850/13, que “caso o colaborador desista 
do acordo antes de sua homologação judicial ou em caso de não homologação judi-
cial, as prova por ele apresentadas não poderão ser utilizadas em seu desfavor, o 
que, a contrario sensu, legitima a utilização das provas autoincriminatórias em caso 
de rescisão do acordo por culpa do colaborador. 
28 Nesse sentido: “PROCESSO PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. POS-
SIBILIDADE DE RESCISÃO OU DE REVISÃO TOTAL OU PARCIAL. SUSTAÇÃO DE OFE-
RECIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA NA SUPREMA 
CORTE. DESCABIMENTO. ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS PELO STF. IMPOSSIBILI-
DADE. PRECEDÊNCIA DO JUÍZO POLÍTICO DE ADMISSIBILIDADE PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 51, INCISO I, E 86, DA CRFB. PRECEDEN-
TES. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DOS TERMOS DO ACORDO. POS-
SIBILIDADE DE RESCISÃO TOTAL OU PARCIAL. EFEITOS LIMITADOS ÀS PARTES 
ACORDANTES. PRECEDENTES. 1. O juízo político de admissibilidade por dois terços 
da Câmara dos Deputados em face de acusação contra o Presidente da República, 
nos termos da norma constitucional aplicável (CRFB, art. 86, caput), precede a aná-
lise jurídica pelo Supremo Tribunal Federal, se assim autorizado for a examinar o 
recebimento da denúncia, para conhecer e julgar qualquer questão ou matéria de-
fensiva suscitada pelo denunciado. Precedentes. 2. A possibilidade de rescisão ou 
de revisão, total ou parcial, de acordo homologado de colaboração premiada, 
em decorrência de eventual descumprimento de deveres assumidos pelo co-
laborador, não propicia, no caso concreto, conhecer e julgar alegação de im-
prestabilidade das provas, porque a rescisão ou revisão tem efeitos somente 
entre as partes, não atingindo a esfera jurídica de terceiros, conforme rei-
teradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal.” (Inq 4483 QO, Rela-
tor(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔ-
NICO DJe-116  DIVULG 12-06-2018  PUBLIC 13-06-2018) 



CONDUTAS NARRADAS NOS ITENS ACIMA 

Diante do que constou dos itens anteriores, restou demons-

trado que entre os anos de 2014 a 2016, no Estado do Mato Grosso do 

Sul, o denunciado REINALDO AZAMBUJA SILVA, na condição de Gover-

nador, e se valendo deste cargo, exerceu o comando de organização 

criminosa dedicada à prática de crimes diversos, notadamente corrup-

ção (ativa e passiva) e lavagem de dinheiro, razão pela qual está in-

curso no tipo do art. 2º, §§3º e 4º, inciso II da Lei 12.850/13. 

 No mesmo contexto, com comunhão de esforços, união de 

propósitos e unidade de desígnios, os denunciados RODRIGO SOUZA E 

SILVA, MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO, CRISTIANE ANDRÉIA DE CARVA-

LHO DOS SANTOS, JOÃO ROBERTO BAIRD, IVANILDO DA CUNHA MI-

RANDA, ANTÔNIO CELSO CORTEZ, JOSÉ RICARDO GUTTI GUIMARO 

(“Polaco”), DANIEL CHRAMOSTA, PAVEL CHRAMOSTA, WESLEY MEN-

DONÇA BATISTA e JOESLEY MENDONÇA BATISTA, constituíram e inte-

graram a organização criminosa liderada pelo primeiro denunciado, es-

truturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, cujo 

objetivo era obter a obtenção de vantagem econômica, mediante a 

prática das infrações penais acima mencionadas, razão pela qual estão 

incursos no tipo do art. 2º, § 4º, inciso II da Lei 12.850/13. 

 

IV – DOS DELITOS EFETIVAMENTE PRATICADOS NO BOJO DA 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

  Nos itens anteriores, foram descritas todas as circunstân-

cias relacionadas à prática do crime de organização criminosa (art. 2º, 

Lei 12.850/13). 



  Ocorre que, segundo apurado, no contexto de atuação da 

ORCRIM em comento, diversos fatos criminosos vieram a ser efetiva-

mente praticados, embora seu cometimento não fosse condição essen-

cial para a existência da ORCRIM29. 

IV.1 – DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E CORRUPÇÃO 

ATIVA 

  Consta dos autos que no período compreendido entre 

o início de 2014 e dezembro de 2016, aproximadamente, o denunciado 

REINALDO AZAMBUJA SILVA, em comunhão de esforços e unidade de 

desígnios com os denunciados RODRIGO SOUZA E SILVA, MÁRCIO 

CAMPOS MONTEIRO, IVANILDO DA CUNHA MIRANDA e JOÃO ROBERTO 

BAIRD, mesmo antes da assunção do cargo de Governador pelo 

primeiro, mas em função do mesmo, solicitou e recebeu (por si ou por 

terceiros), de maneira dissimulada, bem como aceitou promessa de 

vantagens indevidas repassadas pela empresa JBS S.A., para si e para 

outrem. Em contrapartida, praticou atos de ofício infringindo dever 

funcional, relacionados à celebração de Termos de Acordos de Regime 

Especial – TAREs (ou aditivos) que concediam benefícios fiscais à 

referida empresa. As vantagens indevidas prometidas, pagas e 

recebidas pelos denunciados, giravam em torno de 30% do que a 

empresa JBS S.A. deixava de recolher aos cofres públicos em 

decorrência dos TAREs celebrados. 

  Ademais, no mesmo contexto e período mencionados, 

os denunciados WESLEY MENDONÇA BATISTA e JOESLEY MENDONÇA 

BATISTA, na condição de representantes da empresa JBS, ofereceram, 

prometeram e efetivamente entregaram a REINALDO AZAMBUJA SILVA 

e aos demais codenunciados neste tópico, vantagem indevida, em 

virtude da celebração de TAREs com infringência de dever funcional, 

 
29”PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS . QUADRILHA OU BANDO. ATIPICIDADE. 
IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DE CRIMES. DELITOS IDEALIZADOS, 
MAS QUE NÃO VIERAM A OCORRER. CRIME FORMAL E DE PERIGO. ADVENTO DOS 
CRIMES PLANEJADOS. DESNECESSIDADE”. (STJ – HC nº 135.715/MS – Rel. Min. 
Maria Thereza Assis Moura - julgado em 03/02/2011). 



em valores correspondentes a 30% dos benefícios econômicos 

auferidos pela empresa. 

  Conforme já demonstrado no item III.2 desta 

denúncia, durante muitos anos, ao menos desde 2003, os sucessivos 

Governadores do Estado do Mato Grosso do Sul mantinham, junto à 

empresa JBS S.A., um acordo ilícito pelo qual os empresários 

efetuavam o pagamento de vantagens indevidas aos mandatários, em 

troca da celebração de acordos fiscais. 

  Visando a se inserir neste acordo ilícito caso viesse a 

se sagrar vencedor das eleições que se realizariam em outubro de 2014, 

no início daquele ano o denunciado REINALDO AZAMBUJA iniciou 

tratativas com os denunciados WESLEY BATISTA e JOESLEY BATISTA, 

visando a estabelecer as bases de uma parceria ilícita30. 

  As primeiras tratativas de solicitação de vantagem 

indevida foram realizadas por REINALDO AZAMBUJA, com a 

participação direita de IVANILDO DA CUNHA MIRANDA e de RODRIGO 

SOUZA E SILVA, e com o conhecimento de JOÃO ROBETO BAIRD e 

MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO, junto ao codenunciado JOESLEY 

BATISTA, ainda no ano de 2014, enquanto AZAMBUJA era candidato ao 

cargo de Governador. Na ocasião, como relatado pelos denunciados 

WESLEY e JOESLEY, AZAMBUJA manifestou ciência sobre a existência 

dos acordos ilícitos firmados pela JBS com governos anteriores e 

solicitou, mesmo não tendo assumido o cargo de Governador, mas em 

razão deste, o pagamento de vantagens indevidas, na forma de 

doações de campanha, anuindo que as mesmas fossem descontadas 

de pagamentos futuros, em caso de sucesso no pleito eleitoral. 

   O evento é descrito no Anexo 21 (f. 235), nos 

seguintes termos: 

 
30 Os fatos já foram trazidos à baila nos itens anteriores, posto que denotam a 
formação do vínculo associativo entre os denunciados, na medida em que o 
pagamento permanente e sistemático de vantagens indevidas ao Governador 
REINALDO AZAMBUJA constituiu o principal mote para a constituição da ORCRIM ora 
denunciada. Todavia, mas são novamente mencionados neste tópico,  
 



 

 

 

 

 

 

Trecho da descrição do Anexo 21, comum a WESLEY BATISTA, JOESLEY BATISTA e 
VALDIR APARECIDO BONI – f. 235 

 

 

  O próprio denunciado JOESLEY confirma o fato, em 

depoimento prestado em sede policial: 

 

[...] 
 

 



 
[...] 

 
Depoimento de JOESLEY MENDONÇA BATISTA – f. 223/225 

 

 

 

  O fato é corroborado pelo depoimento de WESLEY 

BATISTA e pelo colaborador VALDIR APARECIDO BONI: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Depoimento de WESLEY BATISTA – f. 212/216 

 



 

 



 

Depoimento de VALDIR BONI – f. 217/222 

 

  Destaca-se que, como consignado no RAPJ n. 

040/2019, os dados de registros telefônicos e informações de ERBs 

confirmam os relatos acima, indicando a presença de IVANILDO DA 

CUNHA na sede da JBS em 02/09/2014 e confirmando a presença de 

REINALDO AZAMBUJA e RODRIGO SOUZA E SILVA na sede do Grupo 

J&F em 19/09/2014, cerca de duas semanas antes do primeiro turno 

das eleições daquele ano, bem como na sede da JBS S.A., em 

12/11/2014. Nesse sentido, constou do RAPJ citado: 

 

QUESITO 3 

É possível confirmar a ida de REINADO AZAMBUJA a sede da 
J & F em São Paulo/SP, no início de 2014, após se lançar can-
didato, com o fim de encontrar-se com JOESLEY BATISTA 
MENDONÇA na sede da J & F (Rua General Furtado do Nasci-
mento, nº 66, alto dos Pinheiros, São Paulo/SP)? Existem regis-
tros similares que permitam afirmar a existência de outros en-
contros ou reunião, que possam ter ocorrido entre o início de 
2014 e o final de 2016, seja no endereço mencionado em São 
Paulo ou na Sede da Governadoria do Estado do Mato Grosso 
do Sul? Em caso positivo, especificar ou mapear? 

 
Para responder a quesitação acima foi extraído do aplicativo 
GOOGLE MAPS a informação das coordenadas do endereço 
da J & F, referente a Rua General Furtado do Nascimento nº 66 
- Alto dos Pinheiros - São Paulo/SP, que são as seguintes: 
Latitude -23.5554872, Longitude -46.7167642 e o Azimute 17z. 
 
Em confronto das coordenadas acima com os registros de uso 
Erb do Terminal (67) 999731445, cadastrado para o CPF 
286.339.381-20 de REINALDO AZAMBUJA SILVA (RE 137-
2017-INQ 1190 STF OF 2853-STJ-VIVO), foi identificado que no 
dia 19/09/2014 há registros convergentes com as proximidades 
do endereço da J&F, conforme demonstrado abaixo. 



 

 
TERMINAL ERB LATITUDE LONGITUDE AZIMUTE TIPO DATA HORA 

5567999731445 724104021132454 -23,559 -46,720322 310 Uso ERB 02/07/2014 18:46:19 

5567999731445 724100951106424 -23,553719 -46,706986 330 Uso ERB 19/09/2014 18:52:45 

5567999731445 724104021132454 -23,559 -46,720322 310 Uso ERB 19/09/2014 21:39:10 

5567999731445 724104021132454 -23,559 -46,720322 310 Uso ERB 19/09/2014 21:40:01 

 
 
 
 

 
QUESITO 4 

É possível confirmar a ida de REINALDO AZAMBUJA a sede da 
JBS em São Paulo, entre o início de 2014 e o final de 2016, para 
encontros com WESLEY BATISTA na sede da JBS (Av. Margi-
nal Direita do Tietê, nº 500, Bairro Vila Jaguara, São Paulo/SP) 
ou deste com REINALDO AZAMBUJA na sede da Governadoria 
do Estado do Mato Grosso do Sul? Existem registros similares 
que permitam afirmar a existência de outros encontros ou reu-
niões, que possam ter ocorrido entre o início de 2014 e o final 
de 2016, seja no endereço mencionado em São Paulo ou na 
Sede da Governadoria do Estado do Mato Grosso do Sul? Em 
caso positivo, especificar ou mapear 

Inicialmente foi obtido com o aplicativo GOOGLE MAPS as 
coordenadas do endereço da JBS referente a Av. Marginal 
Direita do Tietê - nº 500 - Bairro Vila Jaguará - São Paulo/SP, de 
Latitude -23.515239, Longitude -46.731221 e Azimute 20, que 
confrontadas com o uso Erbs dos números telefônicos 
associados a REINALDO AZAMBUJA, resultou que o Terminal 
67999731445 apresenta convergência com o endereço da Sede 
da JBS em São Paulo/SP no dia 12/11/2014 para os registros 
ocorridos entre 10h57min40seg a 10Hh58min10seg do dia 
12/11/2014, conforme demonstrado na imagem e tabela abaixo. 

 



 

 

 
TERMINAL ERB LATITUDE LONGITUDE AZIMUTE TIPO DATA HORA 

5567999731445 724100951106234 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 12/11/2014 10:57:06 

5567999731445 724100951106234 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 12/11/2014 10:57:44 

5567999731445 724100951106231 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 12/11/2014 10:58:10 

 

Os registros acima são referentes a ligações entre os terminais 
vinculados a REINALDO AZAMBUJA, conforme quadro abaixo. 
 

 
QUESITO 5 

Existem registros de ligações de IVANILDO DA CUNHA MI-
RANDA ou de JOÃO ROBERTO BAIRD para os números asso-
ciados ao GRUPO JBS ou vice-versa, eventualmente ocorridas 
entre o início de 2014 e o final de 2016? Se sim, especificar. 

Sim, existem ligações entre IVANILDO DA CUNHA 
MIRANDO, através dos Terminais (67)30273200 e 
(67)999767778 a ele associado, com os terminais do Grupo JBS 
(11)31444032 (ERIKA HENNA D ADDIO), (11)31444030 (JBS 
S/A - CNPJ: 02916265002707), (11)31444080 (VALDIR 
APARECIDO BONI), (11)992054080 (JBS S A - CNPJ: 
02.916.265/0091-16) e (11)991276313 (WESLEY MENDONCA 
BATISTA) no período de 02/07/2014 a 20/03/2016. 
 
[...] 
 

QUESITO 6 



É possível demonstrar presença de IVANILDO DA CUNHA MI-
RANDA ou de JOÃO ROBERTO BAIRD, ou de seus desloca-
mentos respectivos, até a sede das empresas JBS ou J & F em 
São Paulo em tal período? Se sim, especificar 

Em resposta ao questionamento, o resultado se mostrou 
positivo em relação a pessoa de IVANILDO DA CUNHA quando 
observando os registros de uso Erb dos terminais associados 
as pessoas cima citadas, que em confronto com as 
coordenadas dos endereços das empresas supracitada, foi 
possível se chegar a informação de que o Terminal  
(67)999767778 de uso de IVANILDO DA CUNHA MIRANDA - 
CPF: 15760030191 convergem com a localização da empresa 
J&F, quando das plotagens do dia 02/09/2014, conforme 
demonstrado na imagem e tabela adiantes.   

 

 

TERMINAL ERB LATITUDE LONGITUDE AZIMUTE TIPO DATA HORA 
5567999767778 724104021132452 -23,559 -46,72032 065 Uso ERB 02/09/2014 10:36:12 

5567999767778 724104021132452 -23,559 -46,72032 065 Uso ERB 02/09/2014 10:43:43 

 

Embora os registros de ligações do citado dia não apresentem 
ligações entre os terminais de IVANILDO DA CUNHA com os 
do Grupo JBS, foi identificado que dias antes, ou seja, no dia 
30/08/2014, o referido faz contato com o funcionário VALDIR 
BONI, conforme diagrama a seguir. 

  



[...] 
QUESITO 8 

É possível demonstrar presença de RODRIGO SOUZA E 
SILVA, ou de seus deslocamentos respectivos, até a sede das 
empresas JBS ou J & F em São Paulo em tal período? 

Considerando as coordenadas Latitude -
23.5554872, Longitude -46.7167642 e Azimute 17 extraídas do 
sitio GOOGLE MAPS, referentes ao endereço da Rua General 
Furtado do Nascimento nº 66 - Alto dos Pinheiros - São 
Paulo/SP, onde funciona a Sede da empresa J&F, referidas 
coordenadas foram usadas para confrontar as coordenadas das 
Erbs que plotaram uso de sinal pelo Terminal (67)999028051 
(cadastrado para o CPF 286.339.381-20 de REINALDO 
AZAMBUJA SILVA – vide RE 137-2017-INQ 1190 STF OF 2853-
STJ-VIVO), sendo identificado que no dia 19/09/2014 há 
registros de proximidade do endereço da J&F, conforme 
demonstrado abaixo. 

 

Tendo os denunciados WESLEY BATISTA e JOESLEY BATISTA 

prometido o pagamento da vantagem indevida, determinaram a reali-

zação dos pagamentos respectivos, os quais foram efetivamente reali-

zados, na forma combinada (doações oficiais), por meio de quatro 

transferências bancárias no valor de R$2.500.000,00 cada, conforme 

recibos apresentados pelos colaboradores (arquivo digital contido em 

mídia de f. 388) e posteriormente abatidas das vantagem indevida pa-

gas no primeiro ano de Governo de REINALDO AZAMBUJA, conforme 

relatos e lançamentos em planilha própria de controle da vantagem 



indevida paga ao Governo do Mato Grosso do Sul, denominada pelos 

colaboradores de “conta corrente da propina” (f. 316/320), cuja ima-

gem da parte referente às doações segue abaixo: 

Fragmento da tabela - valores das doações destacados em vermelho – f. 316 

 
 
  Os valores acima, bem como as datas dos 

lançamentos, são coincidentes com dados constantes de outra planilha 

apresentada pelos colaboradores (f. 320), que descreve as doações 

realizadas: 

 

  A planilha acima é fidedigna aos dados apresentados 

pelo PSDB – Diretório Nacional, na prestação de contas 2014, conforme 

excertos da tabela respectiva, extraída do site do TSE: 



[...] 

[...] 

[...] 

 

Prestação de Contas Diretório Nacional PSDB - Disponível em: 
http://www.tse.jus.br/internet/prestacao_contas/partidos/2014/PSDB/prestacao-
contas-271-78/TSE-prestacao-contas-271-78-volume-principal.pdf 

 

  

 Uma vez eleito, logo no início do ano de 2015, REINALDO 

AZAMBUJA encetou novas tratativas ilícitas com o denunciado WELSEY 

BATISTA, que atuava com a anuência e concordância do denunciado 

JOESLEY BATISTA. Na oportunidade, segundo relato dos próprios 

denunciados WESLEY e JOESLEY, AZAMBUJA intentou repactuar o 

acordo firmado no ano anterior, de modo a não ter que honrar com a 

parcela da dívida de campanha herdada de seu adversário. 

 Durante o ano de 2015 as tratativas relacionadas ao 

esquema de pagamento de propina ao Governador AZAMBUJA 

passaram pela intermediação direta de JOSÉ ROBERTO BAIRD e de 

RODRIGO SOUZA E SILVA, sempre com o conhecimento de AZAMBUJA. 

 Nesse sentido, é o depoimento de FLÁVIO GERODETTI: 

 



 

Depoimento de FLÁVIO GERODETTI – f. 394/395 

 

  Também DEMILTON DE CASTRO confirma a 

participação de RODRIGO nas tratativas: 

 

 

 

Depoimento de DEMILTON ANTONIO DE CASTRO – f. 389/391 

 

  Sobre a participação de JOÃO BAIRD nas tratativas 

em tela, o RAPJ n. 040/2019 confirma contatos telefônicos deste com 

VALDIR APARECIDO BONI nos dias 05, 06, 21 e 22/01/2015, logo nos 

primeiros momentos do Governo AZAMBUJA: 

QUESITO 14 

Existem registros de ligações de VALDIR APARECIDO BONI ou 
DEMILTON ANTONIO DE CASTRO para OPERADORES 01 
durante do ano de 2015 ou vice-versa? Se sim, especificar da-
tas. 

A análise dos registros telefônicos do ano de 2015 



apresenta contatos entre VALDIR APARECIDO BONI com os 
operadores JOÃO ROBERTO BAIRD e IVANILDO CUNHA 
MIRANDA em 05/01/2015, 06/01/2015, 21/01/2015, 22/01/2015, 
05/03/2015, 24/03/2015, 25/03/2015, 07/04/2015, 08/04/2015, 
28/04/2015 e 10/08/2015, conforme demonstrado no diagrama 
a seguir. 

 

 

 

  Note-se que no interregno entre esses contatos, RODRIGO 

SOUZA E SILVA compareceu à sede da JBS, como apontado pelo RAPJ 

040/2019: 

Já em relação as coordenadas de Latitude -23.515239, 
Longitude -46.731221 e Azimute 20, do endereço da JBS 
referente a Av. Marginal Direita do Tietê nº 500 - Bairro Vila 
Jaguará - São Paulo/SP, obtidas do site GOOGLE MAPS e 
utilizadas para confrontar com as coordenadas de uso Erb dos 
números telefônicos de uso de RODRIGO SOUZA DA SILVA, 
constatou-se que o Terminal (67)999028051, nos dias 
03/03/2015 e 15/01/2015, fez uso de sinal das ERBs 
724104021137213 e 724100951106231 que plotaram 
posicionamento em área convergente com a Sede da referida 
empresa, conforme pode ser visto na tabela e imagem infra. 



 

TERMINAL ERB LATITUDE LONGITUDE AZIMUTE TIPO DATA HORA 

5567999028051 724100951106231 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 15/01/2015 11:37:40 

5567999028051 724100951106231 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 15/01/2015 11:51:39 

5567999028051 724100951106231 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 15/01/2015 12:53:45 

5567999028051 724100951106234 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 15/01/2015 13:03:40 

5567999028051 724100951106234 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 15/01/2015 13:03:47 

5567999028051 724100951106231 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 15/01/2015 13:07:20 

5567999028051 724104021137213 -23,515622 -46,724878 310 Uso ERB 03/03/2015 16:18:34 

 

Em que pese não ter sido identificado ligações de números 
telefônicos associados a RODRIGO SOUZA para os do Grupo 
JBS no dia 15/01/2015, quando do examine das chamadas 
ocorridas nos dias úteis da semana que antecederam a data de 
15/01/2015, foi identificado que o Terminal (67)999028051 
utilizado por RODRIGO SOUZA E SILVA recebeu ligações do 
Terminal (11)982199447, do assinante JEF INVESTIMENTOS - 
CNPJ 00.350.763/0009-10 e, de uso de JOESLEY BATISTA, 
conforme reprodução abaixo. 



 

 

Também foi feito o estudo das chamadas dos dias que 
antecederam a data de 03/03/2015, sendo identificado que o 
referido Terminal (67)999028051 efetua e recebe ligações do 
Terminal (11)992054080, cujo assinante é JBS S/A – CNPJ 
02.916.265/0091-16 e, de uso de VALDIR APARECIDO BONI, 
pessoa que possui vínculo empregatício com a empresa JBS 
S/A – CNPJ 02.916.265/0027-07 desde 02/08/2004, conforme 
informado nos registros do CAGED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Como decorrência dos atos de corrupção bilateral acima 

narrados, em 12/03/2015, os denunciados REINALDO AZAMBUJA e 

MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO assinaram com a empresa JBS, por 



intermédio de VALDIR APARECIDO BONI, o Aditivo ao Termo de Acordo 

1028/2014 (f. 230/230-v): 

 

 

 

 



 

 

  Segundo informado por VALDIR APARECIDO BONI, a 

celebração deste Termo Aditivo, cujo instrumento originário havia sido 

assinado no final da gestão de ANDRÉ PUCINELLI, envolveu a 

concessão de facilidades à empesa JBS S.A., uma vez que “a 

contrapartida referente à compra de boi, prevista no referido 

instrumento, passou a ser permitida a partir de 2010 e não mais a 

partir de 2015, início da vigência do Termo originário” (f. 218). 

  A partir da assinatura desse TARE, mensalmente o 

colaborador VALDIR BONI apurava os valores que a JBS S.A. recebia a 

título de créditos tributários e lançava o correspondente a 30% desse 

montante na “conta corrente da propina”. De modo a se efetuar os 

pagamentos das vantagens indevidas, durante o ano de 2015 foram 



emitidas notas fiscais da empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES, bem 

como em nome de JOÃO BAIRD e IVANILDO DA CUNHA MIRANDA.31 

  Essa constatação é possível a partir da leitura do 

depoimento de ULGEMAR STORNI, à f. 457, bem como pela análise de 

agenda entregue pelo mesmo, na qual foram anotadas todas as notas 

fiscais entregues à JBS para viabilizar o pagamento de propina em 

favor do grupo investigado, no ano de 2015 (f. 464/472): 

c  

 
31 Os mecanismos para recebimento dos valores de forma dissimulada serão descritos 
em detalhes no capítulo seguinte, que cuidará dos atos de lavagem de dinheiro. Por 
ora, cuidar-se-á apenas de elencar as notas e respectivos valores, a fim de indicar o 
efetivo pagamento da vantagem indevida. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

  O somatório das notas lançadas na agenda apresentada 

por URGELMAR, segue representado em vermelho na planilha a seguir: 

 

  O valor é compatível com aqueles detalhados em planilha 

fornecida pelos colaboradores com a relação de notas fiscais falsas 

emitidas pela empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES LTDA, por JOÃO 

BAIRD e IVANILDO CUNHA MIRANDA, no ano de 2015:32 

 
32 Referida planilha se encontra gravada na mídia acostada às f. 33, sob a denomina-
ção: “Anexo 21- Planilha Reinaldo Azambuja MS – Wesley Batista”. 





 

  Constam dos autos, ainda, na mídia de f. 33, cópias das 

notas fiscais emitidas pela empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES 

LTDA, constantes da planilha reproduzida. Os dados dessas notas, 



como data de emissão, data aposta na planilha, número 

correspondente e valor, foram relacionados em tabela a seguir: 

 

Verifica-se ainda, gravadas na mesma mídia mencionada an-

teriormente, cópias dos comprovantes de pagamentos da JBS, relati-

vos às notas emitidas pela empresa BURITI, esclarecendo-se, todavia, 



que, por vezes, tais comprovantes se referem à consolidação do soma-

tório de algumas notas33. Na imagem seguinte, estão relacionados os 

referidos comprovantes, com as datas, valores e conta destinatária: 

 

 

Quanto às notas fiscais constantes na relação da planilha do 

Anexo 21 – REINALDO AZAMBUJA, anteriormente reproduzida, em 

nome dos operadores JOÃO ROBERTO BAIRD e IVANILDO DA CUNHA 

MIRANDA, cujos valores somados correspondem a R$ 1.696.800,02 e 

 
33 Esclareça-se que em relação às notas fiscais, a empresa BURITI e os pecuaristas 
emitiam a suas notas fiscais de produtor. Em um segundo momento, por questões 
contábeis, a JBS consolidava as notas por períodos e emitentes, e emitia uma nota 
fiscal (contra nota) com referência à um grupo de notas de produtores.  



R$ 1.260.000,05, respectivamente, verificou-se não constarem grava-

das na mídia anteriormente especificada. Contudo, os comprovantes 

de pagamentos respectivos foram detalhados na tabela abaixo: 

 

 

Registre-se ter ocorrido a emissão de outras notas fiscais pe-

los operadores JOÃO ROBERTO BAIRD e IVANILDO DA CUNHA MI-

RANDA, referentes ao ano de 2015, além daquelas constantes da rela-

ção do Anexo 21, conforme apontamentos e documentos adicionais 

apresentados pelos colaboradores no decorrer da investigação. No caso 

do primeiro, relacionadas em planilha acostadas às fls. 351. Em relação 

ao segundo, reproduzidas às fls. 397/440. 

Sobre a nova relação de notas emitidas por JOÃO BAIRD, 

cumpre esclarecer que algumas referem-se àquelas já lançadas na pla-

nilha do Anexo 21. 

Desse modo, da nova relação apresentada pelos colaborado-

res, somente devem ser consideradas como acréscimo, as notas que 

constam a partir da sua quinta linha, no montante de R$ 5.520.799,90, 

conforme imagem explicativa apresentada a seguir: 



 

As cópias das referidas notas fiscais, assim como dos respec-

tivos comprovantes de pagamentos, seguem consolidados na mídia 

anexada ao Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 58/2018 ((Fls 

232 do PBAC 03/DF).34 

De igual forma, se procedeu em relação as outras notas fis-

cais emitidas por IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, às fls. 396/440, des-

tacando-se em relação a estas, o respectivo comprovante de paga-

mento consolidado, no valor de R$ 2.279.199,98, (fls.441), conforme 

imagem adiante reproduzida: 

 
34 Considerando que as notas fiscais constam em documentos e mídias esparsos nos 
autos, visando ordenação e concentração, foram todos gravados em mídia que segue 
anexa ao RAPJ 58/2018 no Pedido Cautelar de Busca e Apreensão – PBAC 03/DF (Fls 
232 do PBAC 03/DF). 



 

 

 

  Note-se que a soma das notas pagas pela JBS em 2015 

atinge o montante de R$23.660.492,90. Somando-se a esses valores 

o quantum adiantado para REINALDO AZAMBUJA na campanha 2014 

(R$10 milhões) e que foi abatido da “conta-propina” em 2015, chega-

se ao valor de R$33.660.492,00, montante  muito próximo de 30% 

sobre o total de créditos obtidos pela JBS S.A. em 2015, considerando 

demonstrativo apresentado por VALDIR APARECIDO BONI à f. 226: 

 

 



  

  No ano de 2016, as tratativas permaneceram sendo 

encetadas junto aos ora denunciados, com o objetivo de manter o 

esquema ilícito. Sobre o assunto, esclareceu VALDIR APARECIDO 

BONI: 

 

 

Depoimento de VALDIR BONI – f. 217/222 

 

  Fruto das tratativas levadas a efeitos pelos denunciados 

REINALDO AZAMBUJA, RODRIGO SOUZA E SILVA, JOÃO ROBERTO 

BAIRD e IVANILDO DA CUNHA MIRANDA perante os denunciados 

JOESLEY BATISTA e WESLEY BATISTA, bem como junto ao colaborador 

VALDIR APARECIDO BONI,35 em 13/02/2016 foi celebrado o Termo de 

 
35 Constou do RAPJ n. 040/2019, por exemplo, ao se analisar as ligações telefônicas 
entre os integrantes do “Grupo Azambuja” e Valdir Aparecido Boni em 2016, que 
“ocorreram 19 ligações entre os envolvidos, nas datas de 04/01/2016, 08/01/2016, 
23/06/2016, 15/08/2016, 09/09/2016, 14/09/2016, 20/09/2016, 14/10/2016, 



Acordo 1103/2016 (f. 231/233-v) e, na sequência, um aditivo a esse 

último termo, em 04/04/2016 (f. 234/234-v). A exemplo dos TAREs 

anteriores, estes também foram assinados pelos denunciados 

REINALDO AZAMBUJA e MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO, além do 

colaborador VALDIR APARECIDO BONI: 

 

 

 
25/11/2016, 29/11/2016”. 
 



 

Trechos do Termo de Acordo 1103/2016 – f. 231/233-v. 

 



 

Trechos do Aditivo ao Termo de Acordo 1103/2016 – f. 231/233-v. 

 

  Da mesma forma que ocorrido em 2015, a celebração dos 

TAREs acima ocorreu com violação dos deveres funcionais dos 

denunciados REINALDO AZAMBUJA e MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO, na 

medida em que como esclarecido por VALDIR APARECIDO BONI, “no 

Aditivo ao Termo n. 1103/2016 ocorreu uma facilitação à concessão do 

benefício fiscal nele previsto, pois foi permitido que a comprovação do 

investimento se desse por meio unicamente da apresentação de notas 

fiscais (anteriormente era exigida a comprovação por meio de 

comprovantes de pagamento dos equipamentos adquiridos)”. 

  Como já mencionado alhures, no ano de 2016 os 

pagamentos das vantagens indevidas decorrentes da assinatura dos 

TAREs em questão observaram sistemática diversa do que ocorreu em 

2015. Enquanto naquele ano as notas fiscais que amparariam a 

entrega de valores foram emitidas pelo BURITI COMÉRCIO DE CARNES 

e por JOÃO BAIRD e IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, em 2016, por 

opção do próprio Governador, foram apresentadas notas fiscais de 



pecuaristas diversos36. Nesse sentido, recorre-se uma vez mais ao 

depoimento de VALDIR BONI: 

 

 

 

 

Depoimento de VALDIR BONI – f. 217/222 

 

 

  A relação de notas fiscais emitidas para pagamentos 

das vantagens indevidas em 2016, assim como os comprovantes de 

pagamentos realizados pela JBS, constam de mídia anexada ao 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 58/2018 (f. 232 do PBAC 

03/DF) 37. 

  Em relação ao montante de vantagem indevida paga 

pela JBS em 2016, os colaboradores incialmente apontaram o valor de 

R$ 15.497.109,40, o qual, posteriormente, foi acrescido de 

R$ 5.003.066,00, decorrentes de notas de compra de gado emitidas 

pelo operador do esquema e pecuarista IVANILDO DA CUNHA 

 
36 As notas foram emitidas por ELVIO RODRIGUES, FRANCISCO CARLOS FREIRE DE 
OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA, MARCIO CAMPOS MONTEIRO, NELSON CINTRA 
RIBEIRO, OSVANE APARECIDO RAMOS, RUBENS MASSAHIRO MATSUDA, ZELITO AL-
VES RIBEIRO e IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, bem como pela pessoa jurídica 
AGROPECUÁRIA DUAS IRMÃS. 
37 Para a adequada compreensão do conteúdo dos documentos, é pertinente esclare-
cer que para cada caminhão de gado vendido, é necessária a expedição de uma nota 
fiscal pelo pecuarista. Sendo assim, a cada venda de gado em quantidade superior à 
capacidade de um caminhão, os pecuaristas devem expedir mais de uma nota fiscal. 
Por uma questão contábil, no momento da realização do pagamento, a JBS expede 
uma contra nota compilando todas as notas fiscais expedidas pelo pecuarista. Essa 
observação é importante, porque as tabelas apresentadas pelos colaborados fazem 
referência à contra nota (documento fiscal expedido pela própria JBS). A totalidade 
das notas fiscais emitidas pela JBS, das notas fiscais do produtor e tabelas contendo 
a numeração de todas as notas citadas se encontram em mídia anexa ao Relatório 
de Polícia Judiciária nº 58/2018 (Fls 232 do PBAC 03/DF). 



MIRANDA, e de R$ 1.500.643,00, em razão de mais duas notas 

semelhantes emitidas pelo produtor ÉLVIO RODRIGUES, conforme 

esclarecimentos adicionais prestados pelos colaboradores, às f. 

348/352. 

  Logo, a somatória total referente a 2016 atinge o 

montante de R$ 22.000.818,40, valor que é compatível com o 

percentual aproximado de 30% sobre os créditos obtidos pela JBS em 

2016, conforme relatório apresentado por VALDIR BONI (f. 227): 

 

 

 Logo, tem-se que os denunciados REINALDO AZAMBUJA, 

RODRIGO SOUZA E SILVA, JOÃO ROBERTO BAIRD, IVANILDO DA 

CUNHA MIRANDA e MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO, em comunhão de 

esforços e unidades de desígnios, solicitaram, para si ou para outrem, 

em pelo menos 3 oportunidades (reuniões ocorridas em 2014, 2015 e 

2016) vantagem indevida, em razão do cargo de Governador ao qual 

concorria REINALDO AZAMBUJA38, sob a promessa de praticar ato de 

ofício com infração do dever funcional, tendo efetivamente recebido 

 
38 Relativamente ao pedido ocorrido em 2014, antes da assunção do vargo pelo de-
nunciado REINALDO AZAMBUJA, é evidente que a corrupção foi praticada em função 
do cargo, tanto que o pagamento foi condicionado à manutenção do esquema ilícito 
de concessão de vantagens à empresa JBS S.A. por meio da assinatura de TAREs 
pelo Governador. 



essas vantagens 39 . Em razão das promessas e vantagens, os 

denunciados REINALDO AZAMBUJA e MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO, 

com a anuência dos denunciados RODRIGO SOUZA E SILVA, JOÃO 

ROBERTO BAIRD, IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, praticaram atos de 

ofício (assinatura de TAREs) com infringência do dever funcional, eis 

que os acordos concediam benefícios indevidos à empresa JBS S.A., 

razão pela qual estão incursos, por três vezes, no crime do art. 317, 

§ 1º c/c art. 327, § 2º, em concurso material (art. 69), todos do 

Código Penal, No mesmo contexto, os denunciados WESLEY 

BATISTA e JOESLEY BATISTA, igualmente, em pelo menos 3 

oportunidades (2014, 2015 e 2016), ofereceram e prometeram 

vantagem indevida a REINALDO AZAMBUJA, para determiná-lo a 

manter o esquema de pagamento de propina que já vinha funcionando 

do Estado do Mato Grosso do Sul, e efetivamente vieram a efetuar o 

pagamento destas vantagens, nas datas mencionadas, razão pela qual 

estão incursos no crime do art. 333, parágrafo único do Código 

Penal. 

   

IV.2 – DOS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS 

 
IV.2.1. DO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA POR IN-
TERMÉDIO DE DOAÇÕES ELEITORAIS OFICIAIS 
 

  Consta dos autos que os denunciados REINALDO 

AZAMBUJA, RODRIGO SOUZA E SILVA, IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, 

JOÃO ROBERTO BAIRD, MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO, WESLEY 

MENDONÇA BATISTA e JOESLEY MENDONÇA BATISTA, nas datas de 

02/10/2014; 14/10/2014; 17/10/2014 e 21/10/2014, em comunhão 

de propósitos e unidade de desígnios, dissimularam a origem ilícita de 

valores pagos pelos dois últimos aos demais denunciados, os quais 

 
39 Embora o recebimento da vantagem seja irrelevante para a configuração do delito, 
quando presentes as modalidades “solicitar” ou “aceitar promessa”, como no caso. 
Todavia, considerando a existência de farta prova quanto ao recebimento dos valo-
res, cuida-se de trazer a narrativa de forma fidedigna aos fatos. 



eram provenientes, diretamente, da prática de crime de corrupção, 

como narrado no item anterior desta denúncia. 

 Segundo apurado e já descrito acima, no ano de 2014 o 

denunciado REINALDO AZAMBUJA, com a participação direita de IVA-

NILDO DA CUNHA MIRANDA e de RODRIGO SOUZA E SILVA, e com o 

conhecimento de JOÃO ROBETO BAIRD e MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO, 

encetou tratativas junto aos denunciados JOESLEY BATISTA e WESLEY 

BATISTA, no intuito de que lhes fossem entregues vantagens indevi-

das, em contrapartida à celebração, quando da assunção do cargo de 

Governador por REINALDO AZAMBUJA, de TAREs que viesse a benefi-

ciar a empresa JBS S.A. 

 Como parte do ajuste, acordou-se que as vantagens inde-

vidas seriam pagas desde então, ainda no ano de 2014, como doações 

eleitorais oficiais, com o intuito de dissimular a origem ilícita do di-

nheiro, e posteriormente seriam abatidos os valores de “conta cor-

rente” de propina administrada pelos executivos da empresa JBS S.A. 

Esses pagamentos de fato ocorreram, por meio de quatro 

transferências bancárias no valor de R$2.500.000,00 cada, conforme 

recibos apresentados pelos colaboradores (arquivo digital contido em 

mídia de f. 388) e posteriormente abatidas das vantagem indevida pa-

gas no primeiro ano de Governo de REINALDO AZAMBUJA, conforme 

relatos e lançamentos em planilha própria de controle da vantagem 

indevida paga ao Governo do Mato Grosso do Sul, denominada pelos 

colaboradores de “conta corrente da propina” (f. 316/320), cuja ima-

gem da parte referente às doações segue abaixo: 



Fragmento da tabela - valores das doações destacados em vermelho – f. 316 

 
 
  Os valores acima, bem como as datas dos 

lançamentos, são coincidentes com dados constantes de outra planilha 

apresentada pelos colaboradores (f. 320), que descreve as doações 

realizadas: 

 

  A planilha acima é fidedigna aos dados apresentados 

pelo PSDB – Diretório Nacional, na prestação de contas 2014, conforme 

excertos da tabela respectiva, extraída do site do TSE: 



[...] 

[...] 

[...] 

 

Prestação de Contas Diretório Nacional PSDB - Disponível em: 
http://www.tse.jus.br/internet/prestacao_contas/partidos/2014/PSDB/prestacao-
contas-271-78/TSE-prestacao-contas-271-78-volume-principal.pdf 

 

 Assim agindo, REINALDO AZAMBUJA, RODRIGO SOUZA E 

SILVA, IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, JOÃO ROBERTO BAIRD, 

MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO, WESLEY MENDONÇA BATISTA e JOESLEY 

MENDONÇA BATISTA, nas datas de 02/10/2014; 14/10/2014; 

17/10/2014 e 21/10/2014, em comunhão de propósitos e unidade de 

desígnios, dissimularam a origem ilícita de valores pagos pelos dois 

últimos aos demais denunciados, os quais eram provenientes, 

diretamente, da prática de crime de corrupção, como narrado no item 

anterior desta denúncia, fazendo-o por intermédio de organização 

criminosa, razão pela qual estão incursos no tipo do art. 1º, §4º da 

Lei 9613/9840, por quatro vezes, na forma do art. 69, CP41. 

 

IV.2.2. DO RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS NO ANO 
DE 2015, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS FRAUDULENTAS  
   

 Como já mencionado ao longo desta denúncia, tão logo 

 
40 Sobre a possibilidade de se considerar lavagem de ativos o recebimento dissimu-
lado de vantagem indevida, por meio de doações eleitorais, veja-se: AP 996, Rela-
tor(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, ACÓRDÃO ELE-
TRÔNICO DJe-025  DIVULG 07-02-2019  PUBLIC 08-02-2019; INQ 4215, Relator(a): 
Edson Fachin; Segunda Turma, julgado em 03/12/2019. 
41 Segundo BALTAZAR, “referido dispositivo não determina [...], necessariamente, a 
ocorrência de crime único, ainda que a prática seja habitual ou se dê por intermédio 
de organização criminosa (STJ, HC 76906/SP, Jane Silva [Conv.], 5ª T., u. 13.11.07)” 
(Crimes Federais, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 832) 



assumiu o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e concretizou 

promessa ilícita firmada perante os denunciados JOESLEY BATISTA e 

WESLEY BATISTA, o denunciado REINALDO AZAMBUJA, no comando 

da organização criminosa aqui denunciada, engendrou, com o 

necessário concurso dos demais integrantes do grupo criminoso, um 

esquema específico para o recebimento das vantagens indevidas de 

forma dissimulada. 

 A investigação demonstrou que embora os agentes 

envolvidos nesse esquema tenham se alterado em certa medida entre 

os anos de 2015 e 2016, este esquema se baseava na apresentação, à 

empresa JBS S.A., de notas fiscais de venda de gado e/ou da venda de 

carne bovina. Estas notas, invariavelmente, eram ideologicamente 

falsas, na medida em que as operações ali retratadas nunca ocorreram, 

e serviam com o intuito exclusivo de dar aparecia de legalidade aos 

pagamentos realizados pela JBS S.A. em proveito do Governador 

REINALDO AZAMBUJA. 

 Durante o ano de 2015, as notas fiscais foram emitidas 

pela empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES, administrada pelos 

denunciados JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO, PAVEL CHRAMOSTA e 

DANIEL CHRAMOSTA, bem como pelos denunciados IVANILDO DA 

CUNHA MIRANDA e JOÃO ROBERTO BAIRD. 

 Uma vez pegas as notas fiscais pela JBS S.A. foram 

realizadas sucessivas operações financeiras, com a finalidade de que o 

dinheiro chegasse à esfera de disponibilidade do denunciado REINALDO 

AZAMBUJA ou de pessoa por ele indicada. 

 Já no ano de 2016, por decisão do próprio Governador, 

como indicado pelos depoimentos colhidos em sede policial, deixou-se 

de utilizar notas fiscais emitidas pelo frigorífico BUTIRI COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA, e se passou a ocultar e dissimular a origem dos valores 

pagos pela JBS S.A. por meio de notas fiscais igualmente fraudulentas, 

obtidas diretamente pelo Governador junto a pecuaristas diversos.  

 Nesse caso, os pagamentos eram realizados aos 



pecuaristas e, por meio de sucessivas transações que vieram a ser 

rastreadas, os valores vieram a beneficiar o Governador REINALDO 

AZAMBUJA. 

 Todos esses fatos serão detalhados nos itens subsequentes, 

apontando-se as condutas tanto dos membros da ORCRIM chefiada por 

REINALDO AZAMBUJA que possuam envolvimento também nos atos de 

lavagem de ativos, quanto a participação de terceiros que venham a 

concorrer para o cometimento do crime, sendo que ambos serão 

denunciados no tipo do art. 1º, §4º da Lei 9613/98, os primeiros por 

conta da reiteração e pelo contexto da ORCRIM, e os segundos por 

essa circunstância final, como será detalhado. 

 

IV.2.2.1. DO RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS NO 
ANO DE 2015, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS FRAUDULENTAS 
EMITIDAS PELA EMPRESA BURITI COMÉRCIO DE CARNES LTDA. 
 

 

 Como referido, a operacionalização do pagamento de 

vantagem indevida ao Governador REINALDO AZAMBUJA, no ano de 

2015, ocorreu, preponderantemente, através de notas fiscais 

fraudulentas emitidas pela empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES.  

 Em menor número, verifica-se que também foram emitidas 

notas fiscais pelos operadores JOÃO ROBERTO BAIRD e IVANILDO DA 

CUNHA MIRANDA.42 

 Esse mecanismo de lavagem de capitais operacionalizado 

em 2015 é aclarado pelos depoimentos colhidos em sede policial, tanto 

dos colaboradores, quanto dos denunciados que compõem o “núcleo 

empresarial” da ORCRIM. Além disso, é relevante o depoimento da 

testemunha URGELMAR ARTHUR STORNI DA SILVA, ex-gerente 

 
42 Considerando que IVANILDO e JOÃO BAIRD também emitiram notas fiscais em 
2016, os atos de lavagem praticados a partir de todos os documentos emitidos por 
ambos serão analisados adiante, no capítulo referente aos atos de lavagem pratica-
dos em 2016. 



administrativo da Unidade I da JBS em Campo Grande/MS.43  

  Em depoimento prestado em 27/03/2018 (f. 

456/463), URGELMAR STORNI esclareceu que as notas fiscais 

apresentadas naquela unidade da JBS, em 2015, referentes à compra 

de carne, emitidas pela empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES LTDA, 

foram entregues por JOÃO ROBERTO BAIRD, conforme orientações 

prévias que lhe haviam sido repassadas por VALDIR APARECIDO BONI: 

 

Trecho do depoimento de URGELMAR STORNI – f. 456 

 

  Segundo depoente, JOÃO ROBERTO BAIRD 

compareceu ali em pelo menos 5 oportunidades distintas em meses 

diferentes daquele ano, com a finalidade de entregar-lhe as notas, 

sendo que após o recebimento os documentos eram processados e 

encaminhados via sistemas internos à sede da JBS em São Paulo/SP, 

para pagamento. URGELMAR relatou ainda que ANTONIO CELSO 

CORTEZ entregou outras notas fiscais no decorrer daquele ano, 

conforme indicação de JOÃO BAIRD. 

  Ao confrontar a quantidade de vezes em que JOÃO 

BAIRD compareceu naquela empresa para entrega de notas fiscais com 

as suas respectivas datas de emissão, conforme informação prestada 

em depoimento por VALDIR BONI, (f. 219), é possível presumir, com 

 
43 Importante registrar que URGELMAR STORNI não é colaborador, não possui mais 
vínculo empregatício com a empresa JBS, estando aposentado desde o ano de 2016, 
de forma que seu depoimento e os documentos por ele apresentados despontam 
como fonte independente dos relatos trazidos pelos colaboradores. 
 



base na verificação, que as referidas notas podem ser agrupadas em 5 

conjuntos com datas próximas ou sequências, a indicar que cada uma 

das vezes que BAIRD ou ANTÔNIO CELSO CORTEZ ali compareceu, o 

foi com o objetivo de entregar um desses conjuntos de notas. Vide 

trecho pertinente do Depoimento de VALDIR BONI: 

 

Trecho do depoimento de VALDIR APARECIDO BONI – Fl 219 

   

 

  Nesse sentido, embora considerando-se que não são 

conhecidas as datas exatas em que se realizaram tais entregas, 

vislumbra-se que tenham ocorrido em data próxima e posterior a da 

emissão das notas vinculadas a cada um dos conjuntos formados, 

conforme diagrama representativo que se elaborou com esse fim:





  Em relação à falsidade das informações contidas nas 

notas fiscais, URGELMAR STORNI afirma ter conhecimento de que não 

houve a entrega do gado e da carne descritas nas notas, relatando 

inclusive, que em algumas ocasiões, a quantidade de gado descrito nas 

notas superava a capacidade de abate da Unidade: 

 

 

 

Trechos do Termo de Depoimento de URGELMAR STORNI – f. 458/459 

 

  Além disso, a informação é corroborada por 

documento emitido pelo Ministério da Agricultura, que assentou não 

terem ocorrido as entregas dos produtos referentes às notas fiscais 

emitidas pela empresa BURITI, por JOÃO BAIRD e IVANILDO MIRANDA: 

 



 

Parecer Nº 31/2018/SSA-MS/DDA-MS/SFA-MS/MAPA e Memorando nº 
09/2018/SFA-MS/MAPA, referentes às notas fiscais de: AGROPECUARIA DUAS IRMAS 
LTDA; BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA; ELVIO RODRIGUES; FRANCISCO CARLOS 
FREIRE DE OLIVEIRA; IVANILDO DA CUNHA MIRANDA; JOSE ROBERTO TEIXEIRA; MARCIO 
CAMPOS MONTEIRO; MILTRO RODRIGUES PEREIRA; NELSON CINTRA RIBEIRO; OSVANE 
APARECIDO RAMOS; RUBENS MASSAHIRO MATSUDA; e ZELITO ALVES RIBEIRO, enviadas 
inicialmente para análise. 

 



 



 

 



 
Parecer Nº 64/2018/SSA-MS/DDA-MS/SFA-MS/MAPA, Informação nº 
07/2018/DDA-MS/SFA-MS/MAPA e DESPACHO no PROCESSO 
21000.010978/2018-97, referentes às notas fiscais enviadas posteriormente, de forma 
complementar, de: ELVIO RODRIGUES e JOAO ROBERTO BAIRD. 
 

 

 

Trecho das informações prestadas pelo MAPA – f. 563 

  



  Ressalta-se que a informação do MAPA é peremptória 

em afirmar que nenhuma das notas fiscais apresentada possui 

conteúdo verdadeiro, o que afasta até mesmo eventual alegação de 

que o dado fornecido pelo Ministério estaria eivado de erro, em virtude 

de fragilidades do controle. 

  Em um segundo depoimento (f. 461/463), 

URGELMAR STORNI reconheceu, através de fotografia, que a outra 

pessoa que também teria entregue notas fiscais naquela Unidade no 

ano de 2015, foi ANTONIO CELSO CORTEZ, “operador” do grupo 

criminoso. 

  Na mesma oportunidade, URGELMAR apresentou 

espontaneamente uma agenda utilizada para controle do recebimento 

das referidas notas fiscais. Consultando-a, verifica-se que foram feitas 

anotações com a discriminação das notas entregues por JOÃO BAIRD 

e ANTÔNIO CORTEZ, relativas aos meses de março, abril, maio, junho, 

julho, agosto, setembro, outubro e dezembro, do ano de 2015, 

referentes tanto a empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES, como 

também em nome de JOÃO BAIRD e IVANILDO DA CUNHA MIRANDA.44  

  Ao se analisar os valores das notas nela lançados, 

verifica-se que coincidem com o somatório das notas do ANEXO 21 

(arquivo digital Anexo 21- Planilha Reinaldo Azambuja – MS- Wesley 

Batista - mídia anexada Fl. 33), bem como com o somatório das novas 

notas apresentadas por DEMILTON DE CASTRO, relativas a IVANILDO 

DA CUNHA MIRADA (Fls. 397/440), e daquelas emitidas por JOÃO 

ROBERTO BAIRD (Fl. 351), todas relativas ao ano de 2015, conforme 

planilha já colacionada no capítulo referente ao pagamento de 

vantagens indevidas (corrupção). 

  Fato é que, corroborando a veracidade da narrativa 

dos colaboradores, é possível afirmar que todas as notas pagas pela 

JBS no referido ano como parte do esquema de dissimulação de 

 
44 Esclareça-se que, apesar de constar a anotação relativa ao mês de entrega, não 
foram especificados os dias em que ocorreram. 



pagamentos indevidos ao Governador REINALDO AZAMBUJA, 

entregues por JOÃO ROBERTO BAIRD ou ANTONIO CELSO CORTEZ, na 

Unidade I da referida empresa em Campo Grande/MS, constam 

devidamente lançadas na agenda apresentada por URGELMAR, 

conforme folhas já reproduzidas nesta denúncia e constantes dos autos 

(f. 464/472). 

  Ressalta-se que os valores lançados na referida 

agenda são correspondentes àqueles descritos em planilha fornecida 

pelos colaboradores, contendo a relação de notas fiscais falsas emitidas 

pela empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES LTDA, no ano de 2015. A 

referida planilha, se encontra gravada na mídia acostada às Fls. 33, 

sob a denominação: “Anexo 21- Planilha Reinaldo Azambuja MS – 

Wesley Batista”, e já foi colacionada nesta denúncia.45 

  Os dados das notas emitidas pelo BURITI COMÉRCIO 

DE CARNES LTDA foram relacionados em tabela a seguir: 

 
45 Verificou-se ainda, gravado na mesma mídia mencionada anteriormente, cópias 
dos comprovantes de pagamentos da JBS, relativos às notas emitidas pela empresa 
BURITI, esclarecendo-se, todavia, que, por vezes, tais comprovantes se referem à 
consolidação do somatório de algumas notas. Isso ocorre uma vez que, em relação 
às notas fiscais, a empresa BURITI e os pecuaristas emitiam a suas notas fiscais de 
produtor. Em um segundo momento, por questões contábeis, a JBS consolidava as 
notas por períodos e emitentes, e emitia uma nota fiscal (contra nota) com referência 
à um grupo de notas de produtores. 



 

  Na imagem seguinte, estão relacionados os referidos 

comprovantes, com as datas, valores e conta destinatária. 



 

  Restou apurado ao longo das investigações que o 

esquema de branqueamento dos valores ilícitos destinados à JBS ao 

grupo criminoso comandado por REINALDO AZAMBUJA era baseado em 

sete fases. 

  Na primeira etapa de operacionalização ou 

dissimulação do pagamento da vantagem indevida, a emissão de notas 

fiscais, preponderantemente, pela empresa BURITI COMÉRCIO DE 

CARNES LTDA, e secundariamente, pelos operadores JOÃO ROBERTO 

BAIRD e IVANILDO DA CUNHA MIRANDA. (Fase 01)  

  Na sequência, verifica-se que essas notas são 

recebidas por JOÃO ROBERTO BAIRD ou por ANTONIO CELSO CORTEZ, 

e entregues em seguida ao então Gerente Administrativo da Unidade 

1 da JBS em Campo Grande/MS, URGELMAR STORNI, conforme 



orientação prévia do colaborador VALDIR BONI (Fases 02 e 03).  

  Com o recebimento das notas, e de acordo com 

orientação recebida de BONI, URGELMAR STORNI providenciava o seu 

processamento interno, encaminhando-as em seguida, via sistemas 

internos, para a Sede da JBS em São Paulo/SP, com a finalidade de 

efetivar os respectivos pagamentos, situação que ficava ao encargo do 

Gerente Financeiro da JBS, DEMILTON ANTONIO DE CASTRO. (Fases 4, 

5 e 6) 

  Após recebimento, conferência e registros na “conta 

corrente da propina”, DEMILTON DE CASTRO, efetivava os respectivos 

pagamentos aos emitentes das notas, através de depósitos ou 

transferências bancárias. (Fase 07). 

  Segue abaixo esquema ilustrativo das etapas 

mencionadas:



 



Acima, portanto, restou demonstrado o funcionamento do 

primeiro nível de operações do esquema de lavagem de capitais utili-

zado pela ORCRIM chefiada por REINALDO AZAMBUJA no ano 2015, 

para dissimular a origem e a propriedade dos valores obtidos a partir 

da prática das infrações penais antecedentes dantes descritas. Esse 

nível pode ser compreendido até o efetivo pagamento dos valores aos 

emitentes das notas fiscais. 

Nesse ponto, cabe rememorar a forma de funcionamento da 

Empresa BURITI, o vínculo de JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO, vulgo 

“POLACO”, PAVEL CHRAMOSTA e DANIEL CHRAMOSTA com a referida 

empresa, bem como a participação deles no esquema criminoso. 

Ouvidos em termos de declarações, PAVEL CHRAMOSTA e seu 

filho DANIEL CHRAMOSTA, administradores da BURITI COMÉRCIO DE 

CARNES, informaram que a empresa funciona em sistema de parceria 

com escritórios de corretagem de gado46. Esses escritórios são os res-

ponsáveis por negociar a compra do gado com os pecuaristas, encami-

nhar o gado para abate no frigorífico BURITI e, posteriormente, fazer 

a comercialização da carne. O capital empregado na compra do gado é 

de responsabilidade do escritório de corretagem, bem como é o escri-

tório de corretagem quem se beneficia da venda da carne. 

Toda a movimentação financeira do escritório é realizada em 

uma conta aberta pela Empresa BURITI e gerida pelo escritório por 

meio de procuração. Após o acerto entre pecuarista e escritório, setor 

específico da empresa BURITI emite a nota fiscal sob orientação do 

escritório que negociou o gado e sob a supervisão dos administradores 

 
46 As pessoas que trabalham nesses escritórios são conhecidas como “marchands”. 
Os marchands adquirem bois gordos diretamente dos pecuaristas para abate em fri-
goríficos de terceiros, nos quais costumam pagar uma taxa pelo abate. Posterior-
mente, vendem a carne a estabelecimentos comerciais varejistas, principalmente 
açougues. 



do frigorífico. Nesse sistema, cabe ao frigorífico BURITI apenas os lu-

cros decorrentes da negociação dos “despojos”47 do animal abatido, 

conforme podemos concluir dos trechos colacionados a seguir: 

 

 

Trechos do termo de depoimento de PAVEL CHRAMOSTA – f. 627/628 

 

 
47 Despojo dos animais são os subprodutos do abate, tais como sangue, ossos, “miú-
dos”, etc.  



 

Trechos do termo de depoimento de DANIEL CHRAMOSTA – f. 611/612 

 

Dentre esses escritórios que atuavam junto ao frigorífico BU-

RITI, destaca-se o “Escritório CARANDÁ”, cujos sócios são JOÃO CAR-

LOS DE LEMES SIQUEIRA e JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO, vulgo 

“POLACO”. Para a movimentação de valores destinados ao pagamento 

pela compra de gado e recebimento pela venda de carne, o escritório 

CARANDÁ movimentava, por meio de procuração, a conta corrente nº 

36.768-0, Agência 0174-0, banco Bradesco, aberta no CNPJ da em-

presa BURITI, conforme informações colacionadas a seguir: 

 

Depoimento de DANIEL CHRAMOSTA – f. 613 

 



 

 

Depoimento de JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO – f. 727/728 

 

 

Depoimento de JOÃO CARLOS DE LEMES SIQUEIRA – f. 1052/1053 

 

Nos autos, a empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES LTDA. 

apresentou relação de todas as contas em nome da empresa e os no-

mes dos responsáveis pela gestão de cada conta: 



 

 

 



 

Trechos da petição apresentada pela empresa BURITI – F. 588/591 

 

Até aqui, portanto, percebe-se o envolvimento direito dos de-

nunciados REINALDO AZAMBUJA, JOÃO ROBERTO BAIRD, ANTÔNIO 

CELSO CORTEZ, IVANILDO MIRANDA, JOSÉ RICARDO GUITTI GUI-

MARO, PAVEL CHRAMOSTA, DANIEL CHRAMOSTA, JOESLEY BATISTA e 

WESLEY BATISTA. 

REINALDO AZAMBUJA atuava como líder do esquema e des-

tinatário final dos valores objeto de lavagem.  

JOÃO ROBERTO BAIRD, IVANILDO MIRANDA, JOSÉ RICARDO 

GUITTI GUIMARO, PAVEL CHRAMOSTA, DANIEL CHRAMOSTA tiveram 

participação ativa na emissão dos documentos fiscais fraudulentos, 

sendo os dois primeiros em nome próprio, e os demais em nome da 

empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES LTDA.48 

 
48 O envolvimento destes com o esquema criminoso, e a ciência acerca das ilicitudes 
praticadas, já restou amplamente demonstrado em capítulos anteriores, sendo des-
necessária a repetição. 



JOÃO ROBERTO BAIRD, outrossim, atuou ao lado de ANTÔ-

NIO CELSO CORTEZ na entrega das notas falsas na Unidade I da JBS 

em Campo Grande, em pelo menos 5 oportunidades. 

JOESLEY e WESLEY BATISTA davam aval e guiavam a ação 

dos funcionários da JBS S.A. envolvidos no esquema, sendo que VAL-

DIR APAREIDO BONI e DEMILTON DE CASTRO não são alvo desta de-

núncia e ULGEMAR STORNI porque não tinha conhecimento do es-

quema criminoso. 

Será demonstrado, adiante, que em datas coincidentes com 

todas as transações aqui investigadas, RODRIGO SOUZA E SILVA faz 

contato com pessoas vinculadas à JBS S.A., a indicar que estava co-

brando os pagamentos que seriam realizados, a denotar ciência quanto 

aos mesmos. 

Além disso, será detalhada a participação episódica de fami-

liares do Governador REINALDO AZAMBUJA, notadamente ROBERTO 

DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR; GABRIELA DE AZAMBUJA SILVA MI-

RANDA e LÉO RENATO MIRANDA. 

 Vejamos, pois, nos itens subsequentes, notadamente com 

base nas informações decorrentes do afastamento do sigilo bancário, 

as movimentações bancárias nos níveis seguintes, com a finalidade de 

identificar o ingresso de valores na esfera patrimonial do Governador 

REINALDO AZAMBUJA ou ainda, de forma indireta, de algum de seus 

familiares. 

IV.2.2.1.1. DA LAVAGEM DE CAPITAIS A PARTIR DA EMPRESA 
BURITI COMÉRCIO DE CARNES LTDA. – CONTA DO BANCO 
BRADESCO Nº 36.768-0 
 

Os esclarecimentos feitos acima sobre a forma de atuação 

dos escritórios de corretagem se fazem necessários, porque os paga-

mentos realizados pela JBS S.A. em favor de REINALDO AZAMBUJA e 



do grupo criminoso investigado foram feitos por meio de transferências 

bancárias para uma conta corrente aberta no CNPJ da empresa BURITI, 

porém, administrada pelo escritório CARANDÁ. Trata-se da conta cor-

rente nº 36.768-0, Agência 0174-0 do Banco Bradesco. 

Nessa linha, as informações bancárias foram analisadas e foi 

produzido o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 62/2019 (f. 

667/843 – QUEBSIG 16), com o objetivo de  confirmar a realização dos 

pagamentos citados pelos colaboradores e, em especial, identificar a 

maneira com que os valores recebidos pela empresa BURITI ingressa-

ram na esfera patrimonial do Governador REINALDO AZAMBUJA ou de 

pessoas de seu relacionamento. 

Neste tópico, trataremos especificamente das movimenta-

ções bancárias mais relevantes da conta corrente nº 36.768-0, Agência 

0174-0 do Banco Bradesco, utilizada pelo escritório CARANDÁ para re-

cebimento dos valores pagos pela JBS. 

Os colaboradores apresentaram 3549 comprovantes de trans-

ferência bancária de contas da JBS para a conta nº 36.768-0 da em-

presa BURITI, sendo que todas essas transferências foram confirmadas 

por meio das informações fornecidas pelos bancos, conforme tabela 

abaixo50: 

 

Transferências realizadas pela JBS para a conta nº 36.768-0 da Empresa BURITI 
 DATA  VALOR  BANCO/AGÊNCIA/CONTA (ORIGEM) 
1 11/03/2015  R$           204.442,75  33 2271 130003669 
2 11/03/2015  R$           204.031,18  33 2271 130003669 
3 18/03/2015  R$           229.174,40  237 2372 1147889 
4 18/03/2015  R$           227.955,00  237 2372 1147889 

 
49 Adicionalmente foi identificada uma transferência de R$ 98.295,84 efetuada em 
25/09/2015, podendo ser decorrente de negociação regular entre as empresas. Por 
tal motivo será desconsiderada para fins de análise. 
50  Em 04/05/2015 houve uma transferência de R$ 229.024,50, em vez dos R$ 
229.023,50 informados, ocasionando a diferença de R$ 1,00 entre o valor informado 
pelos colaboradores e o valor constante nas informações bancárias.  



5 18/03/2015  R$           227.345,30  237 2372 1147889 
6 18/03/2015  R$           225.594,00  237 2372 1147889 
7 24/03/2015  R$           228.755,80  33 2271 130003669 
8 26/03/2015  R$        1.373.951,85  237 2372 1147889 
9 31/03/2015  R$           230.397,00  237 2372 1147889 
10 31/03/2015  R$           229.628,40  237 2372 1147889 
11 09/04/2015  R$        1.152.676,60  237 2372 1147889 
12 17/04/2015  R$           230.698,95  33 2271 130003669 
13 17/04/2015  R$           230.104,20  33 2271 130003669 
14 17/04/2015  R$           229.939,50  33 2271 130003669 
15 17/04/2015  R$           229.939,50  33 2271 130003669 
16 17/04/2015  R$           229.683,30  33 2271 130003669 
17 17/04/2015  R$           229.408,80  33 2271 130003669 
18 17/04/2015  R$           228.841,50  33 2271 130003669 
19 17/04/2015  R$           228.319,00  33 2271 130003669 
20 04/05/2015  R$           231.861,00  237 2372 1147889 
21 04/05/2015  R$           231.531,60  237 2372 1147889 
22 04/05/2015  R$           231.129,00  237 2372 1147889 
23 04/05/2015  R$           229.692,45  237 2372 1147889 
24 04/05/2015  R$           229.482,00  237 2372 1147889 
25 04/05/2015  R$           229.024,50  237 2372 1147889 
26 25/05/2015  R$           701.091,30  33 2271 130003669 
27 25/05/2015  R$           231.504,15  33 2271 130003669 
28 05/06/2015  R$           917.507,10  237 2372 1147889 
29 05/06/2015  R$           230.268,90  237 2372 1147889 
30 26/06/2015  R$           955.861,50  237 2372 1147889 
31 02/07/2015  R$        1.160.041,00  237 2372 1147889 
32 17/07/2015  R$           239.780,00  237 2372 1147889 
33 17/07/2015  R$           238.782,50  237 2372 1147889 
34 17/07/2015  R$           238.070,00  237 2372 1147889 
35 17/07/2015  R$           237.177,00  237 2372 1147889 

TOTAL R$ 12.903.691,03  

 

Considerando que em alguns dias foram realizados mais de 

um pagamento, na tabela seguinte, as movimentações bancárias fo-

ram agrupadas por data: 

TRANSFERÊNCIAS JBS X BURITI 
POR DATA 

DATA TOTAL TRANSFERIDO PELA JBS 
11/03/2015 R$    408.473,93 
18/03/2015 R$    910.068,70 
24/03/2015 R$    228.755,80 
26/03/2015 R$ 1.373.951,85 



31/03/2015 R$    460.025,40 
09/04/2015 R$ 1.152.676,60 
17/04/2015 R$ 1.836.934,75 
04/05/2015 R$ 1.382.720,55 
25/05/2015 R$    932.595,45 
05/06/2015 R$ 1.147.776,00 
26/06/2015 R$    955.861,50 
02/07/2015 R$ 1.160.041,00 
17/07/2015 R$    953.809,50 

TOTAL R$ 12.903.691,03 
 

Dentre as movimentações analisadas, identificou-se transfe-

rências ou pagamentos cujos destinatários são pessoas ligadas ao Go-

vernador REINALDO AZAMBUJA. 

Como será detalhado a seguir, ZULMIRA AZAMBUJA SILVA 

(mãe), ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR (irmão), LENITA SCH-

MITDE OLIVEIRA SILVA (cunhada), GABRIELA DE AZAMBUJA SILVA 

MIRANDA (sobrinha), LEO RENATO MIRANDA (pai de Gabriela), EVILA-

SIO NUNES DE MIRANDA (sogro de Gabriela), figuram como benefici-

ários de pagamentos realizados a partir da conta 36.768-0 da empresa 

BURITI, administrada pelo escritório CARANDÁ. 

O gráfico abaixo demonstra os vínculos familiares existentes 

entre os citados e o Governador REINALDO AZAMBUJA: 



 

Vejamos em detalhes cada uma das operações. 

IV.2.2.1.1.1. TRANSAÇÕES EM NOME DE ZULMIRA AZAMBUJA 

SILVA (SOB RESPONSABILIDADE DE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA JÚNIOR) 

 

ZULMIRA AZAMBUJA SILVA é mãe do Governador REINALDO 

AZAMBUJA. 

Dentre as movimentações relevantes referentes à conta ban-

cária da senhora ZULMIRA, destacamos duas transferências no valor 

de R$ 25.000,00 cada, sendo uma realizada no dia 03/07/2015 e outra 

no dia 06/07/2015. Os valores foram transferidos da conta nº 33.316-

6, cadastrada no CNPJ da empresa BURITI, e administrada pelos pró-

prios gestores da empresa.51 

 
51 Em petição apresentada pela defesa de PAVEL CHRAMOSTA e DANIEL CHRAMOSTA 
(Fls 588/591 – QUEBSIG 16/DF), foi informado o responsável pela administração de 
cada conta cadastrada no CNPJ da empresa BURITI. 



No dia 02/07/2015 a JBS faz uma transferência para a conta 

nº 36.768-0 da BURITI administrada pelo escritório CARANDÁ no valor 

de R$ 1.160.041,00. Ainda no mesmo dia, são realizadas duas trans-

ferências, sendo uma no valor de R$50.000,00 e outra no valor de 

R$16.000,00, da conta nº 36.768-0 administrada pelo CARANDÁ para 

a conta nº 33.316-6 administrada pelos proprietários da empresa BU-

RITI. No dia seguinte, 03/07/2015, é depositado um cheque da BURITI, 

conta nº 333166, na conta da senhora ZULMIRA no valor de R$ 

25.000,00. Alguns dias depois, no dia 06/07/2015, é realizado mais 

um depósito de cheque da empresa BURITI, conta nº 333166, na conta 

da senhora ZULMIRA no valor de R$ 25.000,00. 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 02/07/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

2661492 1.160.041,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 02/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

174391 50.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

 02/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

174565 16.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 333166 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 02/07/2015 213-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

174391 50.000,00 C 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-367680 

 02/07/2015 213-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

174565 16.000,00 C 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-367680 

 03/07/2015 101-CHEQUE 
COMPENSADO 

9343 25.000,00 D 68973446134 - ZULMIRA AZAMBUJA 
SILVA - 237-1375-68713 

 06/07/2015 101-CHEQUE 
COMPENSADO 

9344 25.000,00 D 68973446134 - ZULMIRA AZAMBUJA 
SILVA - 237-1375-68713 

 



Foi identificada ainda uma transferência da conta nº 36.768-

0, da empresa BURITI, administrada pelo escritório CARANDÁ, reali-

zada no dia 07/07/2015 para a conta da senhora ZULMIRA.  

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680 (Conta Corrente)  

 

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação 
Financeira 

CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 

8 07/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

1375302 2.147,00 D 68973446134 - ZULMIRA 
AZAMBUJA SILVA - 237-1375-68713 

 

 

 

Questionado sobre tais movimentações por ocasião de sua 

oitiva, o senhor ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR, filho da se-

nhora ZULMIRA e irmão do Governador REINALDO AZAMBUJA, relatou 

ser o responsável por administrar os negócios da senhora ZULMIRA e 

informou que tais pagamentos são decorrentes da venda de gado per-

tencente à sua mãe para o frigorífico BURITI e se comprometeu a apre-

sentar os documentos relacionados a tais negócios. 



 

Depoimento de ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR – f. 2104 

 

Posteriormente, o advogado de ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA JÚNIOR apresentou petição explicando o motivo das movimen-

tações bancárias e requereu a juntada dos documentos respectivos. 

Com a citada petição, foram apresentadas a nota fiscal emitida pela 

senhora ZULMIRA, a guia de trânsito animal – GTA e a contra nota 

emitida pela empresa BURITI (f. 2136/2139). 

Em consulta ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-

cimento – MAPA, foi confirmado que o gado descrito na GTA apresen-

tada realmente foi comercializado e abatido nas instalações do frigorí-

fico BURITI (f. 2955/2961). O fato, todavia, não serve a justificar a 

operação ora descrita, na medida em que causa estranheza o fato do 

pagamento das duas parcelas de R$ 25.000,00 para a senhora ZUL-

MIRA terem sido realizados a partir da conta da BURITI de número 

33.316-6 e do pagamento no valor de R$ 2.147,00 ter sido feito a partir 

da conta 36.768-0. 

É que, conforme detalhado pelos administradores da empresa 

BURITI (f. 588/591 – QUEBSIG 16/DF), a conta de nº 36.768-0 era 

administrada pelo escritório CARANDA, já a conta de nº 33.316-6 é 

controlada pelos administradores da empresa BURITI. Ou seja, são ad-

ministradas de forma totalmente independentes. Logo, eventual negó-

cio realizado por ROBERTO JÚNIOR, em nome de ZULMIRA, junto ao 

Frigorífico BURITI, deveria justificar um pagamento recebido a partir 



da conta administrada pela empresa, e não de conta administrada pelo 

escritório CARANDÁ, o qual, como visto, tem “POLACO” como gestor.  

Some-se a isso, o fato de DANIEL CHRAMOSTA, um dos ad-

ministradores da empresa BURITI ter relatado por ocasião de sua oitiva 

que a empresa BURITI não negocia gado diretamente com pecuaristas, 

sendo tal atividade realizada pelos escritórios parceiros. 

 

 

Trechos das declarações de DANIEL CHRAMOSTA – f. 627 e 628 

  

Outro fato que chama a atenção são as ligações telefônicas 

realizadas entre terminais telefônicos vinculados a RODRIGO SOUZA E 

SILVA, filho do Governador REINALDO AZAMBUJA, e o executivo da 

JBS VALDIR APARECIDO BONI, no dia 01/07/2015, alguns dias antes 

da realização dos pagamentos: 

LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ENTRE TERMINAIS VINCULADOS A RODRIGO E VALDIR BONI 
 

USUÁRIO CHAMADOR TERMINAL DATA HORA DURAÇÃO TERMINAL USUÁRIO CHAMADO 



CHAMADOR CHAMADO 

VALDIR APARECIDO BONI 5511992054080 01/07/2015 10:15:20 33 5567999028051 RODRIGO SOUZA E SILVA 

VALDIR APARECIDO BONI 5511992054080 01/07/2015 10:11:24 34 5567999028051 RODRIGO SOUZA E SILVA 

Obs: Tabela extraída de arquivo digital contido na mídia de folha 495 do QUEBSIG 15/DF 

 

Esses pagamentos realizados na conta da senhora ZUMIRA 

AZAMBUJA SILVA devem ser considerados em conjunto com as demais 

movimentações bancárias que serão tratados a seguir, em relação às 

quais serão demonstrados indícios de que foram realizados para enco-

brir o real beneficiário dos pagamentos feitos pela JBS, que, conforme 

versão dos colaboradores, seria o Governador REINALDO AZAMBUJA. 

IV.2.2.1.1.2. TRANSAÇÕES EM NOME DE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA JÚNIOR 

 

Como já citado anteriormente, ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA 

JÚNIOR é irmão de REINALDO AZAMBUJA e recebeu em sua conta cor-

rente valores provenientes da conta da empresa BURITI administrada 

pelo escritório CARANDÁ. 

No dia 31/03/2015 a JBS transfere para a conta da empresa 

BURITI administrada pelo escritório CARANDÁ o valor de R$ 

460.025,40 por meio de duas transações, uma no valor de R$ 

230.397,00 e outra no valor de 229.628,40. No mesmo dia, é transfe-

rido o valor de R$ 69.500,00 para a conta de ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA JÚNIOR. 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 31/03/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

82476 230.397,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 31/03/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

82477 229.628,40 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 



 31/03/2015 120-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

161274 69.500,00 D 33831416168 - ROBERTO DE OLIVEIRA - 
001-211-58130 

Por ocasião de sua oitiva, ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚ-

NIOR informou que provavelmente o valor recebido estaria relacionado 

a venda de gado e se comprometeu a esclarecer o fato por meio da 

apresentação de documentos. (F. 2104) 

Posteriormente, o advogado de ROBERTO apresentou petição 

explicando o motivo das movimentações bancárias e apresentando os 

documentos respectivos: 

 

 



 

Trechos da petição apresentada pelo advogado de ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR – 

Fls 2112 e 2113 

 

Em consulta ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-

cimento – MAPA, foi confirmado que o gado descrito nas GTAs apre-

sentadas realmente foi comercializado e abatido nas instalações do fri-

gorífico BURITI (f. 2955/2961), o que, entretanto, a exemplo do ocor-

rido em relação às transações mencionadas no item anterior, não in-

duzem à justificativa para a situação ora analisada.  É que também 

aqui causa estranheza a alegação de que o valor de R$ 69.550,00 re-

cebido da conta nº 36.768-0, administrada pelo escritório CARANDÁ, 

no dia 31/03/2015, seja a título de adiantamento por um gado que 

teria sido entregue somente no dia 23/06/1552, ou seja, quase três me-

ses depois do pagamento. 

Vale ressaltar que os escritórios de corretagem de gado nada 

mais são que sociedades de fatos compostas por pessoas físicas co-

nhecidas como “marchands”. Tais pessoas, em regra, possuem um re-

 
52 Data que consta nas GTAs de f. 2125/2134. 



duzido capital de giro. Investem na compra do gado, abatem nos fri-

goríficos e, logo em seguida, vendem a carne, auferem um pequeno 

lucro e retomam o capital para a aquisição de mais gado. Difícil acre-

ditar que corretores de gado paguem o valor de quase R$ 70.000,00 

como adiantamento, dispondo de parte importante de seu capital de 

giro por período aproximado de três meses. 

Outro fato que chama a atenção é que, pelos esclarecimentos 

apresentados, em relação à venda de gado no valor de R$ 332.399,00, 

foram realizados dois pagamentos, um no valor de R$ 69.550,00, de-

positado na conta de ROBERTO DE OLIVEIRA e outro no valor de R$ 

262.899,00, em 23/06/2015, na conta de sua esposa LENITA SCHIMIT. 

Ocorre que o primeiro pagamento foi feito por meio da conta nº 

36.768-0, administrada pelo escritório CARANDÁ, ao passo que o se-

gundo foi realizado por meio da conta 37.697-3, administrada por JAIR 

TELES DE CARVALHO FILHO, conforme informado pela empresa BU-

RITI (f. 588/291 -QUEBSIG 16/DF). As contas são geridas por pessoas 

diferentes e utilizadas para negócios independentes, como já desta-

cado. 

Nesse sentido, a alegação de ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA 

JÚNIOR de que o valor de 69.500,00 recebido por ele em 31/03/2015 

faz parte do mesmo negócio que justificou a transferência de R$ 

262.899,00 da conta administrada por JOÃO TELES para a conta da 

senhora LENITA SCHIMIT, não se sustenta. 

Também chama a atenção a versão apresentada pelos advo-

gados de ROBERTO OLIVEIRA SILVA JÚNIOR alegando que nessa ne-

gociação de venda e compra de gado foram expedidas cinco notas fis-

cais de produtor, sendo três no valor de R$ 44.800,00 e duas no valor 

de R$ 47.600,00, totalizando o valor de R$ 229.600,00. Posterior-

mente, segundo a defesa, o frigorífico BURITI teria expedido uma con-

tra nota no valor de R$ 331.511,00. Observe-se ainda que, pelos es-

clarecimentos prestados, seria normal uma diferença entre o valor das 



notas fiscais de produtor e a contra nota expedida pelo frigorífico, po-

rém, no caso em questão, houve uma diferença de R$ 101.911,00, ou 

seja, quase um terço do valor total da contra nota. 

Outro fato importante a ser considerado são as ligações tele-

fônicas realizadas entre terminais telefônicos vinculados a RODRIGO 

SOUZA E SILVA, filho do Governador REINALDO AZAMBUJA, e os exe-

cutivos das JBS JOESLEY BATISTA e VALDIR APARECIDO BONI, nos 

dias 30/03/2015 e 31/03/2015, ou seja, no dia anterior e no mesmo 

dia da transferência de R$ 69.500,00 realizada para a conta de RO-

BERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR, a indicar o acompanhamento de 

RODRIGO quanto às transações: 

LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ENTRE TERMINAIS VINCULADOS A RODRIGO E VALDIR BONI 
 

USUÁRIO CHAMADOR 
TERMINAL 

CHAMADOR 
DATA HORA DURAÇÃO 

TERMINAL 
CHAMADO 

USUÁRIO CHAMADO 

VALDIR APARECIDO BONI 
5511992054080 

30/03/2015 08:10:57 69 
5567999028051 RODRIGO SOUZA E 

SILVA 

RODRIGO SOUZA E SILVA 5567999028051 31/03/2015 11:33:24 30 5511982199447 
JOESLEY MENDONCA 
BATISTA 

RODRIGO SOUZA E SILVA 5567999028051 31/03/2015 10:33:23 31 5511982199447 
JOESLEY MENDONCA 
BATISTA 

VALDIR APARECIDO BONI 5511992054080 31/03/2015 10:25:00 17 5567999028051 
RODRIGO SOUZA E 
SILVA 

Obs: Tabela extraída de arquivo digital contido na mídia de folha 495 do QUEBSIG 15/DF 

 

Os fatos, portanto, analisados em conjunto, induzem 

em indícios robustos de que as transações realizadas em favor 

de ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR, no valor de 

R$69.500,00, serviram ao propósito de dissimular e ocultar a 

origem e a propriedade dos valores pagos pela JBS S.A. em pro-

veito de REINALDO AZAMBUJA. 

Além da transação acima, foi verificada ainda uma transfe-

rência da conta administrada pelo CARANDÁ para a conta de LENITA 

SCHIMIT DE OLIVEIRA SILVA, esposa de ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA 

JÚNIOR. 



No dia 17/07/2015 a JBS faz quatro transferências para a 

conta administrada pelo CARANDÁ, totalizando o valor de 

R$953.809,50. Nesse mesmo dia é realizada uma transferência da 

conta da conta administrada pelo CARANDÁ para a conta da senhora 

LENITA SCHIMIT no valor de R$ 49.248,00. 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680 (Conta Corrente)  

 

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 

1 17/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

1375475 49.248,00 D 66046351987 - LENITA SCHMIT DE 
OLIVEIRA SILVA - 237-1375-82708 

 

Questionado sobre tais movimentações por ocasião de sua 

oitiva, o senhor ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR, marido de LE-

NITA, relatou ser o responsável por administrar os negócios dela e in-

formou que tais pagamentos são decorrentes da venda de gado para o 

frigorífico BURITI e se comprometeu a apresentar os documentos re-

lacionados a tais negócios. 

Posteriormente, o advogado do senhor ROBERTO apresentou 

petição explicando o motivo das movimentações bancárias e requereu 

a juntada dos documentos respectivos: 



 

 

Trechos da petição apresentada pela defesa de ROBERTO DE OLIVEIRA – f. 2115 e 2116 

 



Conforme consta na petição, ROBERTO teria negociado com 

o Frigorífico BURITI venda de gado de sua propriedade e de proprie-

dade de sua mãe ZULMIRA AZAMBUJA SILVA num valor total de R$ 

300.234,00. Como pagamento teriam sido realizadas duas transferên-

cias, uma no valor de R$ 49.248,00 e outra no valor de R$ 250.986,00, 

totalizando o valor de R$ 300.234,00. Dessa forma, o valor de R$ 

49.248,00 transferido para a conta de LENITA pelo escritório CARANDÁ 

seria decorrente de venda de gado. 

Com a citada petição, foram apresentadas as notas fiscais, 

guia de trânsito animal – GTA e a contra nota emitida pela empresa 

BURITI (Fls 2136/2139). Em consulta ao Ministério da Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento – MAPA, foi confirmado que o gado descrito 

nas GTAs apresentadas realmente foi comercializado e abatido nas ins-

talações do frigorífico BURITI. (Fls 2955/2961) 

Ocorre que o valor de R$ 49.248,00 foi transferido da conta 

da empresa BURITI administrada pelo escritório CARANDÁ (conta 

36.768-0), e o valor de R$ 250.986,00 da conta nº 37.697-3, adminis-

trada por JAIR TELES DE CARVALHO FILHO (f. 588/291 - QUEBSIG 

16/DF):  

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 376973 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

2 23/06/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

1375701 262.899,00 D 66046351987 - LENITA SCHMIT DE 
OLIVEIRA SILVA - 237-1375-82708 

3 17/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

1375326 250.986,00 D 66046351987 - LENITA SCHMIT DE 
OLIVEIRA SILVA - 237-1375-82708 

 

De forma a facilitar o entendimento, as movimentações de 

ROBERTO e LENITA foram descritas em forma de gráfico: 



 

 

Mais uma vez é importante ressaltar que as contas da em-

presa BURITI são administradas por meio de procuração pelos “tercei-

ros” que atuam em colaboração com o frigorífico e são geridas de forma 

independente por cada um deles. Ou seja, para negócios realizados 

pelo senhor JAIR TELES DE CARVALHO FILHO é utilizada a conta 

37.697-3, ao passo que para os negócios realizados pelo escritório CA-

RANDÁ, é utilizada a conta nº 36.768-0. 

Nesse sentido, causa estranheza o negócio ter sido realizado 

com o escritório de JOÃO TELES DE CARVALHO FILHO e parte do pa-

gamento ter sido realizado pelo escritório CARANDÁ. Ressalte-se ainda 

que a transferência para a conta de LENITA foi realizada no mesmo dia 

que a JBS faz transferências de valores para a conta administrada pelo 

CARANDÁ, valores estes já fartamente demostrado serem vantagem 

indevida decorrente do esquema de corrupção liderado pelo Governa-

dor REINALDO AZAMBUJA. 

Os fatos, portanto, analisados em conjunto, induzem 

em indícios robustos de que as transações realizadas na conta 

de LENITA SCHIMIT (administrada por ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA JÚNIOR), no valor de R$49.248,00, serviram ao propó-

sito de dissimular e ocultar a origem e a propriedade dos valo-

res pagos pela JBS S.A. em proveito de REINALDO AZAMBUJA. 



 

IV.2.2.1.1.3. TRANSAÇÕES EM NOME DE GABRIELA DE AZAM-

BUJA 

 
 

GABRIELA DE AZAMBUJA é sobrinha do Governador REI-

NALDO AZAMBUJA, e recebeu em sua conta valores provenientes da 

conta nº 36.768-0 da empresa BURITI administrada pelo escritório CA-

RANDÁ. 

Especificamente no dia 09/04/2015 a JBS faz um depósito de 

R$ 1.152.676,60 na conta nº 36768-0 da BURITI administrada pelo 

CARANDÁ. No dia seguinte, 10/04/2015, foi identificado na conta de 

GABRIELA DE AZAMBUJA o depósito de um cheque no valor de R$ 

24.512,00 proveniente da conta administrada pelo CARANDÁ. 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 09/04/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 1.152.676,60 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 10/04/2015 101-CHEQUE 
COMPENSADO 

 24.512,00 D 011.997.121-67 - GABRIELA DE AZAMBUJA 
SILVA MIRANDA - 001-211-7645 

 

 

 



Por ocasião da oitiva de GABRIELA AZAMBUJA, quando ques-

tionada sobre o recebimento de tais valores, relatou que provavel-

mente seria decorrente de venda de gado e se comprometeu a apre-

sentar a documentação comprobatória de tal negócio. 

 

Trecho do depoimento de GABRIELA DE AZAMBUJA SILVA MIRANDA – FL 1697 

  

Em um segundo momento a senhora GABRIELA DE AZAM-

BUJA apresentou petição com a sua justificativa para o recebimento da 

transferência em sua conta: 

 

 

Trechos da petição apresentada por GABRIELA DE AZAMBUJA – Fls 2847/2848 



 

Em suas explicações sobre os valores recebidos, GABRIELA 

AZAMBUJA muda a sua versão inicial de que os valores seriam decor-

rentes de venda de gado e relata que são decorrentes de um emprés-

timo que teria concedido para uma pessoa chamada JARBAS ALVES 

MARTINS, CPF 043.742.661-00. 

JARBAS ALVES MARTINS DE SOUZA é irmão de FÁTIMA AL-

VES DE SOUZA SILVA, esposa de REINALDO AZAMBUJA, e portanto, 

cunhado do Governador REINALDO AZAMBUJA, conforme podemos 

concluir pelos dados de filiação constantes nas imagens extraídas dos 

bancos de dados:  



 

De acordo com as informações que constam na petição apre-

sentada por GABRIELA AZAMBUJA, ela teria realizado um empréstimo 

de R$ 25.000,00, dia 10/03/2014, para JARBAS ALVES MARTINS. Es-

tranhamente, por ocasião desse empréstimo, não teria sido observada 

qualquer tipo de formalidade ou registro. Além disso, chama a atenção 

o fato de que a entrega do dinheiro objeto do suposto empréstimo 

somente foi realizada um ano e um mês após a realização do negócio.  

É de se estranhar também que após todo esse tempo, não tenha inci-

dido qualquer tipo de juros ou correção. Pelo contrário, o pagamento 

teria sido feito em valor abaixo do montante emprestado, e “coinciden-

temente” por meio de um cheque da conta da empresa BURITI admi-

nistrada pelo escritório CARANDÁ, um dia após a JBS ter depositado 

R$ 1.152.676,60 nessa conta. 

Outro fato relevante é que o pai de GABRIELA DE AZAMBUJA, 

o senhor LEO RENATO MIRANDA, também recebeu em sua conta ban-

cária valores provenientes da conta nº 36.768-0 da empresa BURITI e 

também alegou ter realizado empréstimo ao senhor JARBAS ALVES 

MARTINS, conforme será detalhada no próximo capítulo. 



Acrescente-se ainda que, a exemplo das transferências men-

cionadas nos itens anteriores, também aqui se verifica um padrão em 

relação ao comportamento de RODRIGO SOUZA E SILVA, filho do Go-

vernador REINALDO AZAMBUJA, e o executivo da JBS VALDIR APARE-

CIDO BONI. É que no dia 07/04/2015, ou seja, três dias antes do re-

cebimento do valor por GABRIELA AZAMBUJA, há ligações entre eles: 

LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ENTRE TERMINAIS VINCULADOS A RODRIGO E VALDIR BONI 
 

USUÁRIO 
CHAMADOR 

TERMINAL 
CHAMADOR 

DATA HORA DURAÇÃO 
TERMINAL 
CHAMADO 

USUÁRIO CHAMADO 

RODRIGO SOUZA E 
SILVA 

5567999028051 07/04/2015 10:51:01 91 5511992054080 VALDIR APARECIDO BONI 

RODRIGO SOUZA E 
SILVA 

5567999028051 07/04/2015 10:50:41 12 5511992054080 VALDIR APARECIDO BONI 

RODRIGO SOUZA E 
SILVA 

5567999028051 
07/04/2015 09:51:01 91 5511992054080 VALDIR APARECIDO BONI 

RODRIGO SOUZA E 
SILVA 

5567999028051 07/04/2015 09:50:41 12 
5511992054080 

VALDIR APARECIDO BONI 

Obs: Tabela extraída de arquivo digital contido na mídia de folha 495 do QUEBSIG 15/DF 

 

Os fatos, portanto, analisados em conjunto, induzem 

em indícios robustos de que as transações realizadas na conta 

de GABRIELA DE AZAMBUJA, no valor de R$25.000,00, serviram 

ao propósito de dissimular e ocultar a origem e a propriedade 

dos valores pagos pela JBS S.A. em proveito de REINALDO 

AZAMBUJA. 

 

IV.2.2.1.1.4. TRANSAÇÕES EM NOME DE LÉO RENATO MIRANDA 

 

LÉO RENATO MIRANDA é pai de GABRIELA DE AZAMBUJA, e 

também recebeu em sua conta bancária um cheque proveniente da 

conta 36.768-0, administrada pelo escritório CARANDÁ. 

Especificamente no dia 17/04/2015 a JBS faz oito depósitos 

na conta da BURITI administrada pelo escritório CARANDÁ, totalizando 

o valor de R$ 1.836.934,75. No dia 20/04/2015, três dias depois, é 



creditado na conta de LÉO MIRANDA um cheque de R$ 103.836,00 da 

empresa BURITI administrada pelo escritório CARANDÁ. 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 230.698,95 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 229.683,30 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 229.408,80 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 230.104,20 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 229.939,50 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 228.319,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 229.939,50 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 228.841,50 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 20/04/2015 101-CHEQUE 
COMPENSADO 

3552 103.836,00 D 256.997.091-34 - LEO RENATO MIRANDA - 
748-902-1180 

 

 

 



Por ocasião de sua oitiva, LÉO RENATO informou não se re-

cordar ao certo a qual negócio se referia o valor recebido, mas possi-

velmente estaria relacionado a venda de gado: 

 

Trecho do termo de declarações de LÉO RENATO MIRANDA – f. 1791 

   

Em um segundo momento, a exemplo do que ocorreu com 

GABRIELA, LÉO RENATO apresentou petição informando que o valor 

recebido seria relativo ao pagamento de um empréstimo que teria feito 

para o senhor JARBAS ALVES MARTINS, porém não apresentou qual-

quer documento comprobatório do negócio realizado: 

 

Trecho da petição apresentada por LÉO RENATO MIRANDA em 06/09/2019 – f. 1799 

 

Posteriormente, atendendo solicitação da Autoridade Policial 

para apresentação dos comprovantes da entrega ou transferência dos 

valores para o senhor JARBAS MARTINS, LÉO RENATO apresentou nova 

petição requerendo a juntada de documentos: 



 

Trecho da petição apresentada por LÉO RENATO MIRANDA em 03/01/2020 – f.  2908 

 

Dentre os documentos apresentados, constam dois compro-

vantes de transferências bancárias da conta do senhor LÉO RENATO, 

um no valor de R$ 40.000,00 datado de 18/05/2011, tendo como des-

tinatário JOÃO GERALDO CORRÊA, e outro no valor de R$ 15.899,40, 

datado de 05/09/2013, tendo como beneficiário JOCIMAR CORRÊA DE 

SOUZA. Há ainda a cópia de dois cheques de LÉO RENATO MIRANDA, 

nominais a JARBAS ALVES MARTINS DE SOUZA, o primeiro no valor de 

R$ 20.000,00, com data do dia 21/07/2011 e outro no valor de R$ 

32.000,00, com data do ano de 2012. Em resumo, LÉO RENATO teria 

feito um empréstimo para o senhor JARBAS MARTINS no valor de total 

de R$ 107.899,40. 

No que se refere às explicações e aos documentos apresen-

tados pelo senhor LÉO RENATO, algumas observações se fazem neces-

sárias. A primeira é o fato da celebração de um empréstimo no valor 

de R$ 107.899,00 sem a observância de qualquer registro ou formali-

dade.  

Outro ponto que chama a atenção é o lapso temporal entre a 

primeira transferência de valor da conta do senhor LÉO RENATO para 



a conta do senhor JARBAS ALVES, 18/05/2011, e o pagamento reali-

zado por este último em 20/04/2015, ou seja, quase quatro anos. Ob-

serve-se também que mesmo diante desse lapso temporal, o valor 

pago não foi acrescido de juros ou correção, pelo contrário, o valor 

pago é menor que o valor emprestado. 

Relevante também é o fato de o suposto empréstimo ter sido 

pago exatamente com um cheque da conta nº 36.768-0, da empresa 

BURITI, depositado três dias após a JBS fazer oito depósitos nessa 

conta, totalizando o valor de R$ 1.836.934,75. 

Acrescente-se ainda que no dia 09/04/2015 a JBS faz um de-

pósito na conta da BURITI nº 36.786-0 administrada pelo escritório 

CARANDÁ no valor de R$ 1.152.676,60. Nesse mesmo dia é realizado 

o depósito de um cheque dessa mesma conta da BURITI na conta do 

senhor WLADIMIR DOS SANTOS TEREZA no valor de R$ 245.285,00. 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 09/04/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

2333700 1.152.676,60 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 09/04/2015 101-CHEQUE 
COMPENSADO 

3174 245.285,00 D 805.415.341-49 - WLADIMIR DOS SANTOS 
TEREZA - 748-902-171220 

 

Por meio de petição, WLADIMIR informou que, atendendo a 

um pedido do senhor LÉO RENATO MIRANDA, fez com este uma “troca 

de cheques”. O senhor Wladimir recebeu de LÉO RENATO um cheque 

de R$ 245.285,00 da empresa BURITI (conta administrada pelo CA-

RANDÁ) e depositou este cheque em sua conta. Em seguida, o senhor 

WLADIMIR expediu um cheque de sua conta pessoal, no mesmo valor 

do cheque recebido anterior, e entregou para o senhor LÉO RENATO, 

conforme trechos de sua petição apresentados a seguir: 



 

 

 

Trechos da petição apresentada por WLADIMIR DOS SANTOS TEREZA – f. 1283/1286 

 

Some-se a isso, os fatos tratados no tópico anterior, referen-

tes aos valores depositados pela empresa BURITI na conta de GABRI-

ELA AZAMBUJA, filha de LÉO RENATO. Relembre-se que esses valores 

foram depositados na conta de GABRIELA um dia após a JBS ter feito 

depósitos na conta da citada empresa. Como justificativa, GABRIELA 

alegou que recebeu tais valores como pagamento por um empréstimo 

concedido ao senhor JARBAS ALVES MARTINS há aproximadamente 

um ano antes, conforme já detalhado no capítulo anterior. 

Ora, GABRIELA AZAMBUJA faz um empréstimo ao senhor 

JARBAS e recebe o pagamento um ano e um mês depois, por meio de 



um cheque da empresa BURITI administrada pelo escritório CARANDÁ, 

um dia após a JBS fazer depósito na conta dessa empresa. Nessa 

mesma linha, o senhor LÉO RENATO faz um empréstimo ao senhor 

JARBAS e recebe o pagamento, aproximadamente quatro anos após, 

por meio de um cheque da empresa BURITI, de uma conta adminis-

trada pelo escritório CARANDÁ, três dias após a JBS fazer depósito na 

conta dessa empresa. Surpreendentemente, quanto aos valores rece-

bidos pelo senhor WLADIMIR DOS SANTOS TEREZA, estes são deposi-

tados em sua conta no mesmo dia em que a JBS faz depósitos na conta 

da empresa BURITI, sendo que quatro dias depois, o senhor WLADIMIR 

transfere o mesmo valor para a conta do senhor LÉO RENATO MI-

RANDA.53 

Todos esses fatos despontam como fortes indícios de 

que o recebimento do valor de R$ 103.836,00 na conta do se-

nhor LÉO RENATO MIRANDA, bem como do valor de 245.285,00 

inicialmente transferido para a conta de WLADIMIR DOS SAN-

TOS TEREZA, não estariam relacionado a empréstimo concedido 

ao senhor JARBAS ALVES MARTINS, ou a qualquer outro negó-

cio lícito, mas sim, que , serviram ao propósito de dissimular e 

ocultar a origem e a propriedade dos valores pagos pela JBS 

S.A. em proveito de REINALDO AZAMBUJA. 

 
53 Importante consignar ainda que o pai de LÉO RENATO MIRANDA, o senhor EVILÁ-
SIO NUNES DE MIRANDA, já falecido, também recebeu valores provenientes da conta 
da empresa BURITI administrada pelo escritório CARANDÁ. No dia 07/04/2015 a JBS 
faz uma transferência no valor de R$ 554.400,02 para a conta de JOÃO BAIRD. No 
mesmo dia 07/04/2016, foram debitados da conta de JOÃO BAIRD dois cheques em 
benefício da conta da empresa BURITI administrada pelo escritório CARANDÁ, um no 
valor de R$ 256.000,00 e outro no valor de R$ 300.000,00.  Ainda no dia 07/04/2015 
são debitados dois cheques na conta da BURITI administrada pelo CARANDÁ em be-
nefício de EVILÁSIO NUNES DE MIRANDA no valor de R$ 91.849,00 e R$ 87.131,00, 
totalizando o valor de R$ 178.980,00. Questionados sobre esses pagamentos, GA-
BRIELA AZAMBUJA e LÉO RENATO MIRANDA afirmaram não ter conhecimento dos 
negócios do senhor EVILÁSIO. 

 



 

IV.2.2.1.1.6. PAGAMENTOS EM FAVOR DA COOPERATIVA CO-

OPSEMA 

 

A Cooperativa Agrícola Mista Serra de Maracaju – CO-

OPSEMA54 é uma cooperativa que agrega produtores rurais no Estado 

do Mato Grosso do Sul e tem como um de seus fundadores o Governa-

dor REINALDO AZAMBUJA, bem como entre os seus membros algumas 

pessoas de seu círculo familiar, tais como ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA JÚNIOR, LÉO RENATO MIRANDA e ARTHEMIO OLEGÁRIO DE 

SOUZA JÚNIOR.55 

A COOPSEMA está dentre as pessoas jurídicas que receberam 

valores provenientes da conta da Empresa BURITI administrada pelo 

escritório CARANDÁ56. Especificamente no dia 31/03/2015 a JBS faz 

duas transferências para a conta da BURITI nº 36.768-0 totalizando o 

valor de R$ 460.025,40. No mesmo dia foi transferido da conta da BU-

RITI administrada pelo CARANDÁ, para a conta da cooperativa CO-

OPSEMA o valor de R$ 177.998,64. 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 31/03/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

82476 230.397,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

2 31/03/2015 120-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

161274 69.500,00 D 33831416168 - ROBERTO DE OLIVEIRA - 
001-211-58130 

8 31/03/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

82477 229.628,40 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 
54 O estatuto social da COOPSEMA foi juntado às f.2875/2902. 
55 Vide depoimento de ARTHEMIO OLEGÁRIO DE SOUZA JÚNIOR – Presidente da CO-
OPSEMA – f. 1970 
56 Além dos valores provenientes da conta da empresa BURITI, também foram depositados na conta da 
COOPSEMA valores provenientes da conta de ÉLVIO RODRIGUES, um dos pecuaristas responsáveis 
pela expedição de notas fiscais ideologicamente falsas no ano de 2016. Esses pagamentos realizados por 
ÉLVIO RODRIGUES serão tratados em tópico específico. 



12 31/03/2015 120-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

161068 177.998,64 D 06.132.739/0001-33 - COOPSEMA - 748-902-
160407 

 

 

 

Por ocasião de sua oitiva, o senhor ARTHEMIO OLEGÁRIO DE 

SOUZA JÚNIOR, presidente da COOPSEMA, alegou não se recordar o 

motivo da realização da citada transferência para a conta da CO-

OPSEMA e solicitou prazo para a apresentação dos documentos neces-

sários (f. 1371). 

Posteriormente, os advogados da COOPSEMA peticionaram 

informando que o valor de R$ 177.998,64 recebido da empresa BURITI 

foi como pagamento de produtos fornecidos pela cooperativa para o 

Governador REINALDO AZAMBUJA. Ou seja, a COOPSEMA teria forne-

cido produtos agrícolas para REINALDO AZAMBUJA e o escritório CA-

RANDÁ teria feito o pagamento (f. 2873). 

No mesmo ato, a COOPSEMA apresentou quinze notas fiscais 

(mídia de f. 2903) expedidas pela Cooperativa no período de 

01/09/2014 a 05/03/2015, sendo três em nome de FÁTIMA ALVES DE 

SOUZA SILVA, esposa de REINALDO AZAMBUJA, e outras doze que tem 

como destinatário o próprio Governador. As notas foram compiladas 

conforme tabela apresentada abaixo. 

 

NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELA COOPSEMA 



REINALDO AZAMBUJA e FÁTIMA ALVES DE SOUZA 
ITEM Nº NF DATA VALOR DESTINATÁRIO 

1 11.443 01/09/2014 30.780,00 REINALDO AZAMBUJA 
2 13.355 30/10/2014 4.690,00 REINALDO AZAMBUJA 
3 13.408 31/10/2014 427,80 REINALDO AZAMBUJA 
4 14.273 08/01/2015 761,76 REINALDO AZAMBUJA 
5 14.348 12/01/2015 13.818,00 REINALDO AZAMBUJA 
6 14.351 12/01/2015 13.818,00 FÁTIMA ALVES DE SOUZA 
7 14.453 22/01/2015 195,00 REINALDO AZAMBUJA 
8 14.599 30/01/2015 3.080,00 REINALDO AZAMBUJA 
9 14.758 09/02/2015 6.160,00 REINALDO AZAMBUJA 

10 14.901 12/02/2015 18.889,80 REINALDO AZAMBUJA 
11 14.902 12/02/2015 18.889,80 FÁTIMA ALVES DE SOUZA 
12 15.010 20/02/2015 37.779,60 REINALDO AZAMBUJA 
13 15.091 25/02/2015 1.523,52 FÁTIMA ALVES DE SOUZA 
14 15.092 25/02/2015 1.523,52 REINALDO AZAMBUJA 
15 15.180 05/03/2015 25.662,00 REINALDO AZAMBUJA 

TOTAL 177.998,80   
  

Foi encaminhado ofício ao Governador REINALDO AZAMBUJA 

para que fosse esclarecido o motivo do pagamento feito pelo escritório 

CARANDÁ para a COOPSEMA em seu benefício. Em petição apresen-

tada pela defesa do Governador REINALDO AZAMBUJA, foi informado 

que o valor de R$ 177.998,64 transferido da conta administrada pelo 

escritório CARANDÁ para a conta da COOPSEMA estaria relacionado à 

venda de gado. Conforme informado, esse pagamento de R$ 

177.998,64 realizado no dia 31/03/2015 seria um adiantamento feito 

pelo escritório CARANDÁ em função de uma venda de gado que seria 

encaminhado para abate em 02/05/2015. O valor total do negócio seria 

de R$ 329.150,00, de forma que, com o adiantamento de R$ 

177.998,64, restaria um saldo a ser pago pelo CARANDÁ no valor de 

R$ 151.151,36 (f. 3064). 

Uma vez mais, a justificativa não procede. O primeiro ponto 

que chama atenção nos esclarecimentos apresentados pela defesa do 

Governador REINALDO AZAMBUJA é o fato de ele ter recebido esse 



valor como adiantamento de um gado que só seria entregue para abate 

aproximadamente um mês depois. 

Relembre-se que ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR, ir-

mão de REINALDO AZAMBUJA, também recebeu nessa mesma data, 

31/03/2015, uma transferência da conta administrada pelo escritório 

CARANDÁ, no valor de R$ 69.500,00 e também alegou que tal valor 

seria a título de adiantamento por venda de gado, conforme já deta-

lhado no item IV.2.2.1.1 desta denúncia.  

Chama a atenção o fato de os dois irmãos terem negociado 

gado com o escritório CARANDÁ e terem recebido adiantamento na 

mesma data em que a JBS faz depósitos na conta administrada por 

esse escritório.  

Conforme já pontuado anteriormente quando foi tratado so-

bre o pagamento feito à ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR, im-

portante destacar que os escritórios de corretagem de gado nada mais 

são que sociedades de fatos compostas por pessoas físicas conhecidas 

como “marchands”57, tratando-se de pessoas que, em regra, possuem 

pequeno capital de giro, o que torna difícil acreditar que corretores de 

gado paguem o valor de quase R$ 180.000,00 como adiantamento 

abrindo mão de parte importante de seu capital de giro por período 

aproximado de três meses. Isso sem falar no valor de R$ 69.500,00 

“adiantado” no mesmo dia para ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR. 

Mas por outro lado, ainda que essa versão de recebimento de 

valores em decorrência de adiantamentos fosse condizente com os fa-

tos, analisando as movimentações bancárias do Governador REINALDO 

AZAMBUJA, verificamos a existência de um pagamento por meio de 

 
57 As pessoas que trabalham nesses escritórios são conhecidas como “marchands”. Os marchands adqui-
rem bois gordos diretamente dos pecuaristas para abate em frigoríficos de terceiros, no qual costumam 
pagar uma taxa pelo abate. Posteriormente, vendem a carne a estabelecimentos comerciais varejistas, prin-
cipalmente açougues. 



cheque da conta administrada pelo escritório CARANDÁ, para a conta 

dele no valor de R$ 319.150,00, realizada no dia 05/05/2015: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 05/05/2015 101-CHEQUE  319.150,00 D 28633938120 - REINALDO AZAMBUJA 
SILVA - 237-1747-9164 

 

Como já citado anteriormente, na petição apresentada pela 

defesa do Governador é informado sobre uma venda de gado realizada 

por REINALDO AZAMBUJA, para o escritório CARANDÁ, no valor de R$ 

329.150,00. A defesa informa ainda que o valor de R$ 177.998,64 pago 

pelo escritório CARANDÁ para a COOPSEMA em benefício de REINALDO 

AZAMBUJA na data de 31/03/2015 seria um adiantamento pela venda 

desse gado que foi entregue apenas em 02/05/2015. 

Confrontando as informações prestadas pela defesa com as 

informações bancárias do Governador REINALDO AZAMBUJA, estamos 

diante de algumas incongruências matemáticas. Se a venda do gado 

alegada pela defesa foi no valor R$ 329.150,00 e houve um adianta-

mento no valor de R$ 177.998,64, restaria um saldo a ser pago pelo 

escritório CARANDÁ no valor de R$ 151.151,36, entretanto, no dia 

05/05/2015, o escritório CARANDÁ faz um depósito de cheque na conta 

de REINALDO AZAMBUJA no valor de R$ 319.150,00. 

Considerando que o valor de R$ 177.998,64 pago pelo escri-

tório CARANDÁ para a COOPSEMA em benefício de REINALDO AZAM-

BUJA tenha realmente sido a título de adiantamento da venda de gado 

feita pelo valor total de R$ 329.150,00 e, considerando o pagamento 

feito em 05/05/2015 no valor de R$ 319.150,00, o valor pago pelo 

escritório CARANDÁ teria totalizado R$ 497.148,64. 



Levando em consideração as explicações fornecidas pelos ad-

vogados de ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR sobre as variações 

entre valores constantes nas notas fiscais emitidas pelos pecuaristas e 

valores pagos pelo frigorífico devido a diferença de peso do gado 

quando sai das propriedades rurais com a pesagem realizada no frigo-

rífico (f. 2111/2112), podemos concluir que é muito provável que o 

negócio de venda de gado realizado entre o Governador REINALDO 

AZAMBUJA e o escritório CARANDÁ, caso realmente tenha ocorrido, foi 

realizado pelo valor total de R$ 319.150,00 (a nota de saída do gado 

da fazenda seria no valor de R$ 329.150,00 e o valor efetivamente 

pago em decorrência da diferença de peso foi de R$ 319.150,00), 

sendo pago em uma única parcela no dia 05/05/2015 por meio de de-

pósito de cheque da conta administrada pelo CARANDÁ na conta de 

REINALDO AZAMBUJA. 

Outro fato importante a ser considerado na presente análise 

são as ligações telefônicas realizadas entre terminais telefônicos vin-

culador a RODRIGO SOUZA E SILVA, filho do Governador REINALDO 

AZAMBUJA, e os executivos das JBS JOESLEY BATISTA e VALDIR APA-

RECIDO BONI, nos dias 30/03/2015 e 31/03/2015, ou seja, no dia an-

terior e no mesmo dia do pagamento feito pelo escritório CARANDÁ em 

benefício do Governador REINALDO AZAMBUJA no valor de R$ 

177.998,64: 

LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ENTRE TERMINAIS VINCULADOS A RODRIGO E VALDIR BONI 
 

USUÁRIO CHAMADOR 
TERMINAL 

CHAMADOR 
DATA HORA DURAÇÃO 

TERMINAL 
CHAMADO 

USUÁRIO CHAMADO 

VALDIR APARECIDO BONI 
5511992054080 

30/03/2015 08:10:57 69 
5567999028051 RODRIGO SOUZA E 

SILVA 

RODRIGO SOUZA E SILVA 5567999028051 31/03/2015 11:33:24 30 5511982199447 
JOESLEY MENDONCA 
BATISTA 

RODRIGO SOUZA E SILVA 5567999028051 31/03/2015 10:33:23 31 5511982199447 
JOESLEY MENDONCA 
BATISTA 

VALDIR APARECIDO BONI 5511992054080 31/03/2015 10:25:00 17 5567999028051 
RODRIGO SOUZA E 
SILVA 

Obs: Tabela extraída de arquivo digital contido na mídia de folha 495 do QUEBSIG 15/DF 

 



 Todos esses fatos despontam como fortes indícios de 

que os pagamentos efetuados à COOPSEMA em benefício de 

REINALDO AZAMBUJA, no valor de R$177.998,64, não estaria 

relacionados ao negócio de venda de gado indicado pela defesa,  

mas em verdade, serviram ao propósito de dissimular e ocultar 

a origem e a propriedade dos valores pagos pela JBS S.A. em 

proveito de REINALDO AZAMBUJA. 

 

IV.2.2.2. SAQUES EM ESPÉCIE A PARTIR DO PAGAMENTO DE 

NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO BURITI  

 

Além das transferências de valores da conta bancária admi-

nistrada pelo escritório CARANDÁ, para contas de terceiras pessoas, 

como forma de dissimular o pagamento de vantagem indevida pela JBS 

para o esquema comandado pelo Governador REINALDO AZAMBUJA, 

como analisado nos itens anteriores, também foi identificada uma 

grande quantidade de saques em espécie, realizados como forma sis-

temática de dissimular a origem e a propriedade dos valores recebidos 

pelo grupo criminoso58. 

A análise em questão foi realizada tendo por base saques em 

espécie da conta nº 36.768-0 do Banco Bradesco administrada pelo 

 
58 Os dados tratados neste tópico foram obtidos a partira da análise das informações 
telefônicas, com o objetivo de identificar padrões de comportamento na realização 
de ligações entre os envolvidos, bem como análise de deslocamentos dos terminais 
telefônicos dos investigados por meio dos registros das Estações Rádio Base – ERBs, 
o que foi formalizado por meio do Relatório de Análise de Polícia Judiciária – RAPJ Nº 
65/2019 (Fls  499/568 – QUEBSIG 15/DF). Registre-se que as informações fornecidas 
pelas empresas de telefonia trazem como proprietário da linha o titular do CPF no 
qual a linha está cadastrada. Entretanto, em alguns casos, o usuário efetivo da linha 
telefônica não é a pessoa que consta no cadastro. Essa observação se faz necessária 
porque JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO, vulgo POLACO, utilizava o terminal telefô-
nico 5567999226951 que estava cadastrado no CPF de seu sócio JOÃO CARLOS DE 
LEMES SIQUEIRA. A utilização das linha por POLACO foi confirmada em depoimentos 
às f. 2386 e 2427. 



escritório CARANDÁ, da conta nº 19.806-4 do Banco SICREDI gerida 

pelos proprietários da empresa BURITI, e da conta 72.008-9 do Banco 

SICREDI cujo titular é JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO. Neste capítulo 

trataremos especificamente da conta administrada pelo escritório CA-

RANDÁ, sendo as movimentações das outras duas contas tratadas nos 

capítulos seguintes. 

Rememore-se que a JBS fez 35 transferências de valores para 

a conta administrada pelo escritório CARANDÁ, distribuídos em 13 dias 

entre os meses de março e julho do ano de 2015, conforme tabela 

abaixo. Os saques sob análise foram realizados nos mesmos dias das 

transferências realizadas pela JBS ou em dias próximos: 

 

TRANSFERÊNCIAS JBS X BURITI 
POR DATA 

DATA TOTAL TRANSFERIDO PELA JBS 
11/03/2015 R$    408.473,93 
18/03/2015 R$    910.068,70 
24/03/2015 R$    228.755,80 
26/03/2015 R$ 1.373.951,85 
31/03/2015 R$    460.025,40 
09/04/2015 R$ 1.152.676,60 
17/04/2015 R$ 1.836.934,75 
04/05/2015 R$ 1.382.720,55 
25/05/2015 R$    932.595,45 
05/06/2015 R$ 1.147.776,00 
26/06/2015 R$    955.861,50 
02/07/2015 R$ 1.160.041,00 
17/07/2015 R$    953.809,50 

TOTAL R$ 12.903.691,03 
 

IV.2.2.2.1. SAQUE OCORRIDO EM 07/04/2015, NA CONTA BRA-

DESCO 36768-0  

 



No dia 07/04/2015 a JBS faz uma transferência para a conta 

de JOÃO ROBERTO BAIRD no valor de R$ 554.400,0259. No mesmo dia 

foram debitados dois cheques dessa conta de JOÃO BAIRD em benefí-

cio da conta administrada pelo CARANDÁ, um no valor de R$ 

256.000,00 e outro no valor de R$ 300.000,00: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 237.227.621-20 - JOAO ROBERTO BAIRD 
Banco: 399 - BANCO HSBC S/A 
Agência: 1687 - URB CEAP  (CAMPO GRANDE/MS) 
Conta: 16874504860  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 07/04/2015 209-CREDITO TED 20353 554.400,02 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

2 07/04/2015 101-PAGTO 
C/CHEQUE 

997038 256.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA 

3 07/04/2015 101-PAGTO 
C/CHEQUE 

997039 300.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA 

 

Ainda no dia 07/04/2015 foi realizado um saque de R$ 

40.000,00 da conta administrada pelo CARANDÁ. Nesse dia são regis-

tradas oito ligações entre IVANILDO CUNHA e RODRIGO SOUZA E 

SILVA e duas entre RODRIGO e JOÃO BAIRD. 

 

 

 

 

 
59 Por ocasião de sua oitiva no dia da deflagração da operação policial, JOÃO ROBERTO 
BAIRD admitiu ter expedido notas fiscais de venda de gado para a JBS e não ter feito 
a correspondente entrega do gado (f. 597/602). Esse pagamento de R$ 554.400,02 
teria sido feito em decorrência da expedição de uma dessas notas. 



Analisando os registros de uso de ERBs, foi possível identificar 

que nesse dia em que ocorreu o saque de R$ 40.000,00 na conta ad-

ministrada pelo CARANDÁ, o terminal 5567999028051 vinculado a RO-

DRIGO SOUZA E SILVA esteve utilizando o sinal da ERB 

724060416740092, no intervalo das 16h54min14seg às 

18h23min15seg, e o terminal 5567999226951, utilizado por JOSÉ RI-

CARDO, quando fez uso da ERB 724060126700092, registou posicio-

namento na mesma área do aparelho móvel utilizado por RODRIGO 

SOUZA E SILVA, conforme pode ser conferido no mapa e tabelas 

abaixo:  

 

 

 

 



 
O registro de uso ERB do terminal 5567999226951 utilizado 

por JOSÉ RICARDO, em destaque azul na tabela acima, refere-se à 

ligação feita para o terminal cadastrado no CNPJ da empresa BURITI 

COMERCIO DE CARNES, utilizado por PAVEL CHRAMOSTA (f. 627):  

 

 

No dia seguinte ao provável encontro entre RODRIGO e JOSÉ 

RICARDO, no dia 08/04/2015, são registradas duas ligações entre eles: 

 
 

Em resumo, JOÃO ROBERTO BAIR recebe o valor da JBS, 

transfere para a conta administrada pelo CARANDÁ, JOSÉ RICARDO 

saca o valor de R$ 40.000,00 da conta administrada pelo CARANDÁ, e, 

provavelmente, encontra-se com RODRIGO na cidade de Campo 

Grande/MS, para fazer a entrega do referido valor. Durante esse en-

contro, JOSÉ RICARDO liga para PAVEL CHRAMOSTA. No dia seguinte 



ao encontro, JOSÉ RICARDO faz duas ligações para o terminal de RO-

DRIGO. 

Esses dados, tomados em conjunto com a forma de agir dos 

denunciados, já retratada em itens anteriores, indica que o saque rea-

lizado por “POLACO” teve como destino os membros do grupo crimi-

noso, corroborando a prática reiterada de lavagem de ativos. 

 
IV.2.2.2.2. DA LAVAGEM DE CAPITAIS A PARTIR DE SAQUES EM 
ESPÉCIE REALIZADOS DA CONTA DA EMPRESA BURITI NO 
BANCO SICREDI  
 

 Além das movimentações  mencionadas nos itens anterio-

res, que, como demonstrado, foram revertidas em proveito do Gover-

nador REINALDO AZAMBUJA ou de pessoas próximas, o mecanismo 

engendrado pelos denunciados para lavagem do dinheiro advindo da 

JBS, no ano de 2015, também deu ensejo a saques em espécie, ocor-

ridos a partir da conta nº 19.806-4 da empresa BURITI no Banco SI-

CREDI, gerida pelos proprietários do frigorífico, os denunciados PAVEL 

CHRAMOSTA e DANIEL CHRAMOSTA. 60 

Em que pese os depósitos feitos pela JBS como pagamentos 

pelas notas fiscais emitidas pelo BURITI tenham se concentrado no 

Banco Bradesco, em datas próximas a pagamentos realizados pela JBS 

na conta administrada pelo escritório CARANDÁ foram realizadas trans-

ferências dessa conta para a conta da BURITI no Banco SICREDI, ad-

ministrada pelos proprietários da empresa. 

Após a transferência, os valores foram sacados por represen-

tantes da própria BURITI e entregues a POLACO, o qual, os repassou 

 
60 O envolvimento dos membros da família CHRAMOSTA no grupo criminoso de REI-
NALDO AZAMBUJA já foi demonstrado em capítulos anteriores, fazendo-se desneces-
sária a repetição. Rememore-se apenas, pelo relevo, que há elementos obtidos a 
partir da apreensão do aparelho celular da filha de PAVEL CHRAMOSTA, de diálogo 
entre os membros da família no qual é demonstrado o conhecimento quanto ao es-
quema de emissão de notas fiscais falsas, bem como o destino do dinheiro recebido 
ao “pessoal do Governo”.  



aos demais operadores da ORCRIM ora denunciada (“pessoal do Go-

verno”). 

Nessa linha, foram analisadas transferências de valores rea-

lizadas da conta administrada pelo CARANDÁ para a conta da empresa 

BURITI no banco SICREDI, bem como para outras contas também da 

BURITI. Para um melhor entendimento das múltiplas movimentações 

bancárias realizadas nesse esquema criminoso, vamos colacionar mais 

uma vez a tabela com as datas em que a JBS fez depósitos na conta 

administrada pelo escritório CARANDÁ. 

TRANSFERÊNCIAS JBS X BURITI 
POR DATA 

DATA TOTAL TRANSFERIDO PELA JBS 
11/03/2015 R$    408.473,93 
18/03/2015 R$    910.068,70 
24/03/2015 R$    228.755,80 
26/03/2015 R$ 1.373.951,85 
31/03/2015 R$    460.025,40 
09/04/2015 R$ 1.152.676,60 
17/04/2015 R$ 1.836.934,75 
04/05/2015 R$ 1.382.720,55 
25/05/2015 R$    932.595,45 
05/06/2015 R$ 1.147.776,00 
26/06/2015 R$    955.861,50 
02/07/2015 R$ 1.160.041,00 
17/07/2015 R$    953.809,50 

TOTAL R$ 12.903.691,03 
 

 Em seguida, são apresentadas tabelas com transferências 

realizadas da conta administrada pelo escritório CARANDÁ para duas 

contas da empresa BURITI, administradas por PAVEL E DANIEL CHRA-

MOSTA, quais sejam, a conta nº 33.316-6 do Banco Bradesco e a conta 

nº 198064 do Banco SICREDI. Tais movimentações referem-se ao pe-

ríodo compreendido entre os meses de abril e julho de 2015 e serão 

mais detalhadas a seguir: 



 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 04/05/2015 120-TED D CC 
HBANK* 

9877099 300.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 748-902-198064 

2 22/07/2015 120-TED D CC 
HBANK* 

3222802 200.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 748-902-198064 

Transferências realizadas da conta 36.768-0 para a conta 19.806-4 entre os meses de abril e julho 

 

No dia 04/05/2015 a JBS faz seis transferências para a conta 

administrada pelo CARANDÁ totalizando o valor de R$ 1.382.720,55. 

Nesse mesmo dia é feita uma transferência da conta administrada pelo 

CARANDÁ para a conta nº 19.806-4 do Banco SICREDI no valor de R$ 

300.000,00. 

No dia 17/07/2015 a JBS faz quatro transferências para a 

conta administrada pelo CARANÁ totalizando o valor de R$ 953.809,50. 

Cinco dias depois, em 22/07/2015, é realizada uma transferência da 

conta administrada pelo CARANDÁ para a conta nº 19.806-4 do Banco 

SICREDI no valor de R$ 200.000,00. 

Outros valores também saíram da conta administrada pelo 

CARANDÁ com destino à conta da empresa BURITI no Banco SICREDI 

(nº 19.806-4), porém, primeiro foram realizadas transferências para a 

conta nº 33.316-6, e só em um segundo momento foram realizadas 

transferências dessa conta nº 33.316-6 para a conta nº 19.806-4 do 

Banco SICREDI. Conforme consta na tabela a seguir: 

 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 



2 13/04/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

174624 150.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

5 04/05/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

174158 15.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

6 04/05/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

174728 100.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

7 05/06/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

174380 130.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

8 02/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

174391 50.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

9 02/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

174565 16.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

14 17/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

174248 20.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

15 17/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

174878 28.614,29 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

16 17/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

174974 9.268,77 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

17 21/07/2015 201-DEPOSITO EM 
CHEQUE 

291101 20.000,00 C 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

18 21/07/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

174682 100.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-174-333166 

Transferências realizadas da conta 36.768-0 para a conta 33.316-6 entre os meses de abril e julho 

 

 

No dia 09/04/2015 a JBS faz uma transferência no valor de 

R$ 1.152.276,00 para a conta administrada pelo CARANDÁ. Quatro 

dias depois, em 17/04/2015 é realizada uma transferência dessa conta 

administrada pelo CARANDÁ para a conta nº 33.316-6 do Banco Bra-

desco no valor de R$ 150.000,00. 

No dia 04/05/2015 a JBS faz mais seis transferências para a 

conta administrada pelo CARANDÁ totalizando o valor de R$ 

1.382.720,55. Nesse mesmo dia são feitas duas transferências da 

conta administrada pelo CARANDÁ para a conta nº 33.316-6 do Banco 

Bradesco totalizando o valor de R$ 115.000,00. 

No dia 05/06/2015 a JBS faz duas transferências para a conta 

administrada pelo CARANDÁ totalizando o valor de R$ 1.147776,00. 

Nessa mesma data é feita uma transferência da conta administrada 

pelo CARANDÁ para a conta nº 33.316-6 do Banco Bradesco no valor 

de R$ 130.000,00. 



No dia 02/07/2015 a JBS faz mais uma transferência para a 

conta administrada pelo CARANDÁ no valor de 1.160.041,00. Nesse 

mesmo dia é feita uma transferência da conta administrada pelo CA-

RANDÁ para a conta nº 33.316-6 do Banco Bradesco no valor de R$ 

66.000,00. 

No dia 17/07/2015 a JBS faz quatro transferências para a 

conta administrada pelo CARANÁ totalizando o valor de R$ 953.809,50. 

Nesse mesmo dia são realizadas três transferências da conta adminis-

trada pelo CARANDÁ para a conta nº 33.316-6 do Banco Bradesco no 

valor total de R$ 57.883,06. Quatro dias depois, no dia 21/07/2015, 

são realizadas mais duas transferências, uma no valor de R$ 

100.000,00 e outra no valor de R$ 20.000,00. 

Dentre esses valores transferidos da conta administrada pelo 

CARANDÁ para a conta nº 33.316-6, uma parte foi enviada para a 

conta nº 19.806-4 do Banco SICREDI, por meio de transferência, con-

forme tabela a seguir: 

 

 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 333166 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 22/07/2015 120-TED D CC 
HBANK* 

3221104 80.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 748-902-198064 

Transferência realizada da conta 33.316-6 para a conta 19.806-4 entre os meses de abril e julho 

 

No dia 17/07/2015 a JBS faz quatro transferências para a 

conta administrada pelo CARANÁ totalizando o valor de R$ 953.809,50. 

Nesse mesmo dia são realizadas três transferências da conta adminis-

trada pelo CARANDÁ para a conta nº 33.316-6 do Banco Bradesco to-

talizando o valor de R$ 57.883,06. Quatro dias depois, no dia 



21/07/2015, são realizadas mais duas transferências, uma no valor de 

R$ 100.000,00 e outra no valor de R$ 20.000,00. Nesse período de 

cinco dias foi transferido o valor total de R$ 177.883,06. No dia 

22/07/2015 é realizado uma transferência de R$ 80.000,00 da conta 

33.316-6 do Banco Bradesco para a conta nº 19.806-4 do Banco SI-

CREDI. 

O detalhamento de todas essas movimentações, desde as 

transferências realizadas pela JBS para a conta administrada pelo CA-

RANDÁ, passando por outras contas, até chegar na conta da BURITI 

no Banco SICREDI tem por objetivo demonstrar que os saques realiza-

dos dessa conta são os saques referidos nos diálogos de WhatsApp 

contidos no aparelho celular de CRISTINA CHRAMOSTA, bem como que 

tais saques estão relacionados ao esquema criminosos liderado pelo 

Governador REINALDO AZAMBUJA. 

 A seguir serão apresentados os saques dessa conta da em-

presa BURITI no Banco SICREDI, bem como o cotejamento de tais sa-

ques com as informações decorrentes do afastamento do sigilo telefô-

nico, a evidenciar a ação dos “operadores” da ORCRIM denunciada e a 

corroborar que os valores foram destinados ao Governador REINALDO 

AZAMBUJA: 

 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. 
Agência: 902 - CCPI PANTANAL DO MS  (MARACAJU/MS) 
Conta: 198064  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor DC 
Origem/Destino da operação 

Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

2 24/04/2015 104-RECIBO DE SAQUE 193 200.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

3 06/05/2015 104-RECIBO DE SAQUE SAQUE CX 300.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

4 27/07/2015 104-RECIBO DE SAQUE SQ CAIXA 286.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 



IV.2.2.2.2.1. SAQUE NO DIA 24/04/2015.  

 

No dia 17/07/2015 a JBS faz quatro transferências para a 

conta administrada pelo CARANDÁ, totalizando o valor de R$ 

953.809,50. Cinco dias depois, em 22/07/2015, é realizada uma trans-

ferência da conta administrada pelo CARANDÁ para a conta nº 19.806-

4 do Banco SICREDI no valor de R$ 200.000,00. Dois dias depois, em 

24/04/2015, é registrado um saque dessa conta da BURITI no Banco 

SICREDI também no valor de R$ 200.000,00. Conforme documento 

fornecido pela Banco SICREDI, esse saque foi realizado por RAQUEL 

CHRAMOSTA. 

 

 



 

 

 No mesmo dia em que é registrado o saque de R$ 

200.000,00 na conta da empresa BURITI no banco SICREDI, houve um 

encontro entre JOSÉ RICARDO e RODRIGO DE SOUZA E SILVA, dois 

dos principais operadores do esquema ilícito, provavelmente para en-

trega dos valores. 

 Analisando as informações de ERBs dos dois terminais, ve-

rificamos que no período das 13h12min23seg às 18h47min51seg, en-

quanto o Terminal 5567999028051 de RODRIGO fez uso das ERBs 

724060416740653 e 724060416740651, o Terminal 5567999226951 

de JOSÉ RICARDO 61  registrou uso da ERB 724060126730653 às 

18h32min23seg, assim se evidencia que, no final da tarde daquele dia, 

os terminais utilizados por JOSÉ RICARDO e POLACO estiveram na 

mesma área, conforme reprodução de mapa e tabelas adiante: 

 
61 O terminal 67 99922 6951 está cadastrado no CPF de JOÃO CARLOS DE LEMES 
SIQUEIRA, sócio de JOSÉ RICARDO no escritório CARANDÁ, mas era utilizado por 
JOSÉ RICARDO, conforme consta em seu depoimento de f. 726. 



 

 

 

 
Importante ainda registrar que, de forma semelhante ao que 

aconteceu em outros possíveis encontros entre JOSÉ RICARDO e RO-

DRIGO, em horário compatível com o encontro, JOSÉ RICARDO faz 

uma ligação para o terminal de PAVEL CRAMOSTA (destaque em azul 

na tabela acima): 



 

 

A análise conjunta das informações bancárias, dos dados te-

lefônicos e dos diálogos de WhatsApp da família CHRAMOSTA, se tra-

duzem em fortes indícios de que o valor sacado, após ter percorrido 

todo o esquema de lavagem de valores engendrado, teve como desti-

natário o Governador REINALDO AZAMBUJA, tendo como intermediário 

seu filho RODRIGO SOUZA E SILVA. 62 

 

IV.2.2.2.2.2. SAQUE NO DIA 06/05/2015.  

 

No dia 04/05/2015 a JBS faz mais seis transferências para a 

conta administrada pelo CARANDÁ totalizando o valor de R$ 

1.382.720,55. Nesse mesmo dia é feita uma transferência da conta 

 
62 Em que pese o saque da conta da empresa BURITI ter sido feito por RAQUEL 
CHRAMOSTRA, considerando os diálogos do aplicativo de troca de mensagens What-
sApp contidos no aparelho celular de CRISTINA CHRAMOSTA, RAQUEL parecia não 
ter conhecimento do esquema criminoso do qual se pai e seu irmão participaram. 

 



administrada pelo CARANDÁ para a conta nº 19.806-4 do Banco SI-

CREDI no valor de R$ 300.000,00. No dia 06/05/2015 é registrado um 

saque da conta nº 19.806-4 do Banco SICREDI também no valor de 

R$ 300.000,00. Conforme documentos fornecidos pelo banco SICREDI, 

tal saque foi realizado por DANIEL CHRAMOSTA: 

 

 

 

Carteira nacional de habilitação de DANIEL 

CHRAMOSTA – f. 615 

Ampliação da assinatura de DANIEL CHRA-

MOSTA – Idêntica à assinatura que consta 

no comprovante de saque 

 

 



 

 

Em que pese não constem das medidas cautelares que ins-

truem esta denúncia os dados telefônicos dos denunciados PAVEL e 

DANIEL CHRAMOSTA, é relevante destacar que no mesmo dia do saque 

acima, seguindo o mesmo padrão diversas vezes aqui narrado, há in-

terlocução entre os “operadores”. No dia do evento há registro de qua-

tro ligações entre RODRIGO SOUZA E SILVA e IVANILDO MIRANDA DA 

CUNHA: 

 

 

 

Há, pois, fortes indícios de que o valor sacado, após ter per-

corrido todo o esquema de lavagem de valores engendrado, teve como 

destinatário o Governador REINALDO AZAMBUJA, tendo como interme-

diário seu filho RODRIGO SOUZA E SILVA.  



IV.2.2.2.3. DA LAVAGEM DE CAPITAIS A PARTIR DE SAQUES RE-
ALIZADOS NA CONTA PESSOAL DE JOSÉ RICARDO GUITTI GUI-
MARO 

 

 Uma outra sistemática utilizada pelo grupo criminoso ora 

denunciado para completar o esquema de lavagem de valores engen-

drado consistiu na realização de transferências para a conta pessoal do 

operador JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO (conta nº 72.008-9 do 

Banco SICREDI), após o recebimento de valores depositados pela JBS 

na conta do BURITI administrada pelo escritório CARANDÁ. A essa su-

cessão de operações seguiram-se saques que vieram a beneficiar o 

Governador REINALDO AZAMBUJA, como se passa a demonstrar.  

 
Como já destacado, JOSÉ RICARDO tem papel importante na 

operacionalização dos pagamentos realizados pela JBS. Além de ter 

sido o responsável pela expedição das notas fiscais ideologicamente 

falsas de venda de carne da empresa BURITI para a JBS, possibilitando 

assim, segundo os colaboradores, a transferência de R$ 12.903.691,03 

em benefício do Governador REINALDO AZAMBUJA, foi o responsável 

por fazer com que parte desses valores ingressassem de forma dissi-

mulada na esfera patrimonial do Governador e de seus familiares. 

Analisando as movimentações da conta administrada pelo es-

critório CARANDÁ e da conta pessoal de JOSÉ RICARDO, verificamos 

que após a JBS fazer transferência de valores para a conta adminis-

trada pelo CARANDÁ, parte dos valores eram transferidos para a conta 

pessoal de JOSÉ RICARDO. Em seguida, foram realizados diversos sa-

ques em espécie dessa conta pessoal de JOSÉ RICARDO, sempre nos 

mesmos dias ou em datas próximas aos pagamentos realizados pela 

JBS. As informações dessas movimentações bancárias foram analisa-

das em conjunto com as informações telefônicas e foi possível observar 

que em diversos dias em que há os saques, existem ligações telefôni-

cas entre JOSÉ RICARDO e RODRIGO SOUZA E SILVA. 



Além das ligações entre os dois investigados, também foi ve-

rificado por meio da análise de Estações Rádio Base – ERBs, que em 

alguns desses dias, após o saque, houve o deslocamento de JOSÉ RI-

CARDO da cidade de Aquidauana/MS (cidade em que ele reside) para 

a cidade de Campo Grande/MS, havendo inclusive, fortes indicativos 

de que houve encontros entre JOSÉ RICARDO e RODRIGO, como será 

observado no detalhamento a seguir. 

Rememore-se uma vez mais que a JBS fez 35 transferências 

de valores para a conta administrada pelo escritório CARANDÁ, distri-

buídos em 13 dias entre os meses de março e julho do ano de 2015, 

conforme tabela abaixo. Os saques da conta pessoal de JOSÉ RICARDO 

que serão analisados neste capítulo foram realizados nos mesmos dias 

das transferências realizadas pela JBS ou em dias próximos. 

TRANSFERÊNCIAS JBS X BURITI 
POR DATA 

DATA TOTAL TRANSFERIDO PELA JBS 
11/03/2015 R$    408.473,93 
18/03/2015 R$    910.068,70 
24/03/2015 R$    228.755,80 
26/03/2015 R$ 1.373.951,85 
31/03/2015 R$    460.025,40 
09/04/2015 R$ 1.152.676,60 
17/04/2015 R$ 1.836.934,75 
04/05/2015 R$ 1.382.720,55 
25/05/2015 R$    932.595,45 
05/06/2015 R$ 1.147.776,00 
26/06/2015 R$    955.861,50 
02/07/2015 R$ 1.160.041,00 
17/07/2015 R$    953.809,50 

TOTAL R$ 12.903.691,03 
 

Após o recebimento dos valores na conta administrada pelo 

CARANDÁ, são realizadas transferências dessa conta para a conta pes-

soal de JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO, conforme detalhado na ta-

bela baixo: 



Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 11/03/2015 120-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

840684 175.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO G GUIMARO 
- 748-902-720089 

2 18/03/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

3612707 200.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI 
GUIMARO - 748-902-720089 

3 08/04/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

1878876 100.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI 
GUIMARO - 748-902-720089 

4 25/05/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

8641913 254.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI 
GUIMARO - 748-902-720089 

5 05/06/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

3970959 300.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI - 748-
902-720089 

6 26/06/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

2200516 300.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI 
GUIMARO - 748-902-720089 

7 03/07/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

5186454 300.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI 
GUIMARO - 748-902-720089 

8 20/07/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

2161341 202.500,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI 
GUIMARO - 748-902-720089 

9 23/07/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

3432447 103.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI 
GUIMARO - 748-902-720089 

 

Após as transferências para a conta pessoal de JOSÉ RI-

CARDO, são registrados os saques descritos na tabela abaixo: 

SAQUES REALIZADOS DA CONTA PESSOAL DE JOSÉ RICARDO 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 121.083.858-35 - JOSE RICARDO GUITTI GUIMARO 
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. 
Agência: 902 - CCPI PANTANAL DO MS  (MARACAJU/MS) 
Conta: 720089 (Conta Corrente) 

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação 
Financeira 

CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 11/03/2015 101-CH.PAGO EM 
DINH/ESPECIE 

EAE001002 180.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 20/03/2015 104-RECIBO DE SAQUE SAQUE CX 200.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 10/04/2015 101-CHEQUE PAGO EAE000998 100.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 15/04/2015 104-RECIBO DE SAQUE SAQUE CX 98.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 



 16/04/2015 104-RECIBO DE SAQUE SQ CAIXA 91.664,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 28/05/2015 104-RECIBO DE SAQUE SAQUE CX 200.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 09/06/2015 104-RECIBO DE SAQUE SAQUE CX 295.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 30/06/2015 104-RECIBO DE SAQUE SQ CAIXA 293.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 07/07/2015 104-RECIBO DE SAQUE SAQ CX 300.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 10/07/2015 104-RECIBO DE SAQUE SAQUE CX 140.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 27/07/2015 104-RECIBO DE SAQUE SQ CAIXA 103.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 25/09/2015 104-RECIBO DE SAQUE SQ CAIXA 95.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 08/10/2015 104-RECIBO DE SAQUE SQ CAIXA 95.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 

IV.2.2.2.3.1. SAQUE REALIZADO NO DIA 11/03/2015 

 

 Conforme tabelas abaixo, no dia 11/03/2015 a JBS faz dois 

depósitos na conta administrada pelo CARANDÁ, totalizando o valor de 

R$ 408.473,93. No mesmo dia é realizada uma transferência dessa 

conta administrada pelo CARANDÁ para a conta pessoal de JOSÉ RI-

CARDO no valor de R$ 175.000,00: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 11/03/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 204.442,75 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

2 11/03/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 204.031,18 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

3 11/03/2015 120-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 175.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO G GUIMARO 
- 748-902-720089 

 

 Ainda no dia 11/03/2015 é descontado um cheque em di-

nheiro da conta pessoal de JOSÉ RICARDO no valor de R$ 180.000,00: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 121.083.858-35 - JOSE RICARDO GUITTI GUIMARO 
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. 
Agência: 902 - CCPI PANTANAL DO MS  (MARACAJU/MS) 
Conta: 720089  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 



 11/03/2015 209-TED 985950 175.000,00 C 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-9999-
99999999999999900000 

 11/03/2015 101-CH.PAGO EM 
DINH/ESPECIE 

EAE0010
02 

180.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

Nesse dia são registradas três ligações entre IVANILDO e 

JOÃO BAIRD, duas entre RODRIGO e JOÃO BAIRD e uma entre IVA-

NILDO e CRISTIANE ANDREIA: 

 

 

 

 

 

  Esses dados, tomados em conjunto com a forma de agir 

dos denunciados, já retratada em itens anteriores, indica que o saque 

realizado por “POLACO” teve como destino os membros do grupo 

criminoso, corroborando a prática reiterada de lavagem de ativos. 

 

IV.2.2.2.3.2. SAQUE REALIZADO NO DIA 20/03/2015 

 



  No dia 18/03/2015 a JBS faz quatro transferências para a 

conta administrada pelo CARANDÁ, totalizando o valor de R$ 

910.068.70. Nesse mesmo dia, é realizada uma transferência dessa 

conta administrada pelo CARANDÁ para a conta pessoal de JOSÉ 

RICARDO no valor de R$ 200.000,00: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 18/03/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 225.594,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 18/03/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 227.345,30 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 18/03/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 227.955,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 18/03/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 229.174,40 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 18/03/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

 200.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI 
GUIMARO - 748-902-720089 

 

  Dois dias depois, em 20/03/2015, JOSÉ RICARDO faz um 

saque no valor de R$ 200.000,00: 

 

Documentos suporte enviados pelas instituições bancárias – gravados em mídia de 
Fl 895 – QUEBSIG 16/DF (SICREDI – COMPLEMENTAÇÃO_SICREDI – 0902 – FITA 
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  Em relação ao estudo do uso de ERB do dia 20/03/2015, 

data em que ocorreu o saque de R$ 200.000,00 da conta pessoal de 

JOSÉ RICARDO, foi verificado que os terminais telefônicos vinculados 

a JOSÉ RICARDO e CRISTIANE ANDRÉA (secretária de REINALDO 

AZAMBUJA) estiveram na mesma região. 

  O terminal 5567998539054 de CRISTIANE ANDREIA, 

esteve vinculado à ERB 724060416710642 no período de 

15h30min46seg às 16h24min51 e o terminal 5567999226951 de JOSÉ 

RICARDO esteve vinculado à ERB 724060126730641 às 

16h08min56seg. As duas plotagens são nas imediações da 

Governadoria do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme pode ser 

visto no mapa e tabelas abaixo: 

 

 

 

 
  Além do registro de ERB do terminal de JOSÉ RICARDO nas 



imediações da Governadoria às 16:08:56h, há mais dois registros de 

ERB nesse dia, ambos no período da manhã e na cidade de 

Aquidauana/MS. Tais dados indicam que JOSÉ RICARDO se deslocou 

da cidade de Aquidauana/MS para Campo Grande/MS, tendo estado 

nas imediações da Governadoria do Estado e, possivelmente, tenha se 

encontrado com CRISTIANE ANDREIA: 

 

 

  Também é digno de registro que na véspera do dia 

20/03/2015 ocorrem ligações entre os terminais vinculados a 

RODRIGO e JOSÉ RICARDO, conforme consta no diagrama infra 

exposto, a indicar o possível ajuste dos detalhes para a entrega de 

valores que ocorreria no dia seguinte: 

 

 

  Registre-se ainda que, da mesma forma como ocorreu em 

outras ocasiões quando JOSÉ RICARDO se desloca de Aquidauana para 

Campo Grande/MS e teve a sua localização plotada próximo a outras 

pessoas participantes do esquema criminoso, ele faz uma ligação 

telefônica para PAVEL CHRAMOSTA, proprietário de fato e 



administrador da empresa BURITI:  

 

 

  Diante de tais informações, podemos verificar de forma 

resumida que no dia 18/03/2015 a JBS faz pagamento de valores na 

conta administrada pelo CARANDÁ, no mesmo dia parte desses valores 

são transferidos da conta administrada pelo CARANDÁ para conta 

pessoal de JOSÉ RICARDO. No dia 19/03/2015 JOSÉ RICARDO e 

RODRIGO se falam por telefone. No dia 20/03/2015 JOSÉ RICARDO faz 

o saque de R$ 200.000,00 na cidade de Aquidauana/MS e se desloca 

para Campo Grande/MS, onde, possivelmente, se encontrar com 

CRISTIANE ANDREIA nas proximidades da Governadoria do Estado, 

para, ao que tudo indica, fazer a entrega de valores. Ainda na cidade 

de Campo Grande/MS, possivelmente após fazer a entrega do dinheiro, 

JOSÉ RICARDO liga para PAVEL CHRAMOSTA, responsável pela 

administração da empresa BURITI. No dia seguinte, é feito mais um 

contato telefônico entre JOSÉ RICARDO e RODRIGO, tudo a indicar, no 

conjunto, que o saque realizado por “POLACO” teve como destino os 

membros do grupo criminoso, corroborando a prática reiterada de 

lavagem de ativos. 

 

IV.2.2.2.3.3. SAQUE REALIZADO NO DIA 10/04/2015 

 

  No dia 09/04/2015 a JBS faz um depósito na conta 



administrada pelo CARANDÁ no valor de R$ 1.152.676,00. Um dia 

antes, no dia 08/04/2019 é realizada uma transferência dessa conta 

administrada pelo CARANDÁ para a conta pessoal de JOSÉ RICARDO, 

no valor de R$ 100.000,00: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 08/04/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

 100.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI 
GUIMARO - 748-902-720089 

 09/04/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 1.152.676,60 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 

  No dia 10/04/2015 é registrado na conta de JOSÉ RICARDO 

um saque no valor de R$ 100.000,00 por meio de desconto de cheque: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 121.083.858-35 - JOSE RICARDO GUITTI GUIMARO 
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. 
Agência: 902 - CCPI PANTANAL DO MS  (MARACAJU/MS) 
Conta: 720089  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 08/04/2015 209-TED 44902 100.000,00 C 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-9999-
99999999999999900000 

2 10/04/2015 101-CHEQUE PAGO EAE0009
98 

100.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 

  Nesse dia são registradas seis ligações entre IVANILDO 

MIRANDA e RODRIGO SOUZA; duas entre RODRIGO e JOÃO BAIRD e 

três entre IVANILDO MIRANDA e REINALDO AZAMBUJA: 

 



 

 

  No dia seguinte, 11/04/2015, são registradas quatro 

ligações entre os terminais de JOSÉ RICARDO e RODRIGO, conforme 

detalhado no gráfico abaixo:  

 

 

  Analisando os registros de ERBs do dia seguinte ao saque, 

verificamos que existem fortes indicativos de encontros entre JOSÉ 

RICARDO e RODRIGO. No dia 11/04/2015, o Terminal 5567999028051 

utilizado por RODRIGO esteve vinculado à ERB 724060416710522 no 

período das 09h16min17seg às 10h12min08seg. Nesse intervalo, 

especificamente às 09h58min43seg o terminal 5567999226951 de uso 

de JOSÉ RICARDO teve um registro na ERB 724060116700553, 



conforme demonstrado abaixo:  

 

 

 

 

  Importante registrar que a ligação feita pelo Terminal 

5567999226951 de JOSÉ RICARDO, constante na tabela acima, foi 

feita para terminal de RODRIGO SOUZA E SILVA, como consta exibido 

no diagrama abaixo: 



 

 
 

 

   Fazendo uma análise um pouco mais ampla dos 

dados de ERB dos terminais de JOSÉ RICARDO do dia 11/04/2015 em 

Campo Grande/MS, é possível ver, no mapa apresentado adiante, o 

trajeto percorrido por ele: 



 

 

 

  Ao realizar a mesma análise no terminal de RODRIGO e 

comparando com os dados do terminal de JOSÉ RICARDO, percebe-se 

que os terminais se deslocam rumo à região da Governadoria do 

Estado:  



 

 

 

 
  De forma resumida, tem-se que em 09/04/2015 a JBS faz 

pagamento de valores na conta administrada pelo CARANDÁ. Um dia 

antes é realizada uma transferência dessa conta administrada pelo 

CARANDÁ para a conta pessoal de JOSÉ RICARDO no valor de R$ 

100.000,00. No dia 10/04/2015, JOSÉ RICARDO faz o saque de R$ 

100.000,00 de sua conta, liga para RODRIGO, e os dois se encontram 

na cidade de Campo Grande/MS, possivelmente para fazer a entrega 

do dinheiro. Os dados, tomados em conjunto, indicam que o saque 

realizado por “POLACO” teve como destino os membros do grupo 

criminoso, corroborando a prática reiterada de lavagem de ativos. 

 

IV.2.2.2.3.4. SAQUE REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/04/2015 

 



  No dia 17/04/2015 a JBS faz oito depósitos na conta 

administrada pelo CARANDÁ totalizando o valor de R$ 1.836.934,75. 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 230.698,95 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 229.683,30 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 229.408,80 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 230.104,20 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 229.939,50 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 228.319,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 229.939,50 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 17/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 228.841,50 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 

  Dois dias antes, em 15/04/2015 é registrado um saque no 

valor de R$ 98.000,00 da conta pessoal de JOSÉ RICARDO. No dia 

seguinte, 16/04/2015, é realizado outro saque da conta pessoal de 

JOSÉ RICARDO no valor de R$ 91.664,00: 
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  Analisando os registros de ERB do dia 16/04/2015, foi 

verificado que, no mesmo decurso de tempo (das 17h47min14seg às 

18h18min01seg) em que o terminal 5567998539054 vinculado a 

CRISTIANE ANDREIA esteve na área da Governadoria do Estado de 

Mato Grosso do Sul, fazendo uso do sinal da ERB 724060126730642, 

o terminal 5567999226951 de JOSÉ RICARDO  faz uso da ERB 

724060126730641 entre às 18h11min23seg e 18h15min, indicando 

que os dois terminais estavam na mesma área, conforme imagem 

colacionada abaixo:  



 

 

 

 
  Importante registrar que as ligações feitas pelo Terminal 

5567999226951 de JOSÉ RICARDO, constante na tabela acima, foram 

feitas para terminal de RODRIGO SOUZA E SILVA, como consta exibido 

no diagrama abaixo:  



 

 

 

  Em resumo, podemos verificar que no dia 15/04/2015 

JOSÉ RICARDO faz um saque de sua conta pessoal no valor de R$ 

98.000,00. No dia seguinte ele faz outro saque no valor de R$ 

91.664,00. No mesmo dia desse segundo saque, são registradas duas 

ligações entre JOSÉ RICARDO e RODRIGO, bem como foi identificado 

a presença de JOSÉ RICARDO nas imediações da Governadoria do 

Estado, onde possivelmente tenha se encontrado com CRISTIANE 

ANDREIA, para fazer a entrega dos valores sacados. Os dados, 

tomados em conjunto, indicam que o saque realizado por “POLACO” 



teve como destino os membros do grupo criminoso, corroborando a 

prática reiterada de lavagem de ativos. 

 

IV.2.2.2.3.5. SAQUE REALIZADO NO DIA 28/05/2015 

   

  No dia 25/05/2015 a JBS faz dois depósitos na conta 

administrada pelo CARANDÁ, totalizando o valor de R$ 932.595,45. No 

mesmo dia é realizada uma transferência dessa conta administrada 

pelo CARANDÁ para a conta pessoal de JOSÉ RICARDO, no valor de R$ 

254.000,00: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 25/05/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 701.091,30 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

2 25/05/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 231.504,15 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

3 25/05/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

 254.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI 
GUIMARO - 748-902-720089 

 

  Três dias depois, em 28/05/2015 JOSÉ RICARDO faz um 

saque no valor de R$ 200.000,00: 

 



Documentos suporte enviados pelas instituições bancárias – gravados em mídia de 
Fl 895 – QUEBSIG 16/DF (SICREDI – COMPLEMENTAÇÃO_SICREDI – 0902 – FITA 
– CCF_000736) 

 

  Nesse dia são registradas duas ligações entre IVANILDO e 

RODRIGO e duas entre RODRIGO e JOÃO BAIRD: 

 

 

 

  Face ao padrão de comportamento retratado nos itens 

anteriores, bem como a sistemática utilização das contas bancárias do 

BURITI e de POLACO para saques em espécie que vieram a ser 

entregues aos membros da ORCRIM chefiada por REINALDO 

AZAMBUJA, é de se considerar que os dados acima, em conjunto, 

denotam indícios relevantes de que o dinheiro sacado em 28/05/2015 

foi revertido em proveito do grupo, após os atos de lavagem já 

narrados. 

 

IV.2.2.2.3.6. SAQUE REALIZADO NO DIA 09/06/2015 

 

  No dia 05/06/2015 a JBS faz dois depósitos na conta 

administrada pelo CARANDÁ, totalizando o valor de R$ 1.147.776,00. 

No mesmo dia é realizada uma transferência dessa conta administrada 

pelo CARANDÁ para a conta pessoal de JOSÉ RICARDO, no valor de R$ 

300.000,00: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 



1 05/06/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 230.268,90 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

4 05/06/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 917.507,10 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

5 05/06/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

 300.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI - 748-
902-720089 

  Três dias depois, em 09/06/2015, JOSÉ RICARDO faz um 

saque no valor de R$ 295.000,00: 

 

Documentos suporte enviados pelas instituições bancárias – gravados em mídia de Fl 895 – QUEBSIG 
16/DF (SICREDI – COMPLEMENTAÇÃO_SICREDI – 0902 – FITA – CCI_000002) 

 

  Nesse dia 09/06/2015 são registradas sete ligações entre 

IVANILDO e RODRIGO: 

 

 

 



 

 

  Face ao padrão de comportamento retratado nos itens 

anteriores, bem como a sistemática utilização das contas bancárias do 

BURITI e de POLACO para saques em espécie que vieram a ser 

entregues aos membros da ORCRIM chefiada por REINALDO 

AZAMBUJA, é de se considerar que os dados acima, em conjunto, 

denotam indícios relevantes de que o dinheiro sacado em 09/06/2015 

foi revertido em proveito do grupo, após os atos de lavagem já 

narrados. 

IV.2.2.2.3.7. SAQUE REALIZADO NO DIA 30/06/2015 

 

  No dia 26/06/2015 a JBS faz um depósito na conta 

administrada pelo CARANDÁ no valor de R$ 955.861.50. No mesmo dia 

é realizada uma transferência dessa conta administrada pelo CARANDÁ 

para a conta pessoal de JOSÉ RICARDO, no valor de R$ 300.000,00: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 26/06/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 955.861,50 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 



2 26/06/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

 300.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI 
GUIMARO - 748-902-720089 

 

  Quatro dias depois, em 30/06/2015 JOSÉ RICARDO faz um 

saque no valor de R$ 293.000,00: 

 

Documentos suporte enviados pelas instituições bancárias – gravados em mídia de 
Fl 895 – QUEBSIG 16/DF (SICREDI – COMPLEMENTAÇÃO_SICREDI – 0902 – FITA 
– CCF_000738) 

 

  Nesse dia são registradas seis ligações entre IVANILDO e 

RODRIGO:  

 

 

 



 

 
  Face ao padrão de comportamento retratado nos itens 

anteriores, bem como a sistemática utilização das contas bancárias do 

BURITI e de POLACO para saques em espécie que vieram a ser 

entregues aos membros da ORCRIM chefiada por REINALDO 

AZAMBUJA, é de se considerar que os dados acima, em conjunto, 

denotam indícios relevantes de que o dinheiro sacado em 30/06/2015 

foi revertido em proveito do grupo, após os atos de lavagem já 

narrados. 

 

IV.2.2.2.3.8. SAQUE REALIZADO NO DIA 07/07/2015 

 

  No dia 02/07/2015 a JBS faz um depósito na conta 

administrada pelo CARANDÁ, no valor de R$ 1.160.041,00. No dia 

seguinte é realizada uma transferência dessa conta administrada pelo 

CARANDÁ para a conta pessoal de JOSÉ RICARDO, no valor de R$ 

300.000,00: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 



1 02/07/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 1.160.041,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

9 03/07/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

 300.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI 
GUIMARO - 748-902-720089 

 

  Quatro dias depois, em 07/07/2015 JOSÉ RICARDO faz um 

saque no valor de R$ 300.000,00: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 121.083.858-35 - JOSE RICARDO GUITTI GUIMARO 
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. 
Agência: 902 - CCPI PANTANAL DO MS  (MARACAJU/MS) 
Conta: 720089  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 03/07/2015 209-TED 808643 300.000,00 C 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-9999-
99999999999999900000 

2 07/07/2015 104-RECIBO DE 
SAQUE 

SAQ CX 300.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 

  No dia seguinte ao saque, são registradas oito ligações 

entre IVANILDO e RODRIGO: 

 

 

 

 

 



 

 

  Face ao padrão de comportamento retratado nos itens 

anteriores, bem como a sistemática utilização das contas bancárias do 

BURITI e de POLACO para saques em espécie que vieram a ser 

entregues aos membros da ORCRIM chefiada por REINALDO 

AZAMBUJA, é de se considerar que os dados acima, em conjunto, 

denotam indícios relevantes de que o dinheiro sacado em 07/07/2015 

foi revertido em proveito do grupo, após os atos de lavagem já 

narrados. 

 

IV.2.2.2.3.9. SAQUE REALIZADO NO DIA 10/07/2015 

 

  No dia 10/07/2015 é registrado um saque da conta pessoal 

de JOSÉ RICARDO no Banco SICREDI no valor de R$ 140.000,00:  

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 121.083.858-35 - JOSE RICARDO GUITTI GUIMARO 
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. 
Agência: 902 - CCPI PANTANAL DO MS  (MARACAJU/MS) 
Conta: 720089  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 10/07/2015 104-RECIBO DE 
SAQUE 

SAQUE 
CX 

140.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 



 

  Nesse mesmo dia é registrada uma ligação entre IVANILDO 

e RODRIGO e uma ligação entre IVANILDO e um terminal cadastrado 

no CPF de FÁTIMA ALVES DE SOUZA SILVA: 

 

 

 

 

  Face ao padrão de comportamento retratado nos itens 

anteriores, bem como a sistemática utilização das contas bancárias do 

BURITI e de POLACO para saques em espécie que vieram a ser 

entregues aos membros da ORCRIM chefiada por REINALDO 

AZAMBUJA, é de se considerar que os dados acima, em conjunto, 

denotam indícios relevantes de que o dinheiro sacado em 10/07/2015 

foi revertido em proveito do grupo, após os atos de lavagem já 

narrados. 

 

IV.2.2.2.3.10. SAQUE REALIZADO NO DIA 27/07/2015 

 



  No dia 23/07/2015 é registrada uma transferência da conta 

administrada pelo CARANDÁ para a conta pessoal de JOSÉ RICARDO 

no valor de R$ 103.000,00: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

2 23/07/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

 103.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI 
GUIMARO - 748-902-720089 

  No dia 27/07/2015 é registrado um saque da conta pessoal 

de JOSÉ RICARDO no Banco SICREDI no mesmo valor de R$ 

103.000,00: 

 

Documentos suporte enviados pelas instituições bancárias – gravados em mídia de Fl 895 – 
QUEBSIG 16/DF (SICREDI – COMPLEMENTAÇÃO_SICREDI – 0902 – FITA – CCF_000739) 

 

  Nesse mesmo dia são registradas duas ligações entre 

IVANILDO e RODRIGO: 

 

 

 

  Ainda no dia 27/07/2015 há registro de ligação entre o 

Terminal 5567999028051 de uso de RODRIGO SOUZA E SILVA e o 

Terminal 5567999226951 de JOSÉ RICARDO: 



 

 

  Analisando os dados de ERB, foi verificado que no dia 

seguinte ao saque de R$103.000,00 da conta pessoal de JOSÉ 

RICARDO, o Terminal 5567998539054 de CRISTIANE BARBOSA esteve 

vinculado à  ERB 724060416710642 durante o intervalo de 

16h36min20seg às 17h42min26seg, bem como o Terminal 

5567999226951 de JOSÉ RICARDO esteve vinculado à ERB 

724060126730641, às 16h58min24seg, estando ambos terminais nas 

imediações da Governadoria do Estado de Mato Grosso do Sul, como 

consta adiante:  

 

 



 

 
 

  Vale ainda consignar que o registro apresentado na tabela 

acima destacado em azul feito pelo terminal de JOSÉ RICARDO às 

16:58:24, teve como destinatário o terminal de PAVEL CHRAMOSTA, 

conforme segue no diagrama infra:  

 

 

 



 

  Considerando os três registos do Terminal 5567999226951 

de JOSÉ RICARDO no dia 28/07/2015 na cidade de Campo Grande/MS, 

cujos dados constam na tabela abaixo, é apresentado possível 

percurso, quando considerados os apontamentos de ERB que, após 

plotagem nas imediações da Governadoria do Estado de Mato Grosso 

do Sul, o portador do referido número móvel se direciona no sentido 

da cidade de Aquidauana/MS:  

 

 

 

  Resumidamente, podemos verificar que no dia 23/07/2015 

é registrada uma transferência da conta administrada pelo CARANDÁ 

para a conta pessoal de JOSÉ RICARDO no valor de R$ 103.000,00. No 

dia 27/07/2015 é registrado um saque da conta pessoal de JOSÉ 

RICARDO no Banco SICREDI no mesmo valor de R$ 103.000,00. 

Também no dia 27/07/2015 há registro de ligação entre o Terminal 

5567999028051 de uso de RODRIGO SOUZA E SILVA e o Terminal 



5567999226951 de JOSÉ RICARDO. No dia seguinte, é muito provável 

que JOSÉ RICARDO tenha se encontrado com CRISTIANE ANDREIA nas 

imediações da Governadoria do Estado, possivelmente para fazer a 

entrega dos valores. Logo após fazer a entrega, JOSÉ RICARDO liga 

para PAVEL CHRAMOSTA e retorna para Aquidauana/MS. 

  Face ao padrão de comportamento retratado nos itens 

anteriores, bem como a sistemática utilização das contas bancárias do 

BURITI e de POLACO para saques em espécie que vieram a ser 

entregues aos membros da ORCRIM chefiada por REINALDO 

AZAMBUJA, é de se considerar que os dados acima, em conjunto, 

denotam indícios relevantes de que o dinheiro sacado em 27/07/2015 

foi revertido em proveito do grupo, após os atos de lavagem já 

narrados. 

 

IV.2.2.2.3.11. SAQUE REALIZADO NO DIA 25/09/2015 

 

  No dia 25/09/2015 é registrado um saque da conta pessoal 

de JOSÉ RICARDO no Banco SICREDI no valor de R$ 95.000,00: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 121.083.858-35 - JOSE RICARDO GUITTI GUIMARO 
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. 
Agência: 902 - CCPI PANTANAL DO MS  (MARACAJU/MS) 
Conta: 720089  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 25/09/2015 104-RECIBO DE 
SAQUE 

SQ 
CAIXA 

95.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 

  Nesse mesmo dia são registradas duas ligações entre 

IVANILDO CUNHA e RODRIGO SOUZA E SILVA63: 

 

 
63 Há na mesma data uma ligação entre IVANILDO e um terminal cadastrado no CPF 
de RAFAEL SOUZA E SILVA, filho do Governador REINALDO AZAMBUJA. 



 

 

 

 

  Face ao padrão de comportamento retratado nos itens 

anteriores, bem como a sistemática utilização das contas bancárias do 

BURITI e de POLACO para saques em espécie que vieram a ser 

entregues aos membros da ORCRIM chefiada por REINALDO 

AZAMBUJA, é de se considerar que os dados acima, em conjunto, 

denotam indícios relevantes de que o dinheiro sacado em 25/09/2015 

foi revertido em proveito do grupo, após os atos de lavagem já 

narrados. 

 

IV.2.2.2.3.12. SAQUE REALIZADO NO DIA 08/10/2015 

 

  No dia 08/10/2015 é registrado um saque da conta pessoal 

de JOSÉ RICARDO no Banco SICREDI no valor de R$ 95.000,00: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 121.083.858-35 - JOSE RICARDO GUITTI GUIMARO 
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. 
Agência: 902 - CCPI PANTANAL DO MS  (MARACAJU/MS) 
Conta: 720089  (Conta Corrente)  



Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 08/10/2015 104-RECIBO DE 
SAQUE 

SQ 
CAIXA 

95.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 

  Nesse mesmo dia é registrada uma ligação entre IVANILDO 

e RODRIGO: 

 

 

 

 

  Face ao padrão de comportamento retratado nos itens 

anteriores, bem como a sistemática utilização das contas bancárias do 

BURITI e de POLACO para saques em espécie que vieram a ser 

entregues aos membros da ORCRIM chefiada por REINALDO 

AZAMBUJA, é de se considerar que os dados acima, em conjunto, 

denotam indícios relevantes de que o dinheiro sacado em 08/10/2015 

foi revertido em proveito do grupo, após os atos de lavagem já 

narrados. 

  Diante de todo o exposto nos itens anteriores, 

relativamente aos saques em espécie da conta nº 36.768-0 do Banco 

Bradesco administrada pelo escritório CARANDÁ; da conta nº 19.806-



4 do Banco SICREDI gerida pelos proprietários da empresa BURITI; e 

da conta 72.008-9 do Banco SICREDI cujo titular é JOSÉ RICARDO 

GUITTI GUIMARO, foi possível verificar alguns padrões de 

comportamento por parte dos operadores do esquema criminoso, em 

especial por parte de JOSÉ RICARDO. 

  Nos dias em que houve saques em espécie foi possível 

observar uma intensa troca de ligações entre RODRIGO SOUZA E 

SILVA, IVANILDO DA CUNHA MIRANDA e JOÃO ROBERTO BAIRD. 

  Nos saques realizados nos dias 07/04/2015, 24/04/2015 e 

10/04/2015 houve registro coincidentes de ERB dos terminais de JOSÉ 

RICARDO e RODRIGO no mesmo dia do saque ou no dia seguinte. 

  Nos saques realizados nos dias 20/03/2015, 15/04/2015, 

16/04/2015 e 27/07/2015, houve registro coincidentes de ERB dos 

terminais de JOSÉ RICARDO e CRISTIANE no mesmo dia do saque ou 

no dia seguinte. 

  Registre-se ainda os deslocamentos verificados para o 

Terminal 5567999226951 de JOSÉ RICARDO da cidade de 

Aquidauana/MS para as imediações da Governadoria do Estado de 

Mato Grosso do Sul ou para Campo Grande/MS nas datas de 

19/03/2015 (dia seguinte aos saques de R$ 110.000,00 e R$ 

50.000,00 – totalizando o valor de R$ 160.000,00, da conta 

administrada pelo CARANDÁ) e 20/03/2015 (data em que ocorreu o 

saque de R$200.000,00 da conta pessoal de JOSE RICARDO).  

  Outro ponto importante a ser destacado são as ligações 

feitas por JOSÉ RICARDO para PAVEL CHRAMOSTA, quando se 

encontrava em área de convergência com a dos terminais associados 

a CRISTIANE ANDREIA DE CARVALHO DOS SANTOS BARBOSA ou a 

RODRIGO SOUZA E SILVA. Este fato se repetiu nas datas de 

20/03/2015, dia em que ocorreu o saque de R$200.000,00 da conta 

pessoal de JOSÉ RICARDO; 07/04/2015, quando ocorreu o saque de 

R$ 40.000,00 da conta administrada pelo CARANDÁ; 24/04/2015, 

quando ocorreu o saque de R$200.000,00 da conta da empresa BURITI 



no Banco SICREDI; 28/07/2015, dia seguinte ao saque de 

R$286.000,00 da conta da empresa BURITI no Banco SICREDI; 

05/05/2015, data em que ocorreu o saque de R$319.150,00 da conta 

administrada pelo CARANDÁ e  28/07/2015 dia seguinte o saque de 

R$103.000,00 da conta pessoal de JOSÉ RICARDO. 

  Todas essas circunstâncias, tomadas em conjunto, 

permitem a conclusão de que as movimentações financeiras praticadas 

pelos denunciados, notadamente aqueles envolvidos com a ORCRIM 

em comento, ocorreram com o objetivo de ocultar e dissimular a 

origem dos valores recebidos a partir da prática dos crimes de 

corrupção narrados nesta denúncia. 

  Assim agindo, REINALDO AZAMBUJA, RODRIGO SOUZA E 

SILVA, IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, JOÃO ROBERTO BAIRD, JOSÉ 

RICARDO GUITTI GUIMARO, PAVEL CHRAMOSTA, DANIEL CHRAMOSTA, 

CRISTIANE ANDREIA DE CARVALHO DOS SANTOS BARBOSA, WESLEY 

MENDONÇA BATISTA e JOESLEY MENDONÇA BATISTA, em comunhão 

de propósitos e unidade de desígnios, dissimularam a origem ilícita de 

valores pagos pelos dois últimos aos demais denunciados, os quais 

eram provenientes, diretamente, da prática de crime de corrupção, 

como narrado no item anterior desta denúncia, fazendo-o por 

intermédio de organização criminosa, razão pela qual estão incursos 

no tipo do art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por pelo menos 27 vezes.64 

  Além disso, em situações pontuais, os atos de lavagem de 

ativos tiveram a necessária concorrência de terceiros, não integrantes 

das ORCRIM, os quais tinham conhecimento acerca da ilegalidade dos 

atos praticados. Nesse contexto, tem-se que os denunciados ROBERTO 

DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR (itens IV.2.2.1.1.1 e IV.2.2.1.1.2); 

GABRIELA DE AZAMBUJA (item IV.2.2.1.1.3) e LÉO RENATO MIRANDA 

 
64 Conforme narrado nos itens anteriores, os atos de lavagem praticados no anos de 
2015 ocorreram nas seguintes datas: 03/07; 06/07; 31/03; 17/07; 10/04; 20/04; 
09/04; 07/04; 31/03; 07/04; 24/04; 06/05; 11/03; 20/03; 10/04; 15/04; 16/04; 
28/05; 09/06; 60/06; 07/07; 10/07/ 27/07; 25/09; 08/10. Acresça-se, ainda, os 
fatos detalhados no item IV.2.2.1.1.6. 



(item IV.2.2.1.1.4) praticaram, em concurso com os demais, o tipo do 

art. 1º, §4º da Lei 9613/98. 

 

 

 

IV.2.3. DO RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS NO ANO 
DE 2015, POR MEIO DE ENTREGAS DE VALORES EM ESPÉCIE 
 
 
  Além do sofisticado mecanismo de lavagem de capitais 

descrito nos itens anteriores, restou apurado no ano de 2015 os de-

nunciados REINALDO AZAMBUJA, RODRIGO SOUZA E SILVA, JOÃO 

ROBERTO BAIRD, ANTÔNIO CELSO CORTEZ, JOESLEY BATISTA e WES-

LEY BATISTA, em pelo menos sete oportunidades65, ocultaram e dissi-

mularam a origem e a propriedade de valores recebidos em decorrên-

cia da prática dos atos de corrupção descritos nesta denúncia, medi-

ante pagamento/recebimento de valores em espécie, os quais tinham 

como destinatário o denunciado REINALDO AZAMBUJA.66 

  Segundo foi destacado pelos denunciados WESLEY BA-

TISTA e JOESLEY BATISTA, bem como pelo colaborador VALDIR APA-

RECIDO BONI, o pagamento de parte da vantagem indevida a REI-

NALDO AZAMBUJA, por meio de entregas em espécie, era realizado 

pelos funcionários da JBS, DEMILTON ANTONIO DE CASTRO e FLO-

RISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, para ANTÔNIO CELSO CORTEZ, 

operador da ORCRIM chefiada pelo Governador, nas cidades de São 

Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ.67 

 
65 19/01/2015; 20/02/2015; 05/03/2015; 07/04/2015; 14/05/2015; 18/06/2015 e 
10/07/2015. 
66 Também tiveram participação nesses fatos as pessoas de VALDIR APARECIDO 
BONI, DEMILTON E CASTRO e FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, os quais, en-
tretanto, não estão sendo denunciados em virtude dos benefícios obtidos pelos mes-
mos em acordo de colaboração premiada celebrado com o MPF. 
67 Em petição de fls. 278/279, acompanhada de diversos anexos, WESLEY BATISTA 
esclareceu que foi repassado ao Governador REINALDO AZAMBUJA, em espécie, o 
montante de R$ 12.130.000 (doze milhões, cento e trinta mil reais). 



  Em depoimento, o funcionário da JBS DEMILTON DE CAS-

TRO afirmou que a indicação de ANTONIO CELSO CORTEZ como emis-

sário do Governador REINALDO AZAMBUJA, partiu do filho deste, RO-

DRIGO SOUZA E SILVA, em reunião realizada na Sede da JBS em São 

Paulo, no início de 2015, oportunidade em que o mesmo se fazia pre-

sente: 

 
Depoimento de DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO – f. 390 

 

  A primeira entrega de valores em espécie foi realizada no 

dia 19/01/2015, conforme relatado pelos colaboradores. Dessa forma, 

a ida de RODRIGO na Sede da JBS na cidade de São Paulo/SP, quando 

ele teria indicado ANTONIO CELSO CORTEZ para o recebimento dos 

valores, deveria ter ocorrido antes dessa data. 

  A análise dos dados telefônicos de RODRIGO, em especial 

os registros de ERBs, corroboram a versão apresentada por DEMILTON 

DE CASTRO.68 

  Analisando as informações de Estações Rádio Base – ERBs 

dos terminais telefônicos vinculados a RODRIGO SOUSA E SILVA, foi 

possível comprovar que ele esteve na região onde está localizada a 

sede da JBS no dia 15/01/2015. Considerando as coordenadas de La-

titude -23.515239, Longitude -46.731221 e Azimute 20, do endereço 

da JBS referente a Av. Marginal Direita do Tietê nº 500 - Bairro Vila 

Jaguará - São Paulo/SP, obtidas do site GOOGLE MAPS e utilizadas para 

 
68 A íntegra de tal análise consta no Relatório de Análise de Polícia Judiciária - RAPJ 
nº 40/2019 de f. 448/495 do QUEBSIG 15/DF. 



confrontar com as coordenadas de uso ERB dos números telefônicos 

de uso de RODRIGO SOUZA DA SILVA, constatou-se que o terminal  

(67)999028051, no dia 15/01/2015, fez uso de sinal das ERBs 

724104021137213 e 724100951106231 que plotaram posicionamento 

em área convergente com a Sede da referida empresa, conforme pode 

ser visto na tabela e imagem abaixo: 

 

TERMINAL ERB LATITUDE LONGITUDE AZIMUTE TIPO DATA HORA 

5567999028051 724100951106231 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 15/01/2015 11:37:40 

5567999028051 724100951106231 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 15/01/2015 11:51:39 

5567999028051 724100951106231 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 15/01/2015 12:53:45 

5567999028051 724100951106234 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 15/01/2015 13:03:40 

5567999028051 724100951106234 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 15/01/2015 13:03:47 

5567999028051 724100951106231 -23,521019 -46,729897 310 Uso ERB 15/01/2015 13:07:20 

5567999028051 724104021137213 -23,515622 -46,724878 310 Uso ERB 03/03/2015 16:18:34 
 

Gráfico contido no RAPJ 40/2019 – f. 467 – QUEBSIG 15/DF 

 

  Em que pese não ter sido identificada ligação de números 

telefônicos associados a RODRIGO SOUZA para os terminais vinculados 

ao Grupo JBS no dia 15/01/2015, quando do exame das chamadas 

ocorridas nos dias úteis da semana que antecedeu a data de 

15/01/2015, foi identificado que o terminal (67)999028051, utilizado 

por RODRIGO SOUZA E SILVA, recebeu ligações do terminal 

(11)982199447, do assinante JEF INVESTIMENTOS - CNPJ 

00.350.763/0009-10, o qual era utilizado por JOESLEY BATISTA, con-

forme reprodução abaixo:  



 
Gráfico contido no RAPJ 40/2019 – f. 468 – QUEBSIG 15/DF 

 

  Os colaboradores também apresentaram planilhas, chama-

das por eles de “conta corrente da propina”, onde eram registrados os 

valores destinados ao Governo do Mato Grosso do Sul (f. 316/319). 

Foram destacadas, em cor amarela, as linhas correspondentes às datas 

em que foram realizadas entregas dos valores em espécie, com seus 

respectivos valores: 

 
Trecho da tabela designada pelos colaboradores de conta corrente da propina – f. 316/319 

 

  Ouvido em sede policial (f. 364/366), o Conselheiro Fiscal 

da JBS, FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, confirmou sua respon-

sabilidade quanto à entrega de valores em espécie nas cidades do Rio 

de Janeiro/RJ e de São Paulo/SP, esclarecendo que quem as recebia 

em ambos os lugares era ANTONIO CELSO CORTEZ, e que, no caso 

das entregas feitas na capital carioca, esteve sempre na companhia de 

DEMILTON ANTONIO DE CASTRO. 



  Em relação à origem dos valores em espécie utilizados nes-

sas entregas, informou que eram obtidos junto a clientes da JBS. No 

caso de São Paulo/SP, por intermédio da rede de supermercados “MG” 

e de açougues “TENESSE”. No Rio de Janeiro/RJ, via rede de super-

mercados “GUANABARA”: 

 

 

 

Depoimento de FLORISVALDO CAETANO OLIVEIRA – f. 364/365 

 

Ouvidos em termos de depoimento, ALBINO ANDRADE DE PINHO, di-

retor comercial do Supermercado Guanabara, FERNANDO BATISTA 



FERNANDES, sócio administrador da Rede de Carnes Tennessee, e 

FERNANDO MANUEL PIRES PINHEIRO, diretor da empresa MG Entre-

posto (Supermercado MG), todos confirmaram que realizavam compra 

de carnes da JBS e faziam os respectivos pagamentos em espécie para 

FLORISVALDO CAETANO OLIVEIRA, a pedido de JOESLEY ou WES-

LEY69: 

 

Trecho do termo de declarações de ALBINO ANDRADE DE PINHO – f. 760 

 
69 Pontue-se que não se vislumbra participação dos responsáveis pelas referidas em-
presas no esquema criminoso, na medida em que não há evidências de que tinha 
conhecimento quanto ao destino dos valores em espécie que eram entregues em 
pagamento por vendas efetivamente realizadas pela JBS. Ao contrário, o depoimento 
dos empresários é no sentido de que os denunciados WESLEY e JOESLEY afirmavam 
que usariam os valores em espécie para negócios lícitos da empresa JBS S.A. 
 



 

Trecho do termo de declarações de FERNANDO BATISTA FERNANDES – f. 734 

 

Trecho do termo de declarações de FERNANDO MANUEL PIRES PINHEIRO – f. 737 

  

  Desse modo, dados os esclarecimentos de FLORISVALDO 

e DEMILTON, verifica-se que os valores em espécie entregues a ANTO-

NIO CELSO CORTEZ ocorreram conforme planilha própria apresentada 

a seguir: 

 



 

 

  Acrescente ainda que ANTÔNIO CELSO CORTEZ admitiu ter 

se deslocado para as cidades de São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ, a 

pedido de JOÃO ROBERTO BAIRD, para pegar “encomendas” com os 

funcionários da JBS, DEMILTON e FLORISVALDO, conforme trecho de 

sua oitiva, à f. 605/607, já colacionada alhures. No mesmo sentido, 

JOÃO ROBERTO BAIRD também admitiu ter solicitado que ANTÔNIO 

CELSO CORTEZ fosse até as cidades de São Paulo/SP e Rio de Ja-

neiro/RJ para receber valores em espécie, porém, relatou que seria tão 

somente um favor que estaria prestando para os irmãos BATISTA (f. 

599/600). 

  Além do depoimento dos colaboradores e dos documentos 

apresentados em corroboração, ao longo da investigação foi possível 

identificar, a partir dos dados telefônicos, o deslocamento dos funcio-

nários da JBS DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO e FLORISVALDO CAE-

TANO DE OLIVEIRA da cidade de São Paulo/SP para Rio de Janeiro/RJ, 

nas datas em que eles relataram terem feito entregas de valores em 

espécie na capital carioca.  Os dados telefônicos indicaram, também, 

chamadas entre os denunciados que corroboram as entregas realiza-

das em São Paulo/SP. Vejamos a descrição detalhada do que apurado 

em relação a cada evento, seguindo-se a ordem cronológica70. 

 
70 Vide RAPJ 40/2019 – f. 448/495 da QUEBSIG 15/DF. 



  Relativamente à entrega ocorrida em São Paulo/SP, no dia 

19/01/2015, no valor de R$1.500.000,00, a “conta corrente da pro-

pina”, acima, é prova robusta da sua ocorrência. Além disso, foi iden-

tificado contato telefônico entre JOÃO BAIRD e o operador ANTONIO 

CORTEZ, responsável por receber os valores, na véspera da entrega 

(vide gráfico que será colacionado abaixo, quando se tratar da entrega 

de 20/02). 

 Quanto à entrega ocorrida em 20/02/2015, também em 

São Paulo/SP, no valor de R$1.000.000,00, foi verificado que no dia 

anterior é registrada uma ligação entre o terminal (67)999638075 de 

JOÃO BAIRD e o terminal (67)996945225, possivelmente utilizado por 

ANTÔNIO CELSO CORTEZ:  

 

 

Na manhã do dia 20/02/2015, dia da entrega, é registrada 

uma dinâmica de ligações entre RODRIGO SOUSA E SILVA, VALDIR 

APARECIDO BONI e FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA. VALDIR 

BONI faz duas ligações para RODRIGO e em seguida liga para FLO-

RISVALDO. Um pouco depois, RODRIGO liga para VALDIR BONI, con-

forme detalhado no diagrama a seguir: 



 

Em relação às ligações entre RODRIGO e ANTÔNIO COR-

TEZ, foi registrada uma ligação entre eles no dia 19/02/2015 e outra 

no dia 20/02/2015, conforme segue desatacada no diagrama abaixo.  

 

  

Em relação à ligação do dia 20/02/2015 entre RODRIGO e 

ANTÔNIO CORTEZ, importante destacar que, imediatamente após falar 



com ANTÔNIO CORTEZ, RODRIGO liga para seu pai, REINALDO AZAM-

BUJA. A ligação entre RODRIGO e ANTÔNIO CORTEZ teve início às 

16:56:14 e durou 69 segundos, ou seja, teria se encerrado às 

16:57:23. Logo em seguida, às 16:57:33, ou seja, 10 segundos de-

pois, RODRIGO liga para seu pai.  

 

 

Rememore-se que por ocasião de sua oitiva no dia da de-

flagração da operação policial, RODRIGO informou nunca ter conver-

sado com ANTONIO CELSO CORTEZ, conforme trecho de sua oitiva 

abaixo colacionada: 

 
Trecho da oitiva de RODRIGO SOUZA E SILVA–f. 585 

 



Quanto à entrega de R$2.000.000,00 realizada no dia 

05/03/2015 na cidade do Rio de Janeiro/RJ, os dados telefônicos con-

firmar o deslocamento de FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA e de 

DEMILTON DE CASTRO de São Paulo ao Rio de Janeiro:  

 

Deslocamento de FLORISVALDO em 05/03/2015 

ERB Localização Latitude Longitude Azimute Data/Hora/Duração 

72405356116016
0 

VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA SAUDE  
SAO PAULO SP  

-23,623 -46,6604 000 
05/03/2015  
08:15:48 14 

72405301216065
2 

SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO  RIO 
DE JANEIRO RJ  

-22,9125 -43,1666 000 
05/03/2015  
10:07:34 125 

72405301216065
1 

SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO  RIO 
DE JANEIRO RJ  

-22,9125 -43,1666 000 
05/03/2015  
10:41:59 252 

72405301216065
0 

SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO  RIO 
DE JANEIRO RJ  

-22,9125 -43,1666 000 
05/03/2015  
11:30:42 39 

72405346216014
3 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
05/03/2015  
15:56:30 36 

72405482123802 
GENERAL BENEDITO DA SILVEIRA S/N VILA 
MILITAR  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,86534 -43,39498 260 
05/03/2015  
16:42:32 19 

72405301216011
0 

MEM DE SA 72 CENTRO  RIO DE JANEIRO RJ  -22,91292 -43,18112 040 
05/03/2015  
17:31:30 15 

72405301216009
0 

ALCINDO GUANABARA 24 CENTRO  RIO DE 
JANEIRO RJ  

-22,91049 
-
43,177029 

310 
05/03/2015  
17:32:13 53 

72405301216015
4 

SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO  RIO 
DE JANEIRO RJ  

-22,9125 -43,1666 000 
05/03/2015  
18:08:32 34 

72405301216065
2 

SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO  RIO 
DE JANEIRO RJ  

-22,9125 -43,1666 000 
05/03/2015  
18:14:40 297 

72405356116109
5 

Comandante Linneu Gomes sn AEROPORTO  
SAO PAULO SP  

-
23,629487 

-
46,659427 

050 
05/03/2015  
20:03:14 17 

72405362116007
4 

DOM ARMANDO LOMBARDI 557 VILA 
PROGREDIOR  SAO PAULO SP  

-23,5896 -46,7186 250 
05/03/2015  
22:39:02 2123 

 

 



 

Deslocamento de DEMILTON DE CASTRO em 05/03/2015 

ERB Localização Latitude Longitude Azimute 
Data/Hora/Duraçã

o 
72405356116016
1 

VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA SAUDE  
SAO PAULO SP  -23,623 -46,6604 000 

05/03/2015 
08:15:48 14 

72405356116016
1 

VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA SAUDE  
SAO PAULO SP  -23,623 -46,6604 000 

05/03/2015 
08:16:24 7 

72405356116109
9 

Comandante Linneu Gomes sn AEROPORTO  
SAO PAULO SP  

-
23,629487 

-
46,659427 135 

05/03/2015 
08:35:16 22 

72405301216015
3 

SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO  RIO 
DE JANEIRO RJ  

-22,9125 -43,1666 000 05/03/2015 
10:34:55 77 

 

 

  Além disso, ao longo do dia o operador ANTONIO CORTEZ 

manteve contato telefônico com JOÃO ROBERTO BAIRD em pelo menos 

três oportunidades, conforma gráfico abaixo: 



 

  Quanto à entrega no valor de R$ 1.000.000,00, realizada 

por FLORISVALDO para ANTÔNIO CORTEZ, no dia 07/04/2015, na ci-

dade de São Paulo/SP, também foram identificadas ligações telefônicas 

entre os terminais vinculados a VALDIR APARECIDO BONI, JOÃO RO-

BERTO BAIRD, RODRIGO SOUZA E SILVA, FLORISVALDO CAETANO DE 

OLIVEIRA e ANTÔNIO CELSO CORTEZ.  

  Um dia antes dessa entrega, em 06/04/2015, são registra-

das duas ligações entre RODRIGO e ANTÔNIO CORTEZ. No dia da en-

trega, são registradas mais duas ligações entre os terminais de RO-

DRIGO e ANTÔNIO CORTEZ, uma às 09:09:22 e outra às 09:25:40, 

conforme destacado no gráfico abaixo: 



 

  

  Ainda no dia 07/04/2015, após as ligações entre RODRIGO 

e ANTÔNIO CORTEZ, são registradas quatro ligações realizadas por 

RODRIGO para o terminal de VALDIR APARECIDO BONI:  

 



  Relativamente à entrega no valor de R$ 3.000.000,00 

ocorrida em São Paulo, em 14/05/2015, os dados telefônicos confir-

mam o deslocamento de DEMILTON ANTONIO DE CASTRO e de FLO-

RISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA, de São Paulo ao Rio de Janeiro:  

 

Deslocamento de DEMILTON DE CASTRO em 14/05/2015 

 

ERB Localização Latitude Longitude Azimute Data/Hora/Duração 

724053561163006 VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA 
SAUDE  SAO PAULO SP  

-23,623 -46,6604 000 14/05/2015 08:02:36 
13 

724053561160064 
BARONESA DE BELA VISTA 577 
CONGONHAS  SAO PAULO SP  

-23,6228 -46,6619 180 
14/05/2015 08:13:28 
9 

724053012160290 
FRANKLIN ROOSEVELT 23 CENTRO  RIO DE 
JANEIRO RJ  

-22,9097 -43,1718 190 
14/05/2015 10:53:13 
70 

724053462160141 
GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 110 
14/05/2015 11:41:50 
42 

724053462160556 
GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
14/05/2015 13:22:13 
55 

724053462160551 
ACUR 100 PADRE MIGUEL  RIO DE 
JANEIRO RJ  

-22,8787 -43,4541 100 
14/05/2015 15:27:28 
38 

724053012160226 
PRESIDENTE VARGAS 1012 CENTRO  RIO 
DE JANEIRO RJ  -22,902781 -43,18539 220 

14/05/2015 16:26:43 
22 

724053012160225 
PRESIDENTE VARGAS 1012 CENTRO  RIO 
DE JANEIRO RJ  -22,902781 -43,18539 080 

14/05/2015 16:27:34 
43 

 



 

Deslocamento de FLORISVALDO DE OLIVEIRA em 14/05/2015 

ERB Localização Latitude Longitude Azimute Data/Hora/Duração 

724053561163031 BARONESA DE BELA VISTA 577 
CONGONHAS  SAO PAULO SP  

-23,6228 -46,6619 180 14/05/2015 08:13:28 9 

724053561160847 ELVIRA FERRAZ 83 VL. OLIMPIA  SAO 
PAULO SP  

-23,5943 -46,6796 350 14/05/2015 08:02:36 13 

724053462160141 GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 110 14/05/2015 11:55:09 54 

724053012160154 SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO  
RIO DE JANEIRO RJ  

-22,9125 -43,1666 000 14/05/2015 10:13:47 277 

 

  Da mesma forma ocorreu com a entrega de 

R$2.000.000,00 em 18/06, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, já que se 

confirmou o deslocamento de FLORISVALDO e DEMILTON para a cidade 

carioca, conforme gráficos abaixo, respetivamente:  

 



 

ERB Localização Latitude 
Longitud

e 
Azimut

e 
Data/Hora/Duraçã

o 
72405362116007
4 

DOM ARMANDO LOMBARDI 557 VILA 
PROGREDIOR  SAO PAULO SP  

-23,5896 -46,7186 250 
18/06/2015 06:50:44 
55 

72405356116075
0 

ALCIDES SANGIRARDI 220 CIDADE JD  SAO 
PAULO SP  

-23,59288 -46,69495 280 
18/06/2015 07:05:55 
27 

72405356116109
5 

Comandante Linneu Gomes sn 
AEROPORTO  SAO PAULO SP  

-
23,62948
7 

-
46,659427 

050 
18/06/2015 07:18:11 
11 

72405301216047
8 

GENERAL JUSTO 171 CENTRO  RIO DE 
JANEIRO RJ  

-
22,90931
6 

-
43,168444 

090 
18/06/2015 11:13:07 
22 

72405301216015
7 

FRANKLIN ROOSEVELT 23 CENTRO  RIO DE 
JANEIRO RJ  

-22,9097 -43,1718 350 
18/06/2015 11:29:10 
3 

72405301216028
7 

FRANKLIN ROOSEVELT 23 CENTRO  RIO DE 
JANEIRO RJ  

-22,9097 -43,1718 350 
18/06/2015 11:30:09 
5 

72405301216028
7 

FRANKLIN ROOSEVELT 23 CENTRO  RIO DE 
JANEIRO RJ  

-22,9097 -43,1718 350 
18/06/2015 11:30:51 
17 

72405301216028
7 

FRANKLIN ROOSEVELT 23 CENTRO  RIO DE 
JANEIRO RJ  

-22,9097 -43,1718 350 
18/06/2015 11:32:06 
198 

72405346216336
0 

CURITIBA 490 REALENGO  RIO DE JANEIRO 
RJ  

-
22,86471
9 

-
43,438889 

310 
18/06/2015 12:31:20 
1 

72405346216014
4 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 110 
18/06/2015 12:31:55 
51 

72405346216014
0 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
18/06/2015 12:40:53 
14 

72405346216014
0 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
18/06/2015 13:45:52 
15 

72405346216014
0 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
18/06/2015 15:30:23 
47 

72405301216065
0 

SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO  
RIO DE JANEIRO RJ  

-22,9125 -43,1666 000 
18/06/2015 17:51:38 
71 

72405301216015
4 

SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO  
RIO DE JANEIRO RJ  

-22,9125 -43,1666 000 
18/06/2015 20:15:05 
64 

 

 

 



ERB Localização Latitude 
Longitud

e 
Azimut

e 
Data/Hora/Duraçã

o 
72405356116016
0 

VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA 
SAUDE  SAO PAULO SP  

-23,623 -46,6604 000 
18/06/2015 07:05:55 
27 

72405356116016
0 

VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA 
SAUDE  SAO PAULO SP  

-23,623 -46,6604 000 
18/06/2015 07:18:11 
11 

72410032111123
1 

R OSWALDO BARRETO, 359 JD DAS 
CEREJEIRAS ATIBAIA SP  

-
23,13319
2 

-
46,588544 

030 
18/06/2015 08:17:02 
27 

72405356116016
0 

VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA 
SAUDE  SAO PAULO SP  

-23,623 -46,6604 000 
18/06/2015 08:25:29 
48 

72405356116016
0 

VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA 
SAUDE  SAO PAULO SP  

-23,623 -46,6604 000 
18/06/2015 08:36:26 
76 

72405356116016
0 

VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA 
SAUDE  SAO PAULO SP  

-23,623 -46,6604 000 
18/06/2015 08:38:52 
154 

72405356116109
6 

Comandante Linneu Gomes sn AEROPORTO  
SAO PAULO SP  

-
23,62948
7 

-
46,659427 

135 
18/06/2015 09:08:21 
197 

72410032111123
4 

R OSWALDO BARRETO, 359 JD DAS 
CEREJEIRAS ATIBAIA SP  

-
23,13319
2 

-
46,588544 

030 
18/06/2015 09:15:05 
31 

72405356116109
6 

Comandante Linneu Gomes sn AEROPORTO  
SAO PAULO SP  

-
23,62948
7 

-
46,659427 

135 
18/06/2015 09:31:51 
26 

72405356116109
6 

Comandante Linneu Gomes sn AEROPORTO  
SAO PAULO SP  

-
23,62948
7 

-
46,659427 

135 
18/06/2015 09:37:29 
40 

72405301216043
2 

BUENOS AIRES 135 CENTRO  RIO DE 
JANEIRO RJ  

-22,90333 
-
43,180561 

245 
18/06/2015 11:37:21 
108 

72405345216327
8 

COMANDANTE JOSE MOREIRA PEQUENO 
104 MANGUINHOS  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8789 -43,2392 280 
18/06/2015 11:50:27 
10 

72405345216327
8 

COMANDANTE JOSE MOREIRA PEQUENO 
104 MANGUINHOS  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8789 -43,2392 280 
18/06/2015 11:51:22 
15 

72405345216042
3 

PARIS 436 BONSUCESSO  RIO DE JANEIRO 
RJ  

-22,8663 -43,2505 120 
18/06/2015 11:52:15 
46 

72405346216017
9 

CRUMATAU 60 REALENGO  RIO DE JANEIRO 
RJ  

-
22,87186
1 

-
43,427847 

000 
18/06/2015 12:17:39 
48 

72405301216001
5 

INFANTE DOM HENRIQUE S/N CENTRO  RIO 
DE JANEIRO RJ  

-22,9139 -43,1736 220 
18/06/2015 17:35:37 
76 

 

 

  Por fim, também se confirmou o deslocamento dos funcio-

nários da JBS para o Rio de Janeiro em 10/07/2015, quando ocorreu a 

entrega de R$1.630.000,00, como registrado na planilha “conta cor-

rente da propina”: 



 

ERB Localização Latitude 
Longitud

e 
Azimut

e 
Data/Hora/Duraçã

o 
72405356116016
0 

VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA 
SAUDE  SAO PAULO SP  

-23,623 -46,6604 000 
10/07/2015 06:41:04 
23 

72405356116016
0 

VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA 
SAUDE  SAO PAULO SP  

-23,623 -46,6604 000 
10/07/2015 07:28:50 
13 

72405356116016
0 

VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA 
SAUDE  SAO PAULO SP  

-23,623 -46,6604 000 
10/07/2015 07:57:36 
312 

72405301216065
2 

SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO  
RIO DE JANEIRO RJ  

-22,9125 -43,1666 000 
10/07/2015 09:32:32 
144 

72405346216014
3 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
10/07/2015 12:02:28 
38 

72405346216014
3 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
10/07/2015 15:26:52 
54 

72405346216014
3 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
10/07/2015 15:29:51 
99 

72405346216014
3 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
10/07/2015 16:16:59 
31 

72405346216014
3 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
10/07/2015 16:28:37 
28 

72405346216014
3 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
10/07/2015 16:30:54 
27 

72405346216336
2 

CURITIBA 490 REALENGO  RIO DE JANEIRO 
RJ  

-
22,86471
9 

-
43,438889 

220 
10/07/2015 16:34:42 
16 

72405345216042
3 

PARIS 436 BONSUCESSO  RIO DE JANEIRO 
RJ  

-22,8663 -43,2505 120 
10/07/2015 17:19:50 
103 

72405112110159 
PARIS 436 BONSUCESSO  RIO DE JANEIRO 
RJ  

-22,8663 -43,2505 120 
10/07/2015 17:24:16 
83 

72405324216277
9 

INFANTE DOM HENRIQUE S/N FLAMENGO  
RIO DE JANEIRO RJ  

-
22,92083
7 

-
43,172382 

330 
10/07/2015 18:11:26 
11 

72405301216025
6 

FRANKLIN ROOSEVELT S/N CENTRO  RIO DE 
JANEIRO RJ  

-22,90916 -43,16961 160 
10/07/2015 18:12:24 
19 

72405301216028
4 

SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO  
RIO DE JANEIRO RJ  

-22,9125 -43,1666 000 
10/07/2015 18:24:28 
11 

72405301216065
2 

SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO  
RIO DE JANEIRO RJ  

-22,9125 -43,1666 000 
10/07/2015 18:35:37 
87 

72405356116016
1 

VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA 
SAUDE  SAO PAULO SP  

-23,623 -46,6604 000 
10/07/2015 20:13:35 
204 

72405356116016
1 

VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA 
SAUDE  SAO PAULO SP  

-23,623 -46,6604 000 
10/07/2015 20:17:08 
282 



72405356116109
5 

COMAND. LINNEU GOMES SN AEROPORTO  
SAO PAULO SP  

-
23,62948
7 

-
46,659427 

050 
10/07/2015 20:33:30 
58 

72405360116063
7 

NOVE DE  JULHO 2901 JD PAULISTA  SAO 
PAULO SP  

-23,5658 -46,6574 270 
10/07/2015 21:59:43 
58 

 

 

 

ERB Localização 
Latitud

e 
Longitud

e 
Azimut

e 
Data/Hora/Duraçã

o 
72405343116038
2 

CLELIA 1251 AGUA BRANCA  SAO PAULO SP  -23,5248 -46,6944 150 
10/07/2015 06:41:04 
23 

72405356116300
6 

VISCONDE DE INHAUMA 274 VILA DA SAUDE  
SAO PAULO SP  

-23,623 -46,6604 000 
10/07/2015 07:28:50 
13 

72405346216055
9 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
10/07/2015 11:36:50 
30 

72405346216014
3 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
10/07/2015 11:49:46 
55 

72405346216014
0 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
10/07/2015 15:15:34 
3 

72405346216014
0 

GENERAL JAQUES OURIQUE 322 PADRE 
MIGUEL  RIO DE JANEIRO RJ  

-22,8685 -43,4445 000 
10/07/2015 15:36:00 
77 

72405301216065
5 

SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO  RIO 
DE JANEIRO RJ  

-22,9125 -43,1666 000 
10/07/2015 18:43:22 
49 

72405301216065
5 

SENADOR SALGADO FILHO S/N CENTRO  RIO 
DE JANEIRO RJ  

-22,9125 -43,1666 000 
10/07/2015 18:44:42 
50 

72405356116071
7 

IRERE 2000 PLANALTO PAULISTA  SAO PAULO 
SP  

-23,6282 -46,6458 310 
10/07/2015 20:15:35 
27 

72405356116076
4 

MORUMBI 5594 MORUMBI  SAO PAULO SP  -23,6119 -46,7138 120 
10/07/2015 20:46:57 
8 

 

 

  Relativamente às entregas ocorridas no Estado do Rio de 

Janeiro, em que pese não haver registros de ERB dos terminais vincu-

lados a ANTÔNIO CELSO CORTEZ que indiquem seu deslocamento para 

a cidade, relembre-se que, por ocasião de sua oitiva, ele admitiu que 

se deslocou para as cidades de São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ, a 



pedido de JOÃO ROBERTO BAIRD, com objetivo de pegar encomendas 

com o funcionário da JBS FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA. Re-

lembre-se ainda que JOÃO ROBERTO BAIRD também relatou ter pedido 

que ANTÔNIO CORTEZ se deslocasse para as cidades de São Paulo/SP 

e Rio de Janeiro/RJ e pegasse valores em espécie com funcionários da 

JBS. 

  Além disso, por ocasião das entregas de valores em espé-

cie, houve uma intensa comunicação entre os operadores ligados ao 

grupo do Governador REINALDO AZAMBUJA e entre os funcionários da 

JBS responsáveis pela realização dos pagamentos. Em especial pode-

mos destacar as ligações registradas entre RODRIGO SOUZA E SILVA 

com o executivo da JBS VALDIR APARECIDO e as ligações entre RO-

DRIGO e ANTONIO CELSO COREZ nos dias em que foram realizados os 

pagamentos dos dias 20/02/2015 e 07/04/2015. 

  Registre-se, pela sua importância, a ligação feita por RO-

DRIGO para seu pai REINALDO AZAMBUJA, no dia 20/02/2015, segun-

dos após ter feito contato com ANTÔNIO CORTEZ. Relembre-se que 

nesse dia FLORISVALDO CAETANO fez uma entrega de R$ 

1.000.000,00 para ANTÔNIO CORTEZ na cidade de São Paulo/SP. 

  Destaque-se ainda que os contatos feitos entre as pessoas 

envolvidas nessas entregas ocorrem dentro de uma dinâmica de liga-

ções sucessivas, tendo sempre RODRIGO como foco central nessas co-

municações. RODRIGO faz o link entre ANTÔNIO CORTEZ e REINALDO 

AZAMBUJA, enquanto VALDIR BONI faz o link entre FLORISVALDO e 

RODRIGO. Nesse sentido, fica cada vez mais destacada a importância 

de RODRIGO no esquema criminoso, atuando em nome de seu pai 

como forma de preservá-lo de qualquer tipo de exposição. 

  A análise conjunta das informações obtidas durante as oi-

tivas com os dados telefônicos fortalece a versão apresentada pelos 



colaboradores de que os R$ 12.130.000,00 pagos em espécie para AN-

TÔNIO CELSO CORTEZ tinham como destinatário final o Governador 

REINALDO AZAMBUJA. 

  O que resta demonstrado neste tópico, portanto, é que ao 

longo do ano de 2015, além do esquema de recebimento dissimulado 

de valores decorrentes de vantagens indevidas por meio de notas fis-

cais fraudulentas, os denunciados também dissimularam a origem e 

propriedade de ao menos R$12.130.000,00, mediantes recebimentos 

em espécie. 

  Assim agindo, portanto, REINALDO AZAMBUJA, RODRIGO 

SOUZA E SILVA, JOÃO ROBERTO BAIRD, ANTÔNIO CELSO CORTEZ, 

JOESLEY BATISTA e WESLEY BATISTA, em pelo menos sete oportuni-

dades71, ocultaram e dissimularam a origem e a propriedade de valores 

recebidos em decorrência da prática dos atos de corrupção descritos 

nesta denúncia, mediante pagamento/recebimento de valores em es-

pécie, os quais tinham como destinatário o denunciado REINALDO 

AZAMBUJA, razão pela qual estão incursos no tipo do art. 1º, §4º, da 

Lei 9.613/98, por sete vezes, na forma do art. 69, Código Penal.72 

 
71 19/01/2015; 20/02/2015; 05/03/2015; 07/04/2015; 14/05/2015; 18/06/2015 e 
10/07/2015. 
72 Sobre o ato de receber vantagem indevida por meio de pagamentos em espécie 
configurar lavagem de ativos: “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PRELIMINARES REJEITA-
DAS, SALVO A DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADO 
CONSTITUÍDO. ANULAÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO RÉU CARLOS ALBERTO 
QUAGLIA, A PARTIR DA DEFESA PRÉVIA. CONSEQUENTE PREJUDICIALIDADE DA 
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO INQUIRIÇÃO DE TESTEMU-
NHAS ARROLADAS PELA DEFESA. [...] 4. Caracteriza o crime de lavagem de dinheiro 
o recebimento de dinheiro em espécie, que o réu sabia ser de origem criminosa, 
mediante mecanismos de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, 
destinação e propriedade dos valores, e com auxílio dos agentes envolvidos no pa-
gamento do dinheiro, bem como de instituição financeira que serviu de intermediária 
à lavagem de capitais. O emprego da esposa como intermediária não descaracteriza 
o dolo da prática do crime, tendo em vista que o recebimento dos valores não foi 
formalizado no estabelecimento bancário e não deixou rastros no sistema financeiro 
nacional. Condenação do réu JOÃO PAULO CUNHA pela prática do delito descrito no 
art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98, na redação em vigor à época do fato. [...]”. (AP 470, 
Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2012, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2013 PUBLIC 22-04-2013 RTJ VOL-00225-01 
PP-00011) 



IV.2.4. DO RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS NO ANO 
DE 2016, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS FRAUDULENTAS EMITI-
DAS POR PECUARISTAS 
 

  Pelo que se percebe dos fatos já tratados nos tópicos an-

teriores, ao longo do ano de 2015, o pagamento de propinas ao grupo 

criminoso liderado por REINALDO AZAMBUJA se deu, basicamente, de 

duas formas distintas: mediante pagamentos em espécie, ocorridos em 

São Paulo e no Rio de Janeiro; e por meio do pagamento de notas 

fiscais fraudulentas emitidas majoritariamente pelo frigorífico BURITI 

COMÉRCIO DE CARNES, o que propiciava diversas operações financei-

ras para dissimular a origem ilícita dos valores. 

  Ocorre que no ano de 2016, por decisão do próprio denun-

ciado REINALDO AZAMBUJA, a sistemática é alterada, e os pagamentos 

de vantagens indevidas em benefício do Governador passam a ocorrer 

por meio da expedição de notas fiscais ideologicamente falsas de venda 

de gado. Essas notas foram expedidas por pecuaristas ligados, direta 

ou indiretamente ao REINALDO AZAMBUJA. 

  A atuação desses pecuaristas no esquema evidencia-se sob 

duas vertentes principais. A primeira, por meio da emissão e forneci-

mento dessas notas fiscais fraudulentas à empresa JBS. A segunda, 

pelo recebimento em suas contas dos valores destinados ao paga-

mento da vantagem indevida. 

  De acordo com os colaboradores, no ano de 2016, a JBS 

fez os pagamentos por intermédio de notas emitidas pelos seguintes 

pecuaristas: ELVIO RODRIGUES, FRANCISCO CARLOS FREIRE DE OLI-

VEIRA, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA, MARCIO CAMPOS MONTEIRO, NEL-

SON CINTRA RIBEIRO, OSVANE APARECIDO RAMOS, RUBENS MASSA-

HIRO MATSUDA, ZELITO ALVES RIBEIRO e IVANILDO DA CUNHA MI-

RANDA, bem como pela pessoa jurídica AGROPECUÁRIA DUAS IRMÃS. 



É o que consta de trechos da oitiva do colaborador VALDIR APARECIDO 

BONI colacionados a seguir (f. 219/220): 

 

 

Trechos da oitiva de VALDIR APARECIDO BONI – Fls 219/220 

 

  A relação de notas fiscais emitidas por cada um desses en-

volvidos, assim como os comprovantes de pagamentos realizados pela 

JBS, seguem gravados em mídia anexada ao Relatório de Análise de 

Polícia Judiciária nº 58/2018. (f 232 do PBAC 03/DF). 

  Relembre-se que a autenticidade das notas apresentadas 

perante a JBS foi objeto de questionamento junto ao Ministério da Agri-

cultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, e em resposta o MAPA in-

formou que em relação às notas fiscais de venda de gado “[...] os res-

pectivos animais correspondentes não foram abatidos neste estabele-



cimento [...]”, conforme podemos verificar nos trechos dos documen-

tos enviados pelo MAPA, (f. 533/542)73, dos quais se destacam os tre-

chos colacionados abaixo:74 

 

 
73 Íntegra do Processo SEI com as informações do MAPA consta em mídia de Fl 232 
do PBAC 03/DF 
74 Como se verá em capítulo próprio, por ocasião da deflagração da Operação e a realização das oitivas dos 
investigados, alguns dos pecuaristas que emitiram notas fiscais de venda de gado para a empresa JBS ad-
mitiram não ter realizado a correspondente entre do gado. 



 

Parecer Nº 31/2018/SSA-MS/DDA-MS/SFA-MS/MAPA e Memorando nº 
09/2018/SFA-MS/MAPA, referentes às notas fiscais de: AGROPECUARIA DUAS IR-
MAS LTDA; BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA; ELVIO RODRIGUES; FRANCISCO 
CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA; IVANILDO DA CUNHA MIRANDA; JOSE ROBERTO 
TEIXEIRA; MARCIO CAMPOS MONTEIRO; MILTRO RODRIGUES PEREIRA; NELSON 
CINTRA RIBEIRO; OSVANE APARECIDO RAMOS; RUBENS MASSAHIRO MATSUDA; 
e ZELITO ALVES RIBEIRO, enviadas inicialmente para análise. 

 



 



 

 



 

Parecer Nº 64/2018/SSA-MS/DDA-MS/SFA-MS/MAPA, Informação nº 
07/2018/DDA-MS/SFA-MS/MAPA e DESPACHO no PROCESSO 
21000.010978/2018-97, referentes às notas fiscais enviadas posteriormente, de 
forma complementar, de: ELVIO RODRIGUES e JOAO ROBERTO BAIRD. 

  Dessa forma ficou cabalmente comprovada a falsidade ide-

ológica das notas fiscais apresentadas pelos pecuaristas e, por conse-

quência, o não fornecimento do gado nelas descritos. 

  Corroborando a versão apresentada pelos colaboradores, a 

qual foi confirmada pelas informações do MAPA, é de se colacionar o 

depoimento da testemunha LUCIANA UBALDINA DO REGO RIBEIRO (f. 

530/532), gerente administrativa da Unidade I da JBS em Campo 

Grande/MS no ano de 2016, conforme trechos destacados a seguir: 



 

 

Depoimento de LUCIANA UBALDINA DO REGO RIBEIRO – f. 530/531) 

  Relembre-se que no ano de 2015 o funcionário da JBS res-

ponsável por receber e fazer o lançamento das notas fiscais era UR-

GELMAR STORNI. Já no ano de 2016 essa tarefa coube à funcionária 

LUCIANA UBALDINA, sob a orientação de VALDIR APARECIDO BONI. 

  Considere-se ainda, conforme já mencionado, a constata-

ção de que tais notas foram emitidas em blocos de datas sequenciais 

ou próximas, ensejando a suspeita de que assim foram forjadas, com 

o fim de atender a um suposto calendário de pagamentos, previamente 

acordado pelos envolvidos. 

  Nesse viés, analisando-se as datas em que foram emitidas, 

verifica-se que podem facilmente ser agrupadas em 5 (cinco) conjun-

tos distintos com datas sequenciais ou próximas, os quais correspon-

deriam a cada uma das entregas realizadas aos representantes da JBS. 

Vejamos a representação gráfica correspondente ao ano de 2016:





  Registre-se, por oportuno, no mesmo contexto, o envolvi-

mento adicional desses mesmos pecuaristas na emissão de documen-

tos acessórios vinculados às referidas notas fiscais, também de caráter 

obrigatório nas transações de venda e transporte de gado. Trata-se 

das Guias de Trânsito Animal eletrônica (e-GTA) e das declarações de 

produtor sobre a origem, condições sanitárias e outras exigências re-

lativas ao gado transportado (Declaração de produtor- modelo b). Có-

pias dos referidos documentos, acompanham as notas fiscais apresen-

tadas pelos colaboradores. 

  Esclareça-se pontualmente, em razão de sua inserção em 

contexto semelhante ao dos pecuaristas envolvidos no esquema sob 

investigação, ter sido considerado neste capítulo as notas fiscais ideo-

logicamente falsas emitidas pela empresa AGROPECUÁRIA DUAS IR-

MÃS LTDA, CNPJ 01.641.716/0003-00, inclusive considerando-se que 

também foram utilizadas para pagamento de vantagem indevida no 

mesmo ano de 2016. 

  Observa-se também que, diferentemente do que ocorreu 

no ano anterior, e de acordo com relato apresentado pelo colaborador 

VALDIR BONI, a operacionalização do esquema em 2016 se dá com a 

participação direta e determinante do Governador REINALDO AZAM-

BUJA, que passa a entregar pessoalmente ou por intermédio de sua 

secretária, CRISTIANE BARBOSA, em seu Gabinete, no Palácio do Go-

verno, as notas fiscais de compra de gado ao Diretor de Tributos da 

JBS, VALDIR APARECIDO BONI. Nesse sentido, o relato de BONI: 



 

Trecho da oitiva de VALDIR BONI – f. 220 

 

  Registre ainda, que neste ano, BONI passou também a 

controlar diretamente a “conta corrente da propina” paga pela JBS ao 

Governo do Mato Grosso Sul, retirando tal encargo do funcionário DE-

MILTON DE CASTRO. 

  Na nova dinâmica de operacionalização, após receber as 

notas fiscais das mãos do Governador REINALDO AZAMBUJA ou da sua 

Secretária CRISTIANE, VALDIR BONI as entregava na Unidade I da JBS 

em Campo Grande/MS, ao encargo da Gerente Administrativa LUCIANA 

UBALDINA DO REGO RIBEIRO, que então procedia de igual modo ao 

Gerente URGELMAR STORNI em 2015, lançando as notas no sistema 

para realização do pagamento pela Sede da empresa em São Paulo/SP. 

  Em relação ao montante de vantagem indevida paga 

pela JBS em 2016, inicialmente apontado pelos colaboradores 

como sendo de R$ 15.497.109,40, registre-se que houve o 

acréscimo de mais R$ 5.003.066,00, decorrentes de notas de 



compra de gado emitidas pelo operador do esquema e pecua-

rista IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, e mais R$ 1.500.643,00, 

em razão de mais duas notas semelhantes emitidas pelo produ-

tor ÉLVIO RODRIGUES, conforme esclarecimentos adicionais 

prestados pelos colaboradores, às f. 348/352. 

  Assim sendo, somados os valores destinados ao Go-

vernador REINALDO AZAMBUJA por intermédio de pagamentos 

realizados através de notas fiscais fraudulentas somente no 

ano de 2016, tem-se o montante de R$ 22.000.818,40. 

  Com base nos depoimentos dos colaboradores e documen-

tos por eles apresentados, foi elaborado o diagrama seguinte, repre-

sentativo do esquema sob investigação no segundo ano do Governo de 

REINALDO AZAMBUJA (2016), com aspectos relevantes acerca do seu 

modus operandi, valores repassados a título de vantagem indevida e 

principais envolvidos.  

  Observa-se, em síntese, como primeira etapa de operaci-

onalização ou dissimulação do pagamento de vantagem indevida nesse 

ano, a emissão de notas fiscais fraudulentas por parte dos pecuaristas 

listados anteriormente, que as repassavam em seguida ao próprio Go-

vernador. (Fases 01 e 02). 

  Na sequência, o Governador REINALDO AZAMBUJA proce-

deria a entrega das referidas notas ao Diretor de Tributos da JBS, VAL-

DIR APARECIDO BONI, em seu Gabinete, no Palácio do Governo. Ob-

serva-se, segundo depoimento deste, que em pelo menos 5 (cinco) 

oportunidades distintas no segundo semestre de 2016, teria viajado de 

São Paulo/SP para Campo Grande/MS, com a finalidade de receber no-

tas fiscais do Governador. Sobre tal situação, corroborando-a, vale 

considerar os registros de passagens aéreas apresentados pelo cola-

borador. (Fase 03) 



  Dando continuidade ao esquema, após receber as notas 

fiscais de REINALDO AZAMBUJA, VALDIR BONI se deslocava até a Uni-

dade 1 da JBS em Campo Grande/MS, entregando-as à funcionária da 

JBS, LUCIANA UBALDINA DO REGO RIBEIRO, que, passo seguinte, pro-

cedia de igual modo ao Gerente URGELMAR STORNI, processando as 

internamente e encaminhando, via sistemas internos, a Sede da JBS 

em São Paulo/SP, com a finalidade de efetivação dos pagamentos cor-

respondentes. (Fases 4, 5, 6 e 7) 

  No prosseguimento, a Sede da JBS em São Paulo, após 

registros e providências de praxe, procedia ao pagamento das notas 

recebidas, realizando depósito ou transferências bancárias para as con-

tas dos pecuaristas responsáveis pela emissão. (Fase 08) 

  Segundo os colaboradores, os valores pagos por meio das 

referidas notas fiscais fraudulentas emitidas pelos pecuaristas nomina-

dos eram destinados como pagamento de vantagem indevida ao Go-

vernador REINALDO AZAMBUJA. (Fase 08) 

  Observa-se assim, de igual modo ao que se pontuou em 

relação às notas da empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES, que parte 

substancial do ciclo de pagamento de vantagem indevida em questão, 

pertinente ao ano de 2016, se acha evidenciado e alicerçado não ape-

nas pela narrativa harmônica e coerente dos colaboradores, como tam-

bém pelos documentos por eles apresentados, principalmente as notas 

fiscais e comprovantes de pagamentos respectivos, bem como pelo de-

poimento da testemunha LUCIANA UBALDINA e pela constatação da 

falsidade das notas pelo MAPA. 

  Vejamos a representação gráfica do esquema de lavagem 

de capitais utilizado em 2016:





  Nos capítulos seguintes serão detalhados os vínculos de 

cada um dos pecuaristas com o Governador REINALDO AZAMBUJA, 

bem como as notas fiscais expedidas, os valores recebidos e as movi-

mentações bancárias subsequentes.  

  Ao final, será dada capitulação jurídica aos fatos. 

 

IV.2.4.1. IVANILDO DA CUNHA MIRANDA  
 

IVANILDO DA CUNHA MIRANDA é apontado pelos colabora-

dores como um dos operadores do esquema criminoso, bem como é 

um dos pecuaristas responsáveis pela emissão de notas fiscais ideolo-

gicamente falsas75 tanto no ano de 2015 como no ano de 2016. 

Registre-se, inicialmente, que IVANILDO expediu notas fis-

cais no ano de 2015 e 2016. Neste tópico, como forma de concentrar 

as informações e facilitar o entendimento, serão tratadas as notas fis-

cais emitidas tanto em 2015 como em 2016. 

Conforme já detalhado em capítulos anteriores, IVANILDO DA 

CUNHA MIRANDA, tem participação no esquema de desvio de recursos 

públicos no estado do Mato Grosso do Sul desde o Governo de ANDRÉ 

PACCINELLI, bem como teve uma atuação importante na arrecadação 

de valores para a campanha eleitoral de REINALDO AZAMBUJA no ano 

de 2014, conforme demonstrado na investigação da Operação Lama 

Asfáltica. 

Especificamente no esquema criminoso ocorrido nos anos de 

2015 e 2016 envolvendo o Governador REINALDO AZAMBUJA, IVA-

NILDO expediu notas fiscais e recebeu o valor de R$ 8.542.266,03 da 

 
75 Compilação com todas as notas fiscais emitidas constam da mídia de f. 232 do 
PBAC. 



empresa JBS, conforme detalhado pelos colaboradores e confirmado 

pela análise das informações bancárias: 

DATA  VALOR  BANCO AGÊNCIA CONTA (ORIGEM) 
09/04/2015  R$       1.260.000,05  237 2372 1147889 
18/08/2015  R$       2.279.199,98  33 2271 130003669 

18/01/2016  R$       2.501.342,00  237 2372 1147889 
10/02/2016  R$       2.501.724,00  33 2271 130003669 

TOTAL R$ 8.542.266,03 
   

Além do recebimento direto de valores da JBS, evidenciaram-

se na análise dos extratos bancários de IVANILDO diversos recebi-

mento de valores provenientes de outros pecuaristas também investi-

gados, bem como da conta da empresa BURITI administrada pelo es-

critório CARANDÁ. 

A análise das informações bancárias também demonstrou que 

as movimentações nas contas de IVANILDO não seguiram o mesmo 

padrão das movimentações ocorridas na conta administrada pelo es-

critório CARANDÁ no ano de 2015. Relembre-se que no ano de 2015, 

quando os valores eram depositados pela JBS na conta administrada 

pelo escritório CARADÁ, ocorriam diversas movimentações subsequen-

tes, que de uma forma direta ou indireta, beneficiavam o Governador 

REINALDO AZAMBUJA. 

No caso das contas de IVANILDO, foram poucas as movimen-

tações subsequentes e, quando questionado, o investigado apresentou 

justificativa para grande parte dessas movimentações. Entretanto, isso 

não significa que os valores pagos pela JBS não tenham sido revertidos 

em benefício de REINALDO AZAMBUJA por outros meios, notadamente 

porque, como demonstrado pelo Relatório de Análise de Polícia Judici-

ária – RAPJ nº 44/2019 (f. 3079/3131), os valores recebidos por IVA-

NILDO foram utilizados, pelo menos em parte substancial, como forma 

de pagamento de empréstimos tomados em benefício da campanha 

eleitoral de REINALDO AZAMBUJA, no ano de 2014, e, numa segunda 



vertente, como forma de pagamento adiantado pela venda de imóveis 

rurais para os filhos e sobrinhos de REINALDO AZAMBUJA. 

Cabe rememorar aqui o que já aduzido alhures, no sentido de 

que os elementos de prova contidos nos autos da Operação Lama 

Asfáltica, apontam a atuação de IVANILDO como tesoureiro informal 

de REINALDO AZAMBUJA durante as eleições de 2014. IVANILDO 

também atuou como uma espécie de intermediário na obtenção de 

empréstimos em prol da referida campanha eleitoral. Acrescente-se a 

isso o fato de que, na mesma conjuntura, ele também realizou 

consideráveis e expressivos investimentos do seu próprio patrimônio.76  

No âmbito dessa sua atuação como captador de recursos em 

prol do então candidato REINALDO AZAMBUJA, é importante deixar 

registrado o uso da empresa FORÇA NOVA DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS, de propriedade de IVANILDO. Pelo que se evidencia dos 

documentos apreendidos em sua residência e em escritório - por 

ocasião da deflagração da 4ª fase da citada operação, denominada 

“Máquinas de Lama” -, a empresa teria sido utilizada para dissimulação 

e ocultação de valores empregados extraoficialmente durante toda a 

campanha eleitoral supracitada. 

Nesse sentido, como se verá mais adiante, parte significativa 

dos valores transferidos como empréstimos para pagamentos de 

despesas da referida campanha foram direcionados para uma conta 

específica dessa empresa. 

Nesse contexto, tem-se que parte substancial dos 

pagamentos feitos pela JBS como vantagem indevida para o 

Governador REINALDO AZAMBUJA, ao invés de serem 

destinados subsequentemente para contas de sua titularidade 

ou do seu núcleo familiar, após pagamentos em contas de 

 
76  Nesse sentido, ver detalhamento contido no capítulo 2 do RAPJ 69/2018 – f. 
234/268 do PBAC 03/DF. 



pecuaristas e da empresa BURITI, foram transferidos para 

contas de IVANILDO ou da empresa FORÇA NOVA, porém em 

benefício do Governador, uma vez que com a finalidade de 

pagar despesas da sua campanha eleitoral no ano de 2014. 

Como já mencionado, nos Autos da Operação Lama Asfáltica 

despontaram indicativos no sentido de que IVANILDO DA CUNHA 

MIRANDA atuou como uma espécie de tesoureiro informal da 

campanha de REINALDO AZAMBUJA ao governo do Estado nas eleições 

de 2014, conforme se extrai dos relatórios de análise de material 

apreendido TA 193-2017 (Residência) e TA 194-2017 (Escritório), 

contidos em mídia anexada ao RAPJ 44/2019 (f. 268 do PBAC 03/DF). 

Nessa condição, ele teria atuado, preponderantemente, intermediando 

a obtenção de empréstimos junto a terceiros ou os fazendo por conta 

própria. 

No primeiro desses relatórios, evidenciou-se, através da 

análise de anotações manuscritas pela sua esposa, que IVANILDO teria 

viabilizado, além de recursos de terceiros, investimentos próprios da 

ordem de R$ 35.000.000 (trinta e cinco milhões de reais) para a 

campanha em referência. Depreende-se de trechos da narrativa em 

apreço que os valores obtidos ainda não haviam sido quitados naquela 

ocasião, gerando, por conseguinte, o descontentamento e desabafo de 

sua esposa.  



 

 



 

 

Verifica-se ainda, no bojo dos mesmos relatórios, a extração 

de cópias de agendas pessoais e de outros documentos contendo 

anotações com referências a alguns dos empréstimos tomados por 

IVANILDO. Nesses registros, observam-se nomes de pessoas físicas e 

jurídicas, números de cheques, valores e datas, além de outros dados 

acessórios. 

Em destaque, chamam atenção os registros de empréstimos 

que teriam sido obtidos com o também pecuarista e denunciado 

OSVANE RAMOS. Fez-se menção, no caso, a valores da ordem de 

R$ 2.728.000,00 (TA 193-2017): 



 

 
No TA-194-2017, fez-se referência ainda a uma relação de 

cheques que, presume-se, teriam sido emitidos por IVANILDO em favor 

de OSVANE RAMOS, como forma de garantia aos pagamentos dos 

empréstimos tomados. 

 

 

Tabela de cheques ampliada. 

 

Nesse panorama, numa primeira vertente das investigações, 

lastreada nos documentos apreendidos na residência e no escritório de 

IVANILDO, por ocasião da 4ª fase da denominada Operação Lama 



Asfáltica, tem-se que parte substancial dos valores pagos pela JBS na 

conta de pecuaristas e da empresa BURITI tenham sido usados para 

quitação de valores anteriormente repassados como empréstimos para 

a campanha eleitoral de REINALDO AZAMBUJA.  

Por sua vez, numa segunda vertente, lastreada em contratos 

de compra e venda de propriedades rurais, inicialmente adquiridas por 

IVANILDO e posteriormente revendidas para os filhos e sobrinhos do 

governador REINALDO AZAMBUJA, tem-se como bastante provável que 

os valores pagos pela JBS por intermédio das notas fiscais falsas 

emitidas por IVANILDO tenham sido utilizados para pagamento dessas 

propriedades, porém em benefício direto daquele, corroborando a 

versão dos colaboradores. 

Nesse contexto, procurou-se verificar e evidenciar, dentro do 

período de quebra do sigilo bancário, todas as eventuais 

movimentações financeiras entre contas vinculadas aos PECUARISTAS 

investigados e contas pertencentes a IVANILDO DA CUNHA MIRANDA 

ou a empresa FORÇA NOVA DISTRIBUIDORA, de sua propriedade, e 

que, conforme relatórios mencionados, teria servido para ocultação ou 

dissimulação de valores utilizados durante a campanha eleitoral de 

REINALDO AZAMBUJA, no ano de 2014.  

Como resultado desses cruzamentos, foi elaborado o 

diagrama seguinte, no qual se evidenciam todas as transferências 

realizadas para conta de IVANILDO ou empresa FORÇA NOVA, tanto 

por pecuaristas alvos quanto diretamente pela empresa BURITI 

COMÉRCIO DE CARNES, através da conta controlada pelo Escritório 

Carandá, administrada por JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO. 

Nas folhas seguintes ao referido diagrama, as mesmas 

transações foram esquematizadas em tabelas, inclusive as 

transferências precedentes realizadas pelos pecuaristas FRANCISCO 

CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA e RUBENS MASSAHIRO MATSUDA para 

a conta de OSVANE RAMOS, que foi objeto de esclarecimentos no 



termo de declaração deste. 

Segundo OSVANE, FRANCISCO CARLOS e RUBENS 

MASSAHIRO emitiram as notas fiscais ideologicamente falsas e 

receberam os valores da JBS atendendo um pedido seu, fato que foi 

confirmado por FRANCISCO e RUBENS: 

 

 

 

Trechos da oitiva de OSVANE APARECIDO RAMOS – f. 692 e 693 

 



 



DATA VALOR DESCRIÇÃO 
NOME PESSOA 

(ORIGEM) CONTA ORIGEM 
CONTA 

DESTINO 
NOME PESSOA 

(DESTINO) 

25/09/2014  R$ 300.000,00  DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 
BURITI COMERCIO 
DE CARNES LTDA   237 2201 860000 

IVANILDO DA CUNHA 
MIRANDA 

02/12/2014  R$ 600.000,00  TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 
JOSE ROBERTO 

TEIXEIRA 237 3676 610003 237 2201 850004 

FORCA NOVA 
DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTD 

22/01/2015  R$ 300.000,00  TED 
OSVANE APARECIDO 

RAMOS 1 3093 59048 237 2201 850004 

FORCA NOVA 
DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA 

28/04/2015  R$ 200.000,00  CHEQUE COMPENSADO 
OSVANE APARECIDO 

RAMOS 1 3093 59048 
237 2201 

1008500043 

FORCA NOVA 
DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS LTDA 

28/04/2015  R$ 200.000,00  DEPOSITO EM CHEQUE 
OSVANE APARECIDO 

RAMOS 1 3093 6700059048 237 2201 860000 
IVANILDO DA CUNHA 

MIRANDA 

06/07/2015  R$ 360.000,00  TRANSF CC PARA CC PJ 
BURITI COMERCIO 
DE CARNES LTDA 237 174 367680 237 2201 860000 

IVANILDO DA CUNHA 
MIRANDA 

08/07/2015  R$ 260.000,00  TRANSF CC PARA CC PJ 
BURITI COMERCIO 
DE CARNES LTDA 237 174 367680 237 2201 860000 

IVANILDO DA CUNHA 
MIRANDA 

13/07/2015  R$ 320.000,00  TRANSF CC PARA CC PJ 
BURITI COMERCIO 
DE CARNES LTDA 237 174 367680 237 2201 860000 

IVANILDO DA CUNHA 
MIRANDA 

13/07/2015  R$ 40.000,00  DEPOSITO C/C BDN 
BURITI COMERCIO 
DE CARNES LTDA 237 174 367680 237 2201 860000 

IVANILDO DA CUNHA 
MIRANDA 

18/11/2015  R$ 128.000,00  DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO 
BURITI COMERCIO 
DE CARNES LTDA   237 2201 860000 

IVANILDO DA CUNHA 
MIRANDA 

05/02/2016  R$ 680.000,00  TED-TRANSF ELET DISPON 
OSVANE APARECIDO 

RAM 1 3093 5904 237 2201 860000 
IVANILDO DA CUNHA 

MIRANDA 

05/02/2016  R$ 400.000,00  TED-TRANSF ELET DISPON 
OSVANE APARECIDO 

RAMOS 
399 1687 

16874513770 237 2201 860000 
IVANILDO DA CUNHA 

MIRANDA 

01/08/2016  R$ 1.000.000,00  TED-TRANSF ELET DISPON 
OSVANE APARECIDO 

RAMOS 
399 1687 

16874513770 237 2201 860000 
IVANILDO DA CUNHA 

MIRANDA 

06/12/2016  R$ 500.000,00  TRANSF. ENTRE CONTAS 
RUBENS MASSAHIRO 

MATSUDA 237 1849 5193 237 2201 860000 
IVANILDO DA CUNHA 

MIRANDA 

19/01/2017  R$ 169.780,00  CHEQUE COMPENSADO 
OSVANE APARECIDO 

RAMOS 1 3093 59048 1 1881 61727 
IVANILDO DA CUNHA 

MIRANDA 

06/02/2017  R$ 500.000,00  TED-TRANSF ELET DISPON 
JOAO ROBERTO 

BAIRD 1 1881 309999 237 2201 860000 
IVANILDO DA CUNHA 

MIRANDA 

TOTAL R$    5.957.780,00 



 

DATA  VALOR  DESCRIÇÃO NOME PESSOA (ORIGEM) 
CONTA 

ORIGEM 
CONTA 

DESTINO NOME PESSOA (DESTINO) 

18/12/2014  R$ 560.000,00  TRANSFERENCIA FRANCISCO CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA 1 3093 73504 1 3093 59048 
OSVANE APARECIDO 

RAMOS 

28/04/2015  R$ 400.000,00  TRANSFERENCIA FRANCISCO CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA 1 3093 73504 1 3093 59048 
OSVANE APARECIDO 

RAMOS 

11/05/2015  R$ 30.000,00  TRANSFERENCIA FRANCISCO CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA 1 3093 73504 1 3093 59048 
OSVANE APARECIDO 

RAMOS 

20/12/2016  R$ 236.000,00  TRANSFERENCIA FRANCISCO CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA 1 3093 73504 1 3093 59048 
OSVANE APARECIDO 

RAMOS 

24/02/2017  R$ 60.000,00  
TRANSFERENCIA ON 

LINE FRANCISCO CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA 1 3093 73504 1 3093 59048 
OSVANE APARECIDO 

RAMOS 

25/10/2016  R$ 86.000,00  
TED-TRANSF ELET 

DISPON RUBENS MASSAHIRO MATSUDA 237 1849 5193 1 3093 59048 OSVANE APARECIDO RAM 

25/10/2016  R$ 76.500,00  
TED-TRANSF ELET 

DISPON RUBENS MASSAHIRO MATSUDA 237 1849 5193 1 3093 59048 OSVANE APARECIDO RAM 

25/10/2016  R$ 67.500,00  
TED-TRANSF ELET 

DISPON RUBENS MASSAHIRO MATSUDA 237 1849 5193 1 3093 59048 OSVANE APARECIDO RAM 

01/11/2016  R$ 77.000,00  
TED-TRANSF ELET 

DISPON RUBENS MASSAHIRO MATSUDA 237 1849 5193 1 3093 59048 OSVANE APARECIDO RAM 

01/11/2016  R$ 43.000,00  
TED-TRANSF ELET 

DISPON RUBENS MASSAHIRO MATSUDA 237 1849 5193 1 3093 59048 OSVANE APARECIDO RAM 

TOTAL R$ 1.636.000,00 



Em análise pormenorizada, considerando-se inicialmente 

apenas os extratos relativos ao final de 2014 e início de 2015, foi 

possível constatar a ocorrência de transferências das contas dos 

pecuaristas OSVANE RAMOS, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA e da empresa 

BURITI COMÉRCIO DE CARNES (Escritório Carandá), tanto para a conta 

pessoal de IVANILDO, como também para a empresa FORÇA NOVA, 

conforme tabela reproduzida a seguir:  

 
 

Verifica-se que as transferências destacadas ocorreram antes 

dos pagamentos realizados pela JBS, e próximo do período eleitoral de 

2014, indicando a correlação com supostos empréstimos tomados por 

IVANILDO para pagamento de despesas extraoficiais da campanha 

eleitoral de REINALDO AZAMBUJA, conforme se pode depreender da 

carta escrita por MIRIAN ROSY MIRANDA, esposa de IVANILDO. 

No ano seguinte, novas transferências foram realizadas para 

IVANILDO, inclusive em valores bem mais expressivos e, algumas 

delas, em períodos próximos ou coincidentes com os meses em que a 

JBS fez pagamentos aos referidos pecuaristas.  

Observa-se ainda o incremento de transferências dos 

também pecuaristas e investigados RUBENS MASSAHIRO MATSUDA e 

JOÃO ROBERTO BAIRD, corroborando, mais uma vez, a convicção de 

correlação entre os valores pagos pela JBS e essas movimentações. 



 
 

Na tabela seguinte, é possível perceber a correlação entre as 

transferências realizadas de OSVANE RAMOS para IVANILDO, com 

transferências recebidas anteriormente dos pecuaristas FRANCISCO 

CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA e RUBENS MASSAHIRO MATSUDA, 

conforme alegado em seu Termo de Declarações: 

 
 

Em prosseguimento, evidenciaram-se ainda diversas outras 

transferências para a conta de IVANILDO, dessa vez realizadas através 

de conta da empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES LTDA, com 

destaque, nesse caso, para a conta administrada pelo escritório 

CARANDÁ.  

Relembre-se que essa conta administrada pelo CARANDÁ foi 

utilizada para o recebimento de parte dos valores pagos como 

vantagem indevida pela JBS no ano de 2015. Sob esse enfoque, tem-



se mais uma vez a demonstração de que valores decorrentes do 

esquema investigado foram parar na conta de IVANILDO, porém em 

benefício de REINALDO AZAMBUJA, corroborando assim, mais uma vez, 

a versão dos colaboradores. 

Nesse mesmo sentido, no relatório da Operação Lama 

Asfáltica - TA-194-2017, verificou-se anotações de valores 

relacionados a POLACO e a empresa FORÇA NOVA DISTRIBUIDORA, as 

quais, ao que se pode depreender, estariam de igual modo associadas 

ao pagamento de empréstimos da campanha de REINALDO AZAMBUJA: 

 



 

 

Trechos do Relatório de Análise de Material Apreendido – TA 194/2017 – arquivo 
contido em mídia anexa ao RAPJ 44/2019 (Fl 3131) 

 
 

Por oportuno, segue abaixo tabela contendo os valores 

transferidos da conta administrada pelo escritório CARANDÁ para conta 

de IVANILDO DA CUNHA MIRANDA: 



 
 

Em resumo, observa-se que no período analisado, as contas 

de IVANILDO e da empresa FORÇA NOVA DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS receberam juntas, por meio de 16 (dezesseis) transações 

bancárias distintas, o montante de R$ 5.957.780,00, provenientes das 

contas de pecuaristas (OSVANE RAMOS, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA e 

JOÃO BAIRD) e da empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES, sendo que 

desse total, o equivalente a R$ 2.949.780,00, teve origem em 

transferências específicas da conta de OSVANE RAMOS.  

Em reforço aos indicativos de que a empresa FORÇA NOVA foi 

utilizada para ocultação e dissimulação de valores de caixa dois durante 

a campanha eleitoral de REINALDO AZAMBUJA, no ano de 2014, vale 

reproduzir os seguintes trechos extraídos do RAMA - TA-194-2017: 





 

 

Trechos do Relatório de Análise de Material Apreendido – TA 194/2017 – arquivo contido em mídia 

anexa ao RAPJ 44/2019 (Fl 3131) 

 
Diante do exposto, deve-se salientar ainda, por relevante, 

não haver correspondência entre os valores recebidos por IVANILDO 

como supostos empréstimos para pagamentos de dívidas da campanha 

eleitoral em referência, ou como parte de pagamento de propriedade 

vendidas para os filhos de REINALDO AZAMBUJA, com os valores 



debitados da sua conta no mesmo período. 

Nesse prisma, apenas para fins de registro, constata-se que 

as transferências inversas, ou seja, de IVANILDO para OSVANE no 

período de quebra, correspondem tão somente a R$ 950.840,00. 

Portanto, em valor bem inferior ao que este lhe passou: 

 
   

Por conseguinte, não se verificaram, no período, 

transferências da conta de IVANILDO para a conta da empresa BURITI 

administrada pelo escritório CARANDÁ. 

Desse modo, evidenciam-se mais uma vez as suspeitas de 

que parte substancial dos valores pagos como vantagem indevida pela 

empresa JBS foi utilizada para quitação de transferências 

anteriormente realizadas para a conta de IVANILDO. Ou seja, os 

valores pagos como vantagem indevida pela JBS, embora não tenham 

seguido um caminho linear via sistema bancário para contas vinculadas 

ao Governador REINALDO AZAMBUJA, foram utilizados em benefício 

deste, uma vez que usados por IVANILDO para quitação de 

empréstimos tomados em seu favor durante as eleições mencionadas, 

corroborando, deste modo, a versão dos colaboradores.  

Sob tal prisma, constata-se que as transferências realizadas 

por OSVANE RAMOS para IVANILDO, no ano de 2015, foram 

posteriormente cobertas através do recebimento de pagamentos da 

JBS, seja diretamente por meio das notas fiscais falsas por ele próprio 

emitidas, seja pelo recebimento de 10 (dez) transferências distintas, 

oriundas das contas de FRANCISCO CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA 

(R$ 1.286.000,00) e RUBENS MASSAHIRO MATSUDA (R$ 350.000,00), 



conforme já explicitado nas tabelas anteriores. 

Na mesma perspectiva, tem-se que os valores recebidos da 

JBS por esses dois últimos pecuaristas, em razão das notas falsas por 

eles emitidas, foram igualmente utilizados para recomposição de 

valores anteriormente repassados para OSVANE RAMOS. 

Ainda sobre as movimentações bancárias entre OSVANE 

RAMOS e IVANILDO, no ano de 2016, no montante de R$ 2.580.000,00, 

torna-se oportuno algumas considerações adicionais. 

Relembre-se que a comprovação de falsidade das notas 

fiscais emitidas pelos pecuaristas restou sobejamente demonstrada em 

relatórios do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária 

(MAPA), bem como pelos depoimentos colhidos, cujas narrativas 

harmônicas e pormenorizadamente circunstanciadas não deixam 

qualquer dúvida quanto ao fato de que tais notas não corresponderam 

à efetiva venda de carne ou de gado à Unidade 1 da referida empresa 

em Campo Grande/MS.  

Além disso, como resultado da deflagração da prisão 

temporária dos investigados e tomada dos seus depoimentos, obteve-

se a confissão de vários deles quanto ao artifício em questão, embora 

com a negativa quanto à sua real finalidade, a qual, porém, desponta 

cristalinamente dos fatos expostos. 

Observa-se que as justificativas apresentadas para a emissão 

das notas fiscais falsas são diversas, entretanto, nenhuma delas 

subsiste diante dos fatos apurados, beirando, sim, em alguns casos, o 

ilógico.77 

 
77 A alegação de JOÃO BAIRD se funda em anteriores empréstimos em espécie que 
teria realizado para a empresa JBS. Ou seja, apresenta-se justificativa sem aparente 
nexo lógico com a realidade econômica da empresa dos colaboradores, distanciada 
das evidências dos autos, e, além de tudo, desprovida de qualquer documentação 
comprobatória condizente (f.599/600). 
No caso de IVANILDO, ele confirma a emissão de notas frias, porém apresentando 
justificativa diversa, no sentido de que teriam como propósito acobertar pagamento 
de comissões de vendas realizadas no interesse da empresa dos colaboradores (f. 



Em uma outra vertente, vislumbra-se que parte dos 

valores pagos pela JBS para IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, 

OSVANE APARECIDO RAMOS, FRANCISCO CARLOS FREIRE DE 

OLIVEIRA, RUBENS MASSAHIRO MATSUDA, JOÃO ROBERTO 

BAIRD, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA e a empresa BURITI (por 

meio da conta administrada pelo escritório CARANDÁ), pode ter 

sido utilizado para pagamento de propriedades rurais 

adquiridas por familiares de REINALDO AZAMBUJA junto a 

IVANILDO. 

Nas informações de fichas cadastrais obtidas junto à 

UIF/COAF 78 , constatou-se a venda de 03 propriedades rurais de 

IVANILDO DA CUNHA MIRANDA para os filhos e sobrinhos do 

governador REINALDO AZAMBUJA, ocorridas numa mesma data no ano 

 
594). Analisando-se os elementos probatórios coligidos aos autos, em confronto com 
a versão dos colaboradores, verifica-se que tal alegação não prospera, pois além de 
desprovida de prova condizente, como no caso de JOÃO BAIRD, não apresenta, de 
igual modo, coerência lógica com os fatos apurados. Ademais, não se mostra plausí-
vel, como alega, que para se ver ressarcido de créditos alegados legítimos junto à 
JBS, ele tivesse que recorrer a expediente ilícito, como de fato o fez e acabou por 
confirmar, emitindo notas fiscais falsas. Não podemos ter como normal a conduta de 
IVANILDO que, para receber valores dito por ele como legítimos, tivesse que expedir 
notas fiscais de venda de gado e, consequentemente, recolher aos cofres públicos os 
tributos correspondentes a essa suposta negociação. Por certo, isso traria prejuízo 
para o seu negócio e não seria a forma escolhida se realmente se tratasse de negócio 
lícito.  
No mesmo sentido, OSVANE RAMOS também fez confissão quanto à emissão de no-
tas fiscais falsas para o recebimento de valores da JBS. No seu caso, porém, a justi-
ficativa declarada foi no sentido de que o fez por orientação de IVANILDO, e com o 
fim de se ver ressarcido de valores pagos em adiantamento por venda de gado que 
não lhe teria sido entregue por este (f. 692/693). De igual modo, verifica-se que a 
justificativa em questão não veio acompanhada de nenhuma prova que a ampare. 
Além disso, tem-se como bastante improvável que após transferências da ordem de 
R$ 1.800.000,00, o declarante tenha se mantido totalmente inerte em verificar a 
disponibilidade do gado alegadamente adquirido de IVANILDO na ocasião. 
O que desponta evidenciado, no caso, é, a bem da verdade, uma combinação prévia 
dos investigados na tentativa de ocultar a real finalidade dos valores transferidos 
para IVANILDO, principalmente por estarem cientes de que sua quitação se deu atra-
vés de valores ilícitos recebidos da JBS e que envolveria o mandatário maior daquela 
unidade federativa. 
Nesse mesmo contexto, OSVANE aduziu ainda ter recorrido aos pecuaristas FRAN-
CISCO CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA e RUBENS MASSAHIRO MATSUDA, com o fim 
de obter notas fiscais falsas adicionais como forma de complementar os valores então 
devidos por IVANILDO. O fato foi confirmado pelos pecuaristas, vide f. 644 e 
699/700. 
78 RIF 33041, vide arquivo digital contido em mídia de f. 232 do PBAC 03/DF. 



de 2016. Conforme se verá adiante, despontam indicativos de que 

parte substancial dos pagamentos dessas propriedades se deu com 

valores recebidos como vantagem indevida da JBS. 

Os detalhes quanto às operações de venda respectivas 

seguem reproduzidos abaixo: 

 

 

 



Trechos da ficha cadastral fornecida pelo COAF no RIFI 33041 – arquivo digital 

contido na mídia de f. 232 do PBAC 03/DF 

 

Na escritura referente ao primeiro imóvel, consta que 

IVANILDO o adquiriu de JARBAS ALVES MARTINS DE SOUSA e sua 

esposa, pelo valor de R$ 1.100.000,00, e teria vendido para RODRIGO, 

RAFAEL e TIAGO, filhos do Governador REINALDO AZAMBUJA. 

Quanto ao segundo imóvel, consta que foi adquirido por 

IVANILDO originalmente de JOSIANE VARGAS, pelo valor de 

R$ 2.037.929,40, e também teria sido vendido para os filhos de 

REINALDO AZAMUBUJA. 

Já o terceiro imóvel, foi vendido por IVANILDO para ROBERTO 

DE OLIVEIRA SILVA NETO e GUSTAVO SCHMIT DE OLIVEIRA SILVA, 

sobrinhos de REINALDO AZAMBUJA. 

Originais da escritura dos dois imóveis mencionados constam 

na apreensão da EQUIPE –MS-04, tendo sido objeto de análise no 

RAMA 107-2018-SINQ/DICOR/PF (f. 835/871)79. 

No relatório de análise de material apreendido – TA 194-2017 

(arquivo digital contido em mídia de Fl 268 do PBAC 03/DF), são feitas 

diversas considerações acerca das suspeitas quanto à aquisição e ao 

pagamento dos citados imóveis por IVANILDO.  

Por sua vez, no RAMA 107-2018-SINQ/DICOR/PF, após 

análise das escrituras de venda dos dois primeiros imóveis destinados 

aos filhos do governador REINALDO AZAMBUJA, foi possível relacionar 

as condições formais de pagamento estipuladas, as quais foram 

transportadas para tabelas elaboradas pela equipe de investigação: 

 

 
79 Também consta cópia do referido RAMA na mídia anexa ao RAPJ 44/2019, vide f. 
3.131. 



 

 

 

 

Como se pode observar, os pagamentos foram ajustados em 

parcelas com vencimentos para o futuro, não permitindo concluir se 

serão efetivamente pagas. Registre-se que apenas os pagamentos 

entabulados a título de entrada constam registrados como crédito no 

DATA MODO DE RECEBIMENTO RESPONSÁVEL EMISSÃO DO CHEQUE DADOS DA CONTA Nº CHEQUE
19/02/2016 CHEQUE RAFAEL SOUZA E SILVA BB-AG 0211-9 CC 19764-5 851131

Nº DE PARCELAS VALOR PARCELA
10 262.863,04

DATAS VALOR
30/04/2017 262.863,04
30/09/2017 262.863,04
30/04/2018 262.863,04
30/09/2018 262.863,04
30/04/2019 262.863,04
30/09/2019 262.863,04
30/04/2020 262.863,04
30/09/2020 262.863,04
30/04/2021 262.863,04
30/09/2021 262.863,04

TOTAL 2.628.630,40

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS DO IMÓVEL 01 - VALOR TOTAL R$ 2.978.630,40
ENTRADA - R$ 350.000,00

VALOR REMANESCENTE
R$2.628.360,40

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE

DATA MODO DE RECEBIMENTO RESPONSÁVEL EMISSÃO DO CHEQUE DADOS DA CONTA Nº CHEQUE
19/02/2016 CHEQUE RODRIGO SOUZA E SILVA BB-AG 0211-9 CC 19765-3 850072

Nº DE PARCELAS VALOR PARCELA
10 179.855,49

DATAS VALOR
30/04/2017 179.855,88
30/09/2017 179.855,88
30/04/2018 179.855,88
30/09/2018 179.855,88
30/04/2019 179.855,88
30/09/2019 179.855,88
30/04/2020 179.855,88
30/09/2020 179.855,88
30/04/2021 179.855,88
30/09/2021 179.855,88

TOTAL 1.798.558,80

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS DO IMÓVEL 02 - VALOR TOTAL R$ 2.113.532,88
ENTRADA - R$ 314.978,00

VALOR REMANESCENTE
R$1.798.554,88

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE



extrato da conta de IVANILDO, porém, de forma bastante suspeita, no 

mesmo mês em que a JBS fez pagamento para IVANILDO. Relembre-

se que a JBS faz um depósito na conta de IVANILDO no valor de 

R$ 2.501.742,00 em 10/02/2016: 

  

 

Quanto aos pagamentos das primeiras parcelas, ambas com 

vencimento em 30/04/2017, únicas temporalmente abarcadas pela 

quebra do sigilo bancário sob análise, não se verificaram os registros 

dos créditos pertinentes nos extratos de IVANILDO, nem tampouco as 

movimentações a débito correspondentes nos extratos de RODRIGO 

SOUZA E SILVA ou RAFAEL SOUZA E SILVA. O único registro 

encontrado diz respeito com uma transferência da conta de RAFAEL 

para IVANILDO, porém em valor e data diversa. Vide: 

 

 

A principal suspeita, portanto, amparada em fortes indícios, 

é que a forma de pagamento em tela foi apenas um meio encontrado 

pelos investigados para dissimulação ou subterfúgio quanto ao real 

modo como se deram os pagamentos de tais propriedades, ocultando-

se seus pagamentos por intermédio de valores ilícitos recebidos da JBS.  

Não se pode desconsiderar que por ocasião dos contratos 

celebrados, já estava em curso a denominada “Operação Lama 

Asfáltica”, sendo bastante crível que, com receio das consequências 

avançarem aos seus negócios, os investigados decidiram por formalizar 

os referidos contratos, como forma de dar aparente legalidade aos 

ilícitos cometidos. Destaca-se que a 2ª fase da Operação teve por 

enfoque apurar exatamente a lavagem de ativos decorrentes dos 



desvios então apurados, por meio da aquisição de fazendas80. 

Outro dado que milita em prol da suspeita dos negócios em 

tela se refere à data de celebração dos contratos formais de compra e 

venda dessas propriedades rurais, os quais constam como lavrados em 

23/09/2016. Não obstante isso, estranhamente os pagamentos 

relativos às entradas de ambos ocorreram sete meses antes, em 

19/02/2016, justamente poucos dias após OSVANE RAMOS realizar 

duas transferências para a conta de IVANILDO, no montante de 

R$ 1.080.000,00 e a JBS realizar pagamento de R$ 2.501.724,00 na 

conta deste. 

Considerem-se ainda as suspeitas de que as transferências 

precedentes para IVANILDO também foram utilizadas como forma 

antecipada de pagamento dessas propriedades. 

Nesse sentido, reproduz-se novamente a relação de 

pagamentos da JBS para IVANILDO: 

 

 

    Anote-se, por derradeiro, que as transferências recebidas 

por IVANILDO, seja diretamente da JBS, como no quadro acima, seja 

por intermédio dos pecuaristas investigados ou da empresa BURITI 

COMÉRCIO DE CARNES, não apresentam contrapartida equivalente no 

período, traduzindo-se, isso sim, como já asseverado, em fortes 

indícios de que parte dos valores recebidos da JBS, e destinados à sua 

conta, foi utilizada para pagamento de despesas efetuadas durante a 

campanha eleitoral de REINALDO AZAMJUA, no ano de 2014, e 

 
80  Disponível em: https://www.correiodoestado.com.br/cidades/entenda-as-fases-
de-investigacao-da-operacao-lama-asfaltica/341820/. 



também - como se evidencia no caso agora retratado - como forma de 

pagamento dos  imóveis rurais adquiridos pelos seus filhos e sobrinhos. 

A propósito, vide diagramas com resumo das transferências 

recebidas por IVANILDO e a evidente desproporcionalidade com as 

contrapartidas saídas da sua conta (destacadas em amarelo): 

 
 

Ainda no mesmo contexto, é de se descrever a terceira 

operação de venda de propriedade rural por parte de IVANILDO, a qual 

teve como adquirentes ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA NETO e 

GUSTAVO SCHMIT DE OLIVEIRA, sobrinhos do governador REINALDO 



AZAMBUJA, filhos de ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR. O valor 

negociado, nesse caso, consta como sendo de R$ 2.664.643,44.  

A exemplo do que anotado quanto às duas propriedades 

anteriores, há fortes suspeitas de que a transação em comento se deu 

por meio dos pagamentos realizados pela JBS S.A.  

Conforme os dados bancários de IVANILDO, verifica-se que o 

somatório dos valores recebidos dos dois adquirentes citados perfaz o 

montante de apenas R$ 368.434,55. Portanto, bem abaixo do valor de 

venda informado. Por oportuno, diga-se de passagem, não ser possível 

sequer afirmar que esses valores guardam relação com o pagamento 

dessas propriedades. Considere-se, nesse sentido, o fato de terem sido 

realizados em fevereiro de 2017, enquanto a venda em questão consta 

realizada em 23/09/2016: 

 

Por fim, deve ser observado que os pagamentos realizados 

pela JBS para a conta de IVANILDO, os quais foram usados pelo 

governador REINALDO AZAMBUJA como parte do pagamento das 

referidas propriedades, foram efetivados entre a primeira e segunda 

fase da Operação Lama Asfáltica, pouco antes da referida investigação 

focar na aquisição de propriedades rurais adquiridas com valores ilícitos 

de corrupção, situação que, como já aduzido, pode ter servido de 

incentivo a que os denunciados agissem de modo a preservar o 

patrimônio obtido ilicitamente. 

Para melhor compreensão dos fatos, vide diagrama 

representativo com a linha temporal dos contratos de compra e venda 

das propriedades rurais destacadas e dos pagamentos realizados pela 

JBS na conta de IVANILDO. Destacaram-se ainda os cheques dados 

como adiantamento pelos filhos deste, compensados, diga-se de 

passagem, pouco dias após os pagamentos da JBS:
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Além desses fatos, relativos à atuação de IVANILDO DA CUNHA 

MIRANDA nos atos de lavagens de ativos, há que se analisar 

movimentações bancárias suspeitas entre IVANILDO DA CUNHA 

MIRANDA e JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO, vulgo “POLACO”. 

No dia 18/03/2015 a JBS faz quatro transferências para a 

conta da empresa BURITI administrada pelo escritório CARANDÁ, 

totalizando o valor de R$ 910.068,70. No mesmo dia é realizada uma 

transferência no valor de R$ 200.000,00 dessa conta administrada pelo 

CARANDÁ para a conta pessoal de JOSÉ RICARDO GUTTI GUIMARO: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 18/03/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 225.594,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 18/03/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 227.345,30 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 18/03/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 227.955,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 18/03/2015 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 229.174,40 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 18/03/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

 200.000,00 D 12108385835 - JOSE RICARDO GUIDTI 
GUIMARO - 748-902-720089 

Dois dias depois, no dia 20/03/2015, JOSÉ RICARDO faz o 

pagamento de quatro boletos bancários da empresa AMBEV em nome 

ou a favor da empresa FORÇA NOVA DISTRIBUIDORA, de propriedade 

de IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, nos seguintes valores de a) 

R$ 10.252,48; b) 39.604,64; c) 42.029,62; d) 26.900,09 e e) 

211.447,26 totalizando o valor de R$ 330.234,09:81 

 
81 Na movimentação bancária os valores utilizados para esses pagamentos foram lan-
çados como RECIBO DE SAQUE (R$ 200.000,00) e DÉBITO AUTORIZADO CAIXA – PG 
BOLETO (R$ 211.447,26). 
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Titular (CPF/CNPJ - Nome): 121.083.858-35 - JOSE RICARDO GUITTI GUIMARO 
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A. 
Agência: 902 - CCPI PANTANAL DO MS  (MARACAJU/MS) 
Conta: 720089  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 18/03/2015 209-TED 349973 200.000,00 C 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA - 237-9999-
99999999999999900000 

 20/03/2015 104-RECIBO DE 
SAQUE 

SAQUE 
CX 

200.000,00 D N/A - 748-9999-N/A 

 20/03/2015 104-DEB. 
AUTORIZADO - 
CAIXA 

PG 
BOLETO 

211.447,26 D N/A - 748-9999-N/A 

 

A identificação da finalidade das operações acima foi possível 

a partir de informações prestadas pelo banco SICREDI, permitindo-se 

constatar que parte desses valores foi utilizada para pagamento de 

boletos da empresa AMBEV em benefício da empresa FORÇA NOVA 

DISTRIBUIDORA: 
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Documentos contidos em mídia de f. 895 da QUEBSIG 16/DF (SICRED – COMPLE-
MENTAÇÃO_SICREDI – Deb autorizados e boletos, 2 e 3) 

 

Ao ser questionado sobre esses pagamentos, “POLACO” os 

justificou afirmando que IVANILDO possuía réditos junto ao escritório 

CARANDÁ, decorrente da venda de gado (f. 2383). EM sentido contrário, 
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o próprio IVANILDO, quando questionado se conhecia JOSÉ RICARDO, 

informou que já fizera negócios de venda de gado para a empresa 

BURITI, tendo JOSÉ RICARDO como intermediário, porém, relatou que 

recebia os pagamentos da empresa BURITI por meio de transferências 

bancárias diretamente em sua conta (f. 593). 

Assim, pode-se afirmar que as transações acima, entre JOSÉ 

RICARDO (BURITI) e IVANILDO se inserem no mesmo contexto já 

afirmado em itens anteriores, de direcionamento dos valores recebidos 

da JBS S.A., por intermédio da conta do BURITI, para arcar com 

compromissos financeiros assumidos por IVANILDO MIRANDA em favor 

de REINALDO AZAMBUJA. Logo, os valores reverteram-se, ao fim e ao 

cabo, em favor do Governador. 

 

IV.2.4.2. OSVANE APARECIDO RAMOS 
 

Outro agente que aparece como peça no esquema de lavagem 

de capitais engendrado por REINALDO AZAMBUJA no ano de 2016 é o 

pecuarista OSVANE APARECIDO RAMOS . OSVANE foi prefeito da cidade 

de Dois Irmãos/MS entre 2001 e 2008 e Deputado Estadual entre 2012 

e 2014. Ele foi responsável pela emissão de notas fiscais 

ideologicamente falsas 82  que possibilitaram o pagamento de 

R$ 847.620,00 em benefício do governador REINALDO AZAMBUJA: 

 

 

 

 
82 Compilação com todas as notas fiscais emitidas estão em mídia de Fls 232 do 
PBAC. 
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Titular (CPF/CNPJ - Nome): 238.345.441-91 - OSVANE APARECIDO RAMOS 
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 
Agência: 3093 - DOIS IRMAOS DO BURITI-DOIS IRMAOS DO BURITI,MS  (DOIS IRMAOS DO 
BURITI/MS) 
Conta: 59048 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 05/12/2016 209-TED 
TRANSFERENCIA 
ELETR.DISPON 

8022156 847.620,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
1300036696 

 

Além da informação do Ministério da Agricultura, dando conta 

de que as notas emitidas pelos pecuaristas aqui citadas são falsas, o 

próprio OSVANE admitiu não ter feito a entrega do gado descrito nos 

documentos, bem como relatou que expediu tais notas a pedido de 

IVANILDO DA CUNHA MIRANDA. OSVANE informou ainda que, 

atendendo a um pedido de IVANILDO, também solicitou que FRANCISCO 

CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA e RUBENS MASSAHIRO MATSUDA 

expedisse notas fiscais de venda de gado contra a JBS, vide termo de 

depoimento de f. 692/693. 

O detalhamento da expedição de notas, recebimento de 

valores e movimentações entre OSVANE e IVANILDO DA CUNHA 

MIRANDA já foi tratado no capítulo anterior, tendo sido aberto este 

tópico apenas para fins didáticos. 

Como já dito, os valores recebidos por OSVANE diretamente 

da JBS bem como os valores recebidos pelas transferências feitas por 

FRANCISCO CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA, foram utilizados de forma 

indireta em benefício do Governador REINALDO AZAMBUJA, como forma 

de pagamento de suas dívidas de campanhas junto a IVANILDO ou como 

forma de pagamento pelos imóveis adquiridos por seus filhos e 

sobrinhos. 
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IV.2.4.3. JOAO ROBERTO BAIRD 
 

O denunciado JOÃO ROBERTO BAIRD é membro proeminente 

do grupo criminoso chefiado por REINALDO AZAMBUJA, integrante do 

chamado “núcleo dos operadores” da ORCRIM. BAIRD possui como ati-

vidades supostamente lícitas o exercício da pecuária, bem como a soci-

edade em empresas de informática que prestam serviços para órgãos 

públicos estaduais e municipais.  

Nesse contexto, além dos demais atos criminosos já descritos, 

JOÃO BAIRD é um dos pecuaristas responsáveis pela emissão de notas 

fiscais ideologicamente falsas que possibilitaram a pagamento de valo-

res por parte da JBS, bem como teve atuação importante na operacio-

nalização dos pagamentos no ano de 2015. 

O detalhamento de sua atuação como operador já foi feito em 

tópicos anteriores, sendo que neste tópico se cuidará de detalhar apenas 

as notas fiscais expedidas por JOÃO BAIRD, analisando-se as movimen-

tações bancárias subsequentes. 

Como já descrito, no ano de 2015, o pagamento de vantagens 

indevidas pela JBS ocorreu predominantemente por meio do pagamento 

de notas fiscais emitidas pela empresa BURITI COMÉRCIO DE CARNES 

LTDA. Todavia, uma pequena parcela dos valores pagos o foi por meio 

de notas fiscais de venda de gado emitidas por IVANILDO MIRANDA e 

JOÃO ROBERTO BAIRD. Já no ano de 2016 os pagamentos foram reali-

zados exclusivamente por meio de notas fiscais de vendas de gados 

emitidas por diversos pecuaristas. 

Esclareça-se, de início, que JOÃO BAIRD expediu notas fiscais 

apenas no ano de 2015. Optou-se por abordar a sua participação neste 

capítulo, juntamente com os demais pecuaristas que expediram notas 
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no ano de 2016, como forma de facilitar o entendimento, tendo em vista 

a semelhança na forma de atuação. 

Em relação às notas emitidas por JOÃO BAIRD, observou-se 

constarem tanto na relação do ANEXO 21, num total de quatro, corres-

pondentes ao montante de R$ 1.696.800,22, como também no Anexo 

Complementar (f. 349/352) no montante de R$5.520.799,90: 

 

 

Vale recordar o que o Ministério da Agricultura já atestou sobre 

a falsidade destes documentos. No caso específico de JOÃO BAIRD, ou-

trossim, este admitiu que não houve a entrega do gado descrito nas 

notas, justificando que expediu as notas tão somente para possibilitar o 

pagamento de um empréstimo que ele havia feito para a empresa JBS 

(f. 599/600), explicação de todo inverossímil, como já aduzido. 

Os valores correspondentes a tais notas foram pagos pela JBS 

por meio de transferências bancárias para a conta de titularidade de 

JOÃO BAIRD totalizando o valor de R$ 7.217.599,92: 
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Titular (CPF/CNPJ - Nome): 237.227.621-20 - JOAO ROBERTO BAIRD 
Banco: 399 - BANCO HSBC 
Agência: 1687 - URB CEAP  (CAMPO GRANDE/MS) 
Conta: 16874504860  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 27/03/2015 209-CREDITO TED 152319 1.142.400,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 07/04/2015 209-CREDITO TED 20353 554.400,02 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 18/08/2015 209-CREDITO TED 294369 1.139.599,99 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 15/09/2015 209-CREDITO TED 807885 1.381.200,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 13/10/2015 209-CREDITO TED 232117 168.900,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 13/10/2015 209-CREDITO TED 248791 1.331.100,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 18/12/2015 209-CREDITO TED 149808 1.499.999,91 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

    7.217.599,92   

 
Análise das movimentações bancárias de JOÃO BAIRD de-

monstrou que após o recebimento dos valores em suas contas bancárias, 

foram realizadas transferências para a conta administrada pelo escritó-

rio CARANDÁ. 

No dia 07/04/2015, a JBS faz uma transferência para a conta 

de JOÃO ROBERTO BAIRD no valor de R$ 554.400,02. No mesmo dia, 

foram debitados dois cheques dessa conta de JOÃO BAIRD em benefício 

da conta administrada pelo escritório CARANDÁ, um no valor de 

R$ 256.000,00 e outro no valor de R$ 300.000,00: 
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Titular (CPF/CNPJ - Nome): 237.227.621-20 - JOAO ROBERTO BAIRD 
Banco: 399 - BANCO HSBC S/A 
Agência: 1687 - URB CEAP  (CAMPO GRANDE/MS) 
Conta: 16874504860  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 07/04/2015 209-CREDITO TED 20353 554.400,02 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

2 07/04/2015 101-PAGTO 
C/CHEQUE 

997038 256.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA 

3 07/04/2015 101-PAGTO 
C/CHEQUE 

997039 300.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA 

 

Ainda no dia 07/04/2015 foi realizado um saque de 

R$ 40.000,00 da conta administrada pelo CARANDÁ. Nesse dia, são re-

gistradas oito ligações entre IVANILDO DA CUNHA MIRANDA e RODRIGO 

SILVA E SOUZA e duas entre RODRIGO e JOÃO BAIRD: 

 

 

 

 
Analisando os registros de uso de ERBs, foi possível identificar 

que nesse dia do saque de R$ 40.000,00 da conta administrada pelo 

CARANDÁ, foi possível identificar que o terminal 5567999028051 vincu-

lado a RODRIGO SOUZA E SILVA esteve utilizando o sinal da ERB 

724060416740092, no intervalo das 16h54min14seg às 

18h23min15seg, e o terminal 5567999226951, utilizado por JOSÉ RI-



 

 328 

CARDO, quando fez uso da ERB 724060126700092, registou posiciona-

mento na mesma área do aparelho móvel utilizado por RODRIGO SOUZA 

E SILVA, conforme pode ser conferido no mapa e tabelas abaixo:  

 

 

 

 
 

O registro de uso ERB do Terminal 5567999226951 utilizado 

por JOSÉ RICARDO, em destaque azul na tabela acima se refere a liga-

ção feita para Terminal cadastrado no CNPJ da empresa BURITI COMER-

CIO DE CARNES, utilizado por PAVEL CHRAMOSTA:  
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No dia seguinte ao possível encontro entre RODRIGO e JOSÉ 

RICARDO, no dia 08/04/2015, são registradas duas ligações entre eles:  

 
 

Também no dia 07/04/2015 é debitado um cheque na conta 

da BURITI administrada pelo CARANDÁ no valor de R$ 92.918,00 em 

benefício do senhor DAGOBERTO PEREIRA. Ou seja, o dinheiro sai da 

conta da JBS, passa para a conta de JOÃO ROBERTO BAIRD, vai para a 

conta da empresa BURITI administrada pelo CARANDÁ e, por fim, vai 

para a conta de DAGOBERTO PEREIRA, tudo isso em um único dia. 
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Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação 
Financeira 

CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-
Conta 

 07/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

1185276 300.000,00 C 23722762120 - JOAO ROBERTO 
BAIRD - 399-1687-16874504860 

 07/04/2015 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

1188025 256.000,00 C 23722762120 - JOAO ROBERTO 
BAIRD - 399-1687-16874504860 

 07/04/2015 101-CHEQUE 
COMPENSADO 

3175 92.918,00 D 73079383087 - DAGOBERTO 
PEREIRA - 237-1375-109118 

  

 

 

Por ocasião de sua oitiva, o senhor DAGOBERTO PEREIRA re-

latou que é piloto de avião e possui uma empresa denominada DIMEN-

SÃO AVIAÇÃO AGRÍCOLA que atua no ramo de pulverização de defen-

sivos agrícolas. Questionado sobre o valor depositado em sua conta pro-

veniente da empresa BURITI, DAGOBERTO informou que não se recor-

dava ao certo do negócio que motivou o recebimento daquele valor, mas 

que possivelmente seria em decorrência de serviço prestado para o Go-

vernador REINALDO AZAMBUJA e para o irmão dele, ROBERTO DE OLI-

VEIRA SILVA JÚNIOR. 
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Trecho do depoimento prestado por DAGOBERTO PEREIRA – f. 1413/1414 

 

Posteriormente,  DAGOBERTO confirmou que o valor recebido 

da empresa BURITI havia sido em decorrência de serviço prestado ao 

Governador REINALDO AZAMBUJA e ao irmão dele, o senhor ROBERTO 

DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR, bem como apresentou cópias das respec-

tivas ordens de serviço.  
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Imagem de uma das ordens de serviço apresentadas por DAGOBERTO – atestada por 

MAURO KOLLENBERG -  f. 1420 
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Imagem de uma das ordens de serviço apresentadas por DAGOBERTO – atestada por ALIS-

SON B. BORGES -  f. 1423 

 

As ordens de serviço colacionadas acima são apenas algumas 

das apresentadas por DAGOBERTO, sendo que uma parte está com o 

nome de REINALDO AZAMBUJA e outra no nome de ROBERTO DE OLI-

VEIRA, irmão de REINALDO AZAMBUJA (f. 1419/1432). 

Releva destacar a descrição do local onde o serviço foi pres-

tado, em destaque na primeira ordem de serviço, “laranjal / Guia Lo-

pes”, em referência à fazenda chamada LARANJAL localizada na cidade 

de GUIA LOPES DE LAGUNA, pertencente à família do Governador REI-

NALDO AZAMBUJA, conforme trechos dos depoimentos de RODRIGO 

SOUZA E SILVA e IVANILDO MIRANDA colacionados a seguir. 
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Trecho do depoimento de RODRIGO SOUZA E SILVA – f. 585 

 

Trecho do depoimento de IVANILDO MIRANDA – f. 593 

 

Destaque-se ainda os nomes dos funcionários das fazendas 

que atestaram a prestação do serviço. Na primeira ordem de serviço 

consta o nome de “MAURO KOLLENBERG” e na segunda o nome de 

“ALISSON B. BORGES”. Conforme consta na Informação Policial nº 

74/2019 (f. 2746/2754), tais pessoas foram identificadas como sendo 

MAURO ADILSON KOLLENBERG e ALISSON BALBUENA BORGES, o pri-

meiro, à época da prestação do serviço tinha vínculo empregatício com 

ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR e o segundo com o Governador 

REINALDO AZAMBUJA: 
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Histórico de vínculo trabalhista de MAURO ADILSON KOLLENBERG – f. 2748 

 

Histórico de vínculo trabalhista de ALISSON BALBUENA BORGES – f. 2752 

 

Importante registrar ainda que no caso em comento há repe-

tição do padrão de comportamento de RODRIGO SOUZA E SILVA, filho 

do Governador REINALDO AZAMBUJA, e o executivo da JBS VALDIR 

APARECIDO BONI, já que no dia 07/04/2015, ou seja, mesmo dia da 

realização do pagamento feito na conta de DAGOBERTO PEREIRA, os 

mesmos mantém contato telefônico, a exemplo do que ocorreu nas de-

mais transferências aqui citadas: 

LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS ENTRE TERMINAIS VINCULADOS A RODRIGO E VALDIR BONI 
 

USUÁRIO 
CHAMADOR 

TERMINAL 
CHAMADOR 

DATA HORA DURAÇÃO 
TERMINAL 
CHAMADO 

USUÁRIO CHAMADO 

RODRIGO SOUZA E 
SILVA 

5567999028051 
07/04/2015 10:51:01 91 

5511992054080 
VALDIR APARECIDO BONI 

RODRIGO SOUZA E 
SILVA 

5567999028051 07/04/2015 10:50:41 12 5511992054080 VALDIR APARECIDO BONI 

RODRIGO SOUZA E 
SILVA 

5567999028051 07/04/2015 09:51:01 91 5511992054080 VALDIR APARECIDO BONI 
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RODRIGO SOUZA E 
SILVA 

5567999028051 07/04/2015 09:50:41 12 5511992054080 VALDIR APARECIDO BONI 

Obs: Tabela extraída de arquivo digital contido na mídia de folha 495 do QUEBSIG 15/DF 

 

Todos esses fatos despontam como fortes indícios de 

que os pagamentos efetuados em favor de DAGOBERTO PE-

REIRA, no valor de R$92.918,00, ainda que sem o conhecimento 

deste, serviram ao propósito de dissimular e ocultar a origem e 

a propriedade dos valores pagos pela JBS S.A. em proveito de 

REINALDO AZAMBUJA. 

Ainda tratando de transferências bancárias para conta admi-

nistrada pelo escritório CARANDÁ, foi verificado que no dia 15/04/2015 

é depositado nessa conta um cheque de JOÃO BAIRD no valor de R$ 

135.000,00: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 237.227.621-20 - JOAO ROBERTO BAIRD 
Banco: 399 - BANCO HSBC 
Agência: 1687 - URB CEAP (CAMPO GRANDE/MS) 
Conta: 16874504860 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 15/04/2015 101-PAGTO 
C/CHEQUE 

997663 135.000,00 D 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE 
CARNES LTDA 

 

Questionado sobre o depósito do cheque de R$ 135.000,00 na 

conta da empresa BURITI administrada pelo escritório CARANDÁ, JOÃO 

BAIRD fez uso de seu direito de permanecer calado (f. 2487). 

Não é demais lembrar que esta conta, registrada em nome do 

BURITI COMÉRCIO DE CARNES LTDA. e administrada pelo escritório CA-

RANDÁ foi utilizada para recebimento de pagamentos da JBS que tota-

lizaram o valor de R$ 12.903.691,03, o que, indica que a transação 



 

 337 

acima se insere no mesmo contexto, especialmente face à ausência de 

explicação apresentada pelo denunciado. 

 

IV.2.4.4. ZELITO ALVES RIBEIRO 
 

 ZELITO ALVES RIBEIRO é pecuarista na cidade de Aquidau-

ana/MS. Foi Coordenador Regional da Casa Civil do MS – Região de 

Aquidauana/MS, durante o governo de REINALDO AZAMBUJA. É irmão 

do atual prefeito da cidade de Aquidauana/MS, ODILON RIBEIRO e pes-

soa muito próxima de JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO, vulgo “PO-

LACO”. 

 ZELITO foi responsável pela emissão de notas fiscais ideo-

logicamente falsas que totalizaram o valor de R$ 1.758.701,00, sendo 

que os valores correspondentes a tais notas foram pagos pela JBS por 

meio de transferência bancária para a conta de titularidade de ZELITO, 

conforme informações contidas na tabela abaixo: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 596.165.981-04 - ZELITO ALVES RIBEIRO 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 364908 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 19/09/2016 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 890.029,56 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 10/11/2016 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 868.671,44 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

    1.758.701,00   

 
Questionado sobre a expedição das notas, ZELITO ALVES RI-

BEIRO confirmou a expedição e o recebimento dos valores, bem como 

informou ter feito a entrega do gado (f. 704/709). 
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Assim como ocorreu com os demais pecuaristas, as notas emi-

tidas por ZELITO também estão dentre aquelas informadas pelo MAPA 

como sendo ideologicamente falsas, corroborando a versão dos colabo-

radores no sentido de que a expedição das notas teria sido uma forma 

de dissimulação para o pagamento de vantagem indevida destinada ao 

Governador REINALDO AZAMBUJA. 

Registre-se que nos dias que se seguiram aos pagamentos fei-

tos pela JBS na conta de ZELITO, são identificadas movimentações que 

levantaram suspeitas. Questionado sobre tais movimentações, ZELITO 

apresentou documentos que, ao menos formalmente, justificam a trans-

ferência de valores para outras contas. 

Por outro lado, importante registrar que no período de 

16/03/2015 a 06/07/2015 ZELITO ALVES RIBEIRO recebe o valor de R$ 

693.000,00 por meio de sete transferências da conta bancária da em-

presa BURITI administrada pelo escritório CARANDÁ: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 06.132.739/0001-33 - BURITI COMERCIO DE CARNES LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 367680  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 16/03/2015 101-CHEQUE 
COMPENSADO 

 90.000,00 D 59616598104 - ZELITO ALVES RIBEIRO - 237-
174-339970 

 09/04/2015 101-CHEQUE 
COMPENSADO 

 75.000,00 D 59616598104 - ZELITO ALVES RIBEIRO - 237-
174-339970 

 28/04/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 28.000,00 D 59616598104 - ZELITO ALVES RIBEIRO - 237-
174-339970 

 11/05/2015 101-CHEQUE 
COMPENSADO 

 75.000,00 D 59616598104 - ZELITO ALVES RIBEIRO - 237-
174-339970 

 26/05/2015 101-CHEQUE 
COMPENSADO 

 75.000,00 D 59616598104 - ZELITO ALVES RIBEIRO - 237-
174-339970 

 05/06/2015 117-TRANSF CC 
PARA CC PJ 

 300.000,00 D 59616598104 - ZELITO ALVES RIBEIRO - 237-
174-339970 
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 06/07/2015 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

 50.000,00 D 59616598104 - ZELITO ALVES RIBEIRO - 399-
832-401478 

    693.000,00   

 

 

 

Questionado sobre tal fato, JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO, 

informou que tais pagamentos seriam referentes a aquisição de gado 

junto a ZELITO, porém, não apresentou qualquer documento compro-

batório: 

 

Trecho do termo de declarações de JOSÉ RICARDO GUITTI GUIMARO – Fl 2381  

 

Importante destacar ainda que ZELITO ALVES RIBEIRO e seu 

irmão ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, fizeram doações eleitorais para 

a campanha de REINALDO AZAMBUJA ao cargo de Governador do Es-

tado no ano de 2014 no valor total de R$ 500.000,00, sendo que cada 

um fez a doação de R$ 250.000,00, conforme disponível em pesquisa 
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no site http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespe-

sas2014/. 

Em relação à doação realizada por ODILON FERRAZ ALVES RI-

BEIRO, importante consignar que no período compreendido entre 

19/09/2016 a 18/11/2016 ZELITO faz seis transferências para conta de 

seu irmão ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO totalizando o valor de R$ 

288.000,00. Destaque-se que essas transferências são realizadas no 

mesmo dia em que a JBS faz pagamentos na conta de ZELITO, ou em 

dias próximos, conforme descrito na tabela abaixo: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 596.165.981-04 - ZELITO ALVES RIBEIRO 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 174 - AQUIDAUANA  (AQUIDAUANA/MS) 
Conta: 364908  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 19/09/2016 120-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 50.000,00 D 60907932134 - ODILON FERRAZ ALVES 
RIBEIRO - 399-832-1256749 

2 27/09/2016 120-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 65.000,00 D 60907932134 - ODILON FERRAZ ALVES 
RIBEIRO - 399-832-1256749 

3 27/09/2016 120-TED 
DIF.TITUL.CC 
H.BANK 

 50.000,00 D 60907932134 - ODILON FERRAZ ALVES 
RIBEIRO - 399-832-12567 

4 28/09/2016 120-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 100.000,00 D 60907932134 - ODILON FERRAZ ALVES 
RIBEIRO - 399-832-1256749 

5 11/11/2016 117-TRANSF 
AUTORIZ ENTRE 
AGS 

 13.000,00 D 60907932134 - ODILON FERRAZ ALVES 
RIBEIRO - 237-3927-82171 

6 18/11/2016 117-TRANSF 
AUTORIZ ENTRE 
AGS 

 10.000,00 D 60907932134 - ODILON FERRAZ ALVES 
RIBEIRO - 237-3927-82171 

    288.000,00   
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Logo, é crível que parte dos pagamentos realizados pela JBS 

para a conta de ZELITO ALVES RIBEIRO seja um “ressarcimento” pelos 

valores doados por ele e seu irmão ODILON para a campanha de REI-

NALDO AZAMBUJA ao cargo de governador no ano de 2014, sendo re-

levante lembrar que  igual modus operandi restou demonstrado em itens 

anteriores, quanto aos pecuaristas IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, OS-

VANE APARECIDO RAMOS, RUBENS MASSAHIRO MATSUDA, FRAN-

CISCO CARLOS FEIRE DE OLIVEIRA e JOÃO ROBERTO BAIRD foram 

apresentados elementos indicando que parte dos valores por eles rece-

bidos da JBS foram “ressarcimento” pelos valores doados à campanha 

de REINALDO AZAMBUJA ao cargo de governador no ano de 2014. 

IV.2.4.5. ELVIO RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA, MÁRCIO 
CAMPOS MONTEIRO, MILTRO RODRIGUES PEREIRA, NELSON 
CINTRA E  DANIEL DE SOUZA FERREIRA 

 

 Além dos pecuaristas mencionados nos itens anteriores, é 

de se mencionar que as pessoas de ELVIO RODRIGUES, JOSÉ ROBERTO 

TEIXEIRA, MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO, MILTRO RODRIGUES PEREIRA, 
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NELSON CINTRA E  DANIEL DE SOUZA FERREIRA também possuem par-

ticipação relevante no esquema de lavagem de ativos operado pela OR-

CRIM comandada por REINALDO AZAMBUJA, no ano de 2016, por meio 

da emissão de notas fiscais ideologicamente falsas. 

As notas emitidas por cada um dos denunciados acima referi-

dos geraram pagamentos feitos pela JBS S.A., os quais podem ser sin-

tetizados nas planilhas abaixo: 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 363.244.850-72 - ELVIO RODRIGUES 
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL 
Agência: 211 - MARACAJU-MARACAJU/MS  (MARACAJU/MS) 
Conta: 53678 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 24/11/2015 209-TED 
TRANSFERENCIA 
ELETR.DISPON 

54874 1.380.400,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
1300036696 

2 24/11/2015 209-TED 
TRANSFERENCIA 
ELETR.DISPON 

6706962 120.243,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
1300036696 

3 19/08/2016 205-CREDITO CFE. 
INSTRUCOES 

432 941.409,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S.A. - 001-1893-
557188 

4 22/08/2016 205-CREDITO CFE. 
INSTRUCOES 

3788 374.136,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S.A. - 001-1893-
557188 

5 23/08/2016 205-CREDITO CFE. 
INSTRUCOES 

3790 478.505,80 C 02.916.265/0001-60 - JBS S.A. - 001-1893-
557188 

6 16/09/2016 205-CREDITO CFE. 
INSTRUCOES 

439 815.160,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S.A. - 001-1893-
557188 

7 16/09/2016 209-TED 
TRANSFERENCIA 
ELETR.DISPON 

4164809 664.080,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
1300036696 

8 31/10/2016 205-CREDITO CFE. 
INSTRUCOES 

3883 1.214.501,40 C 02.916.265/0001-60 - JBS S.A. - 001-1893-
557188 

9 21/12/2016 209-TED 
TRANSFERENCIA 
ELETR.DISPON 

99988 3.194.774,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
1300036696 

    9.183.209,2   
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Titular (CPF/CNPJ - Nome): 003.721.101-34 - JOSE ROBERTO TEIXEIRA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 3676 - PRIME DOURADOS (DOURADOS/MS) 
Conta: 610003 (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 20/09/2016 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

8274495 1.426.143,60 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

2 01/11/2016 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

8859323 265.934,40 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

    1.692.078,00   

 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 992.344.408-20 - MARCIO CAMPOS MONTEIRO 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 1466 - JARDIM (JARDIM/MS) 
Conta: 55220 (Conta Corrente)  

 

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 

 21/12/2016 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 333.223,80 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 039.358.501-82 - MILTRO RODRIGUES PEREIRA 
Banco: 399 - BANCO HSBC 
Agência: 847 - JARDIM (JARDIM/MS) 
Conta: 8470172512 (Conta Corrente)  

 

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 

 21/09/2016 209-CREDITO TED 816566 1.032.229,80 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 

 

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 099.689.629-53 - NELSON CINTRA RIBEIRO 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 3489 - PRIME CAMPO GRANDE  (CAMPO GRANDE/MS) 
Conta: 12289  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

 04/11/2016 209-TED-TRANSF 
ELET DISPON 

 296.667,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 033-2271-
130003669 
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Titular (CPF/CNPJ - Nome): 01.641.716/0001-30 - AGROPECUARIA DUAS IRMAS LTDA 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A 
Agência: 73 - CAMPO GRANDE-CTO  (CAMPO GRANDE/MS) 
Conta: 1146599  (Conta Corrente)  

Lin Data Tipo - Histórico Docum. Valor 
D
C 

Origem/Destino da operação Financeira 
CPF/CNPJ – Nome - Bco-Ag-Conta 

1 10/11/2016 202-RECEBIMENTO 
FORNECEDOR 

 886.448,00 C 02.916.265/0001-60 - JBS S/A - 237-2372-
1147889 

 
Esta última, a pessoa jurídica AGRIPECUÁRIA DUAS IRMÃS 

LTDA, é administrada por DANIEL DE SOUZA FERREIRA, conforma con-

fessado pelo mesmo à f. 1039. 

Todos os documentos fiscais emitidos pelos pecuaristas acima 

relacionados foram identificados pelo colaborador VALDIR APARECIDO 

BONI como inseridos no mesmo contexto de prática sistemática de la-

vagem de ativos por meio da ORCRIM comandada por REINALDO AZAM-

BUJA. Por relevante, rememore-se o que então afirmado: 

Termo de Depoimento de VALDIR BONI – f. 217/222 

 

  Embora, quando ouvidos em sede policial, os pecuaristas 

citados neste tópico tenham apresentado justificativas formais para os 
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negócios, não se pode desconsiderar o fato, deveras relevante, de que 

os responsáveis pelo pagamento, notadamente o funcionário da JBS 

S.A. então responsável pelo controle da “conta corrente da propina” e 

responsável por receber de REINALDO AZAMBUJA as notas falsas que 

vieram a ser utilizadas no esquema criminoso, citou expressamente as 

notas emitidas por esses denunciados como sendo falsas. 

  No mesmo sentido são as informações prestadas pelo 

Ministério da Agricultura, que, como já aduzido, atestou a falsidade das 

notas. 

  Logo, embora não tenha sido possível rastrear o “caminho 

do dinheiro” em relação a essas notas, como ocorreu com as demais, 

há pelo menos dúvida razoável quanto à utilização das mesmas no 

mesmo esquema de lavagem de ativos aqui descrito, de modo que a 

imputação dos responsáveis por esses fatos também se impõe. 

  Todas essas circunstâncias, tomadas em conjunto, 

permitem a conclusão de que as movimentações financeiras praticadas 

pelos denunciados, notadamente aqueles envolvidos com a ORCRIM em 

comento, ocorreram com o objetivo de ocultar e dissimular a origem dos 

valores recebidos a partir da prática dos crimes de corrupção narrados 

nesta denúncia. 

  Assim agindo, REINALDO AZAMBUJA, RODRIGO SOUZA E 

SILVA, IVANILDO DA CUNHA MIRANDA, JOÃO ROBERTO BAIRD, JOSÉ 

RICARDO GUITTI GUIMARO, WESLEY MENDONÇA BATISTA e JOESLEY 

MENDONÇA BATISTA, em comunhão de propósitos e unidade de 

desígnios, dissimularam a origem ilícita de valores pagos pelos dois 

últimos aos demais denunciados, os quais eram provenientes, 

diretamente, da prática de crime de corrupção, como narrado no item 

anterior desta denúncia, fazendo-o por intermédio de organização 

criminosa, razão pela qual estão incursos, por vinte e duas vezes, no 
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tipo do art. 1º, §4º da Lei 9613/98. 

  Além disso, em situações pontuais, os atos de lavagem de 

ativos tiveram a necessária concorrência de terceiros, não 

necessariamente integrantes das ORCRIM (exceção a MARCIO 

MONTEIRO), os quais tinham conhecimento acerca da ilegalidade dos 

atos praticados. Nesse contexto, tem-se que os denunciados ELVIO 

RODRIGUES (nove vezes, em 24/11/2015 [2 pagamentos], 

19/08/2016; 22/08/2016; 23/08/2016; 16/09/2016 [2 pagamentos]; 

31/10/2016; 21/12/2016); FRANCISCO CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA 

(uma vez, em 28/11/2016); JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA (duas vezes, em 

20/09/2016 e 01/11/2016); MARCIO CAMPOS MONTEIRO (uma vez, em 

21/12/2016); NELSON CINTRA RIBEIRO (uma vez, em 04/11/2016); 

OSVANE APARECIDO RAMOS (três vezes, sendo uma em 05/12/2016 e 

duas em 28/11/2016, quanto às notas emitidas por RUBENS e 

FRANCISCO); RUBENS MASSAHIRO MATSUDA (uma vez, em 

28/11/2016); ZELITO ALVES RIBEIRO (duas vezes, em 19/09/2016 e 

10/11/2016); MILTRO RODRIGUES PEREIRA (uma vez, em 21/09/2016) 

e DANIEL DE SOUZA FERREIRA (uma vez, em 10/11/2016), praticaram, 

em concurso com os demais, o tipo do art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98. 

 

V. CONCLUSÃO.  DA TIPIFICAÇÃO PENAL. 
 

  Diante de tudo que consta dos autos e face a todos os ele-

mentos expostos ao longo da presente denúncia, estando presente a 

necessária justa causa, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece a 

presente denúncia em desfavor dos denunciados abaixo indicados, 

dando-os como incursos nos delitos relacionados a seguir: 

1. REINALDO AZAMBUJA SILVA: art. 2º, §§3º e 4º, inciso II da 

Lei 12.850/13; art. 317, § 1º c/c art. 327, § 2º, por três vezes, 
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em concurso material (art. 69); art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por 

sessenta vezes, na forma do art. 69, CP; 

2. RODRIGO SOUZA E SILVA: art. 2º, § 4º, inciso II da Lei 

12.850/13; art. 317, § 1º c/c art. 327, § 2º, por três vezes, em 

concurso material (art. 69); art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por ses-

senta vezes, na forma do art. 69, CP;  

3. MÁRCIO CAMPOS MONTEIRO: art. 2º, § 4º, inciso II da Lei 

12.850/13; art. 317, § 1º c/c art. 327, § 2º, por três vezes, em 

concurso material (art. 69); art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por cinco 

vezes, na forma do art. 69, CP;  

4. CRISTIANE ANDRÉIA DE CARVALHO DOS SANTOS: art. 2º, § 

4º, inciso II da Lei 12.850/13; art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por 

vinte e sete vezes, na forma do art. 69, CP; 

5. JOÃO ROBERTO BAIRD: art. 2º, § 4º, inciso II da Lei 

12.850/13; art. 317, § 1º c/c art. 327, § 2º, por três vezes, em 

concurso material (art. 69); art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por ses-

senta vezes, na forma do art. 69, CP;  

6. IVANILDO DA CUNHA MIRANDA: art. 2º, § 4º, inciso II da Lei 

12.850/13; art. 317, § 1º c/c art. 327, § 2º, por três vezes, em 

concurso material (art. 69); art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por cin-

quenta e três vezes, na forma do art. 69, CP;  

7. ANTÔNIO CELSO CORTEZ: art. 2º, § 4º, inciso II da Lei 

12.850/13; art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, por sete vezes, na forma 

do art. 69, Código Penal; 

8. JOSÉ RICARDO GUTTI GUIMARO: art. 2º, § 4º, inciso II da Lei 

12.850/13; art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por quarenta e nove ve-

zes, na forma do art. 69, CP; 
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9. DANIEL CHRAMOSTA: art. 2º, § 4º, inciso II da Lei 12.850/13; 

art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por vinte e sete vezes, na forma do 

art. 69, CP; 

10. PAVEL CHRAMOSTA: art. 2º, § 4º, inciso II da Lei 12.850/13; 

art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por vinte e sete vezes, na forma do 

art. 69, CP 

11. WESLEY MENDONÇA BATISTA: art. 2º, § 4º, inciso II da Lei 

12.850/13; art. 333, parágrafo único do Código Penal, por três ve-

zes, na forma do art. 69. CP; art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por 

sessenta vezes, na forma do art. 69, CP;  

12. JOESLEY MENDONÇA BATISTA: art. 2º, § 4º, inciso II da Lei 

12.850/13; art. 333, parágrafo único do Código Penal, por três ve-

zes, na forma do art. 69. CP; art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por 

sessenta vezes, na forma do art. 69, CP; 

13. ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR: art. 1º, §4º da Lei 

9613/98; 

14. GABRIELA DE AZAMBUJA: art. 1º, §4º da Lei 9613/98; 

15. LÉO RENATO MIRANDA: art. 1º, §4º da Lei 9613/98 

16. ELVIO RODRIGUES: art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por nove vezes, 

na forma do art. 69, CP; 

17. FRANCISCO CARLOS FREIRE DE OLIVEIRA: art. 1º, §4º da Lei 

9613/98; 

18. JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA: art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por duas 

vezes, na forma do art. 69, CP; 

19. NELSON CINTRA RIBEIRO: art. 1º, §4º da Lei 9613/98; 
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20. OSVANE APARECIDO RAMOS: art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por 

três vezes, na forma do art. 69, CP; 

21. RUBENS MASSAHIRO MATSUDA: art. 1º, §4º da Lei 9613/98; 

22. ZELITO ALVES RIBEIRO: art. 1º, §4º da Lei 9613/98, por duas 

vezes, na forma do art. 69, CP; 

23. MILTRO RODRIGUES PEREIRA:  art. 1º, §4º da Lei 9613/98; e 

24. DANIEL DE SOUZA FERREIRA: art. 1º, §4º da Lei 9613/98. 

 

IV. REQUERIMENTOS FINAIS 

 

 Diante da imputação criminal acima descrita, requer o 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: 

 a) a notificação dos denunciados para apresentação de 

resposta preliminar à ação penal ora proposta, nos termos 

da Lei n° 8.038/90; 

b) o recebimento da denúncia, com a citação dos réus para 

oferecimento de resposta aos termos das imputações; 

c) a deflagração da instrução processual, com a oitiva das 

testemunhas abaixo arroladas, sobre os fatos narrados; 

d) ao final da instrução, que seja julgada procedente a 

pretensão punitiva, para condenar os réu como incursos nas 

penas imputadas; 

e) a decretação da perda do cargo público dos 

denunciados servidores públicos, nos termos do art. 92 

do Código Penal; 
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f) sejam os denunciados condenados a pagarem 

indenização por danos morais coletivos, nos termos do 

art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, no valor 

equivalente a R$ 277.541.309,00 (duzentos e setenta e 

sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil, 

trezentos e nove reais), assim compreendido como o 

valor estimado de vantagens indevidas recebidas/pagas 

(R$67.791.308,48) e o total de benefícios fiscais 

indevidamente concedidos à empresa JBS S.A. 

(R$209.750.000,00). 

 

Brasília, 30 de setembro de 2020. 

 

LINDÔRA MARIA ARAUJO 

SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA 

 

ROL DE TESTEMUNHAS: 

 

1. VALDIR APARECIDO BONI (Colaborador), qualificado à f. 217; 

2. DEMILTON ANTONIO DE CASTRO (Colaborador), qualificado à f. 

390; 

3. FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA (Colaborador), qualificado 

à f. 364; 

4. FLÁVIO GERODETTI, qualificado à f. 394; 

5. ULGEMAR ARTHUR STORNI DA SILVA, qualificado à f. 509; 

6. LUCIANA UBALDINA DO REGO RIBEIRO, qualificada à f. 530; 

7. ALBINO ANDRADE DE PINHO, qualificado à f. 760; 
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8. FERNANDO BATISTA FERNANDES, qualificado à f. 734; 

9.FERNANDO MANUEL PIRES PINHEIRO, qualificado à f. 737; 

10. ERIKA HENNA D’ADDIO, qualificada à f. 392; 

11. JONHY SOUZA FERREIRA, qualificado à f. 1140; 

12. DAGOBERTO PEREIRA, qualificado à f. 1413; 

13. WLADIMIR DOS SANTOS TEREZA, inscrito no CPF sob o n. 

805.415.341-49, com endereço residencial na rua Napoles, 2620, Caixa 

Postal 501, Jardim Guanabara, CEP 79150000, em Maracaju/MS e 

endereço comercial na rua 11 de junho, 1040b, em Maracaju/MS; 

14. JOCIMAR CORREA DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n. 

572.552.451-53, com endereço residencial na Rua das Camélias, 70, 

Bela Vista, CEP 79150000, MARACAJU/MS; 

15. JARBAS ALVES MARTINS DE SOUZA, inscrito no CPF sob o n. 

043.742.661-00, com endereço na Rua 11 de Junho, 315, Caixa Postal 

55, Centro, CEP 79150000, em Maracaju/MS; 

16. ARTHEMIO OLEGÁRIO DE SOUZA JÚNIOR, qualificado à f. 1970; 

17. ALMIRO TAMASHIRO QUELHO, qualificado à f. 1332; 

18. RAQUEL CHRAMOSTA, qualificada à f. 617. 


