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PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5014437-42.2020.4.04.7200/SC
REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/SC
ACUSADO: A APURAR

DESPACHO/DECISÃO
OPERAÇÃO HEMORRAGIA (Alcatraz II) - PARTE 1 de 5
Cuida-se de representação em investigação anteriormente identificada como
Alcatraz II para fins de organização interna do Gabinete deste Juízo e dada sua conexão com os
fatos investigados na Operação Alcatraz, objetivando a decretação das seguintes medidas:
4.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal,
REPRESENTA-SE a Vossa Excelência pela decretação de PRISÃO PREVENTIVA em relação aos
investigados a seguir, tratando-se dos agentes centrais das ações criminosas comprovadamente
praticadas de forma sistemática e reiterada:
1. IRENE MINIKOVSKI HAHN, CPF 656.674.929-20;
2. JAIME LEONEL DE PAULA JUNIOR, CPF 465.040.609-91;
3. JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, CPF 984.109.709-53;
4. MARCIO BIFF, CPF 746.987.709-63;
5. MILTON MARTINI, CPF 348.068.069-00;
6. NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR, CPF 743.853.569-04;
7. NORBERTO HAHN, CPF 623.803.709-15;
8. PAULA BIANCA MINIKOVSKI COELHO, CPF 031.711.539-12;
9. RADAMÉS TIAGO GUERREIRO MARTINI, CPF 008.795.549-08;
10. VILMAR ALCIDES BURGUESAN, CPF 684.521.019-53.
4.2. Ainda, com base no art. 1º, incisos I e III, “l” da Lei 7.960/89, REPRESENTA-SE pela
decretação de PRISÃO TEMPORÁRIA por 5 (cinco) dias, em relação aos seguintes membros da
organização criminosa, que tiveram atuação relevantes nos atos de fraude à licitação e lavagem
de dinheiro:
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1. ANDREA KRISTINA KARGEL, CPF 015.057.609-92;
2. DAYNA MARIA BORTOLUZZI. CPF 892.825.079-04;
3. FERNANDO MAY RENGEL, CPF 667.727.459-49;
4. GILBERTO BATISTA PERASSA, CPF 167.372.539-20;
5. MARIO GILBERTO EICHLER JUNIOR, CPF 443.546.810-72;
6. MAURICIO PASSOS DE CASTRO 888.334.299-20;
7. PATRICIA RODRIGUES CÂNDIDO PERASSA, CPF 564.878.789-87;
8. RICHARD AMORIM DE SOUZA, CPF 005.796.829-27;
9. VANDERLUCIO ROSA CUNHA, CPF 671.555.539-72
Ainda, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal, REPRESENTA-SE a Vossa
Excelência pela decretação, em desfavor dos investigados acima citados, das seguintes medidas
cautelares:
a) afastamento da função pública,
d) proibição de contato, direto ou indireto, com investigados, testemunhas e outros
membros da organização criminosa;
e) proibição de ausentar-se do país, com a devida entrega de passaporte;
f) comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades;
g) fornecimento de número de telefone móvel, de uso exclusivo.
4.3. Do mesmo modo, considerando o disposto no art. 42, § 2º da Constituição do Estado de
Santa Catarina e no art. 319 do Código de Processo Penal, tratando-se de um dos agentes
centrais das ações criminosas comprovadamente praticadas de forma sistemática e reiterada,
REPRESENTA-SE a Vossa Excelência pela decretação ao investigado JULIO CESAR GARCIA,
CPF 077.884.609-15, das medidas cautelares a seguir apresentadas:
a) suspensão do mandato eletivo, com o seu afastamento do cargo de deputado estadual;
b) afastamento do cargo de presidente da assembleia legislativa estadual;
c) recolhimento noturno e em períodos de folga;
d) proibição de contato, direto ou indireto, com investigados, testemunhas e outros
membros da organização criminosa;
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e) proibição de ausentar-se do país, com a devida entrega de passaporte;
f) comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades;
g) fornecimento de número de telefone móvel, de uso exclusivo.

Instado, o órgão ministerial deu seu parecer no evento 6, reformulado as medidas
requeridas no que respeita a JULIO CESAR GARCIA, incluindo-o entre os alvos da prisão
preventiva, consignando ainda:
2. em relação ao investigado JÚLIO CESAR GARCIA, CPF 077.884.609-15, requer-se ainda a
decretação da suspensão das funções públicas – cargos de Deputado Estadual e Presidente da
ALESC – por ele atualmente exercidas, nos termos do artigo 319, inciso VI, do CPP;
3. subsidiariamente, em não sendo deferida a prisão preventiva em relação ao investigado
JÚLIO CESAR GARCIA, requer-se sejam deferidas todas as outras medidas cautelares pessoais
em face desse investigado objeto da representação policial: suspensão do exercício das funções
públicas; recolhimento noturno e em períodos de folga; a proibição de contato, direto ou
indireto, com investigados, testemunhas ou outros membros da organização criminosa; proibição
de ausentar-se do país, com a necessária entrega de passaporte; o comparecimento regular em
juízo para justificar suas atividades e o fornecimento de número de telefone móvel de uso
exclusivo;
4. em sendo deferidas quaisquer das medidas acima requeridas em face de JÚLIO CESAR
GARCIA, requer-se seja remetida, dentro de vinte e quatro horas, após a efetivação das medidas,
cópia integral dos autos à Assembleia Legislativa do Estado, nos termos do §2º do artigo 53 da
Constituição Federal, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva
sobre a prisão e/ou medidas cautelares decretadas;

Observo que quanto aos alvos de prisão temporária, o parquet utilizou a expressão
"prisão provisória" entre seus pedidos, extraindo-se dos fundamentos (p. 131 do parecer - PET2,
p. 60 em diante) que a prisão provisória que entende adequada para aqueles alvos é a
temporária.
Decido.
1. Contextualização processual.
Cumpre destacar que o inquérito 5014683-72.2019.4.04.7200/SC e a primeira
representação a ele relacionada (50146845720194047200) foram distribuídos no Tribunal
Regional Federal da Quarta Região, sob os números originários 502874523.2018.4.04.0000/TRF e 5031804-19.2018.4.04.0000/TRF, tendo em vista que na época, um
dos alvos da investigação (Milton Martini) era Secretário do Estado de Santa Catarina.
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Com a perda da função, na mudança de Governo, houve a perda da prerrogativa
de foro e os autos foram redistribuídos a este Juízo, dada sua conexão com a Operação
Alcatraz.
Por essa razão, enquanto não chegava à fase ostensiva, a investigação estava
sendo identificada como Alcatraz II, como forma de organização interna no Gabinete
desta Juíza Federal Substituta perante a 1ª Vara Federal de Florianópolis.
Consigno que a questão relativa à competência para a investigação e
procedimentos relacionados foi analisada quando do recebimento do inquérito policial
(evento 46 do IPL), motivo pelo qual reproduzo os itens 1, 1.1 e 1.2 daquela decisão, a fim
de evitar tautologia, analisando em seguida a competência em razão de eventual
prerrogativa de foro, porquanto um dos alvos atuais (Julio Cesar Garcia) é Deputado Estadual.
A fim de evitar retrabalho, neste momento inicial da decisão, reporto-me à
descrição dos fatos investigados feita pelo Desembargador Victor Laus na decisão do
evento 16 dos autos 50146845720194047200, o que reputo pertinente para a apreciação da
competência, sendo que após as preliminares o contexto fático será abordado de forma
mais abrangente:
Inicio a presente decisão pela descrição dos fatos ora sob investigação, sempre tendo por base as
informações apuradas pela Receita Federal, conforme documentação juntada no anexo
eletrônico do inquérito policial relacionado a esta representação (IPL 502874523.2018.4.04.0000):
1.1. Fatos envolvendo as empresas Saúde Suplementar, Fesc Gestão e Consultoria Ltda.,
Focoeconomy, AVL Participações e Administração S/A, Qualirede Consultoria Empresarial
Ltda. e Revvisa Tecnologia Ltda.:
Conforme consta da representação oferecida pela Polícia Federal, e da documentação fornecida
pela Receita Federal, o Consórcio Santa Catarina, formado pelas empresas Saúde Suplementar
Soluções em Gestão de Consultoria e Treinamento Ltda. e Fesc Gestão e Consultoria Ltda., foi
contratado pelo Governo do Estado de Santa Catarina para a prestação de serviços de gestão
informatizada de plano de saúde, tendo recebido, no período de 2012 a 2015, pagamentos no
valor de R$ 163.194.144,57. Os repasses do Governo estadual em favor das empresas integrantes
daquele consórcio, segundo noticiado pela autoridade policial, continuam sendo efetuados, até
os dias atuais.
Naquele intervalo de 2012 a 2015, a empresa Saúde Suplementar repassou à empresa
Focoeconomy o montante de R$ 16.238.300,46, com fundamento em contrato de prestação de
serviços firmado entre ambas.
Ocorre que, segundo afirma a Receita Federal, esse contrato de prestação de serviços teria sido
simulado, pois: (1) e empresa Focoeconomy não possuía empregados cadastrados; (2) a empresa
estaria sediada no mesmo endereço de moradia dos sócios; (3) os agentes envolvidos no negócio
teriam informado que a prestação de serviços corresponderia à aquisição de 'regras e
parâmetros' inseridos nos sistemas de gestão; (4) a suposta redução de custos, que seria a
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finalidade do contrato, não teria sido efetivamente verificada; (5) o grande lucro obtido pela
empresa Focoeconomy não teria sido refletido no patrimônio pessoal dos sócios; e (6) a
administradora da Focoeconomy teria se recusado a prestar informações a respeito de quem
seria o destinatário dos valores recebidos pela empresa, e sacados em espécie.
Destacou-se, ainda, que: a empresa Saúde Suplementar tinha como sócia administradora Irene
Minikovski Hahn, que já teria ocupado cargo de confiança na Secretaria Estadual de Saúde; e
que o então Secretário de Saúde, Dalmo Claro de Oliveira, já havia sido administrador da
empresa Fesc Gestão e Consultoria.
Por fim, os agentes do Fisco observaram a existência de fortes indícios de íntima relação entre
as empresas Saúde Suplementar, AVL Participações, Revvisa e Qualirede Consultoria.
Destacaram, nesse sentido, que a empresa AVL detinha cotas societárias das empresas Revvisa e
Qualirede, e que todos os sócios dessas empresas possuíam participações na empresa Saúde
Suplementar. Observaram, ainda, que as empresas AVL e Saúde Suplementar possuíam o mesmo
endereço cadastral, e que na fachada do edifício constava a logomarca da Qualirede.
Verificaram, ainda, que as empresas Qualirede e Revvisa não apresentavam funcionários
registrados, e que esta última tinha como sócios administradores Celso Antônio Bevilaqua e
Jefferson Rodrigues Colombo, ambos com histórico de transações suspeitas comunicadas ao
COAF.
1.2. Fatos envolvendo o investigado Dalmo Claro de Oliveira:
A Receita Federal, durante as apurações às quais procedeu, constatou diversos indícios de
movimentações financeiras suspeitas envolvendo Dalmo Claro de Oliveira, ex-Secretário de
Saúde do Estado do Paraná e ex-administrador da empresa Fesc Gestão e Consultoria.
Conforme apurado (relatório de inteligência financeira n. 35113.2.4323.6347, evento 01,
ANEXO3), apesar de possuir uma renda mensal de R$ 33.888,05, no ano de 2015, e de R$
54.047,09, no ano de 2016, o investigado movimentou valores da ordem de R$ 7.747.145,00 (em
créditos) e R$ 7.863.281,00 (em débitos), no período de 01-01-2016 a 31-10-2016; e, em 2017,
movimentou R$ 4.114.723,00 (em créditos) e R$ 3.864.407,00 (em débitos).
As principais movimentações financeiras suspeitas realizadas pelo investigado, conforme
verificado pela Receita Federal, envolveriam, ainda, as pessoas físicas (familiares de Dalmo)
Jocely de Cássia Guarienti de Oliveira, Bruno Guarienti de Oliveira e Diogo Guarienti de
Oliveira, assim como as pessoas jurídicas Jocely de Cássia Guarienti de Oliveira EPP, JDB
Hotel e Restaurante Ltda. EPP e Hotel Rex.
Foram constatadas também transações do investigado Dalmo com Sidnei da Silva, funcionário
da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nos valores de R$ 30.000,00 e R$ 51.500,00.
1.3. Fatos envolvendo as empresas Acess1, Neoway, Micromed e Alfa - Gestão de Negócios
Ltda.:
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Conforme relatado pela Receita Federal, entre 2009 e 2011, as empresas Acess1, Neoway e
Micromed, que mantêm contratos de prestação de serviços com o Estado de Santa Catarina,
teriam repassado, de forma fraudulenta, ou seja, sem qualquer justificativa lícita, R$
9.851.957,63 para a empresa Alfa.
A empresa Alfa é administrada por Radamés Tiago Guerreiro Martini, filho do Secretário de
Administração do Estado de Santa Catarina, Milton Martini.
Além disso, figuram como sócios da empresa Alfa outros parentes de Milton Martini, como
Amazília Maria Guerreiro Martini (esposa), Alissa Maria Guerreiro Martini e Felipe Tomé
Guerreiro Martini.
A esposa de Milton Martini, Amazília Martini, recebeu da empresa Alfa, a título de repartição de
lucros, R$ 378.558,62, em 2009, e R$ 698.929,05, em 2010.
Os agentes fiscais destacaram, ainda, que, no período em que recebeu aqueles valores, a
empresa Alfa não possuía nenhum empregado registrado.
1.3.1. Empresa Acess1:
A empresa Acess1 foi contratada pela Secretaria de Saúde catarinense, em 18-09-2008, para
prestação de serviços, mediante pagamento de contrapartida no valor de R$ 12.307.200,00.
Em 26-09-2008, ingressou na sociedade Luiz Alberto da Silva Luz, com 60% de participação. A
Receita Federal apurou que Luiz Alberto, no entanto, seria um simples 'laranja', uma vez que: (1)
declarou não recordar o valor pago para ingressar na sociedade, e não possuir documentos que
comprovassem a transação; (2) afirmou que não administrava a empresa, tendo passado
procuração para seu irmão, Daniel da Silva Luz; (3) recebeu R$ 4.497.358,01 em distribuição de
lucros, entre 2009 e 2011, em saques bancários, porém, ao final daquele período, declarou
possuir um patrimônio de apenas R$ 117.000,00; (4) não possuía qualquer informação
relacionada à contratação da empresa Alfa.
A empresa Alfa e a empresa Acess1 firmaram contrato de 'sociedade em conta de participação',
em 01-10-2008, em razão do qual esta última repassou à primeira, entre 2009 e 2011, R$
1.819.000,00.
1.3.2. Empresa Neoway:
A empresa Neoway mantém contratos com o Governo do Estado de Santa Catarina e, em 08-082008, firmou pacto de 'sociedade em conta de participação' com a empresa Alfa.
Apesar de a empresa Alfa não contar com funcionários registrados, recebeu da empresa Neoway,
entre 2009 e 2010, R$ 1.419.975,00.
Conforme informação policial, foi constatada a existência de uma embarcação registrada em
nome de Jaime Leonel de Paula Júnior, sócio da empresa Neoway, e de Nelson Castello Branco
Nappi Júnior, Secretário Adjunto de Administração de Santa Catarina.
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Finalmente, foi observado que a empresa Neoway continua recebendo, atualmente, valores
relativos a contratos mantidos com o Governo do Estado de Santa Catarina.
1.3.3. Empresa Micromed:
A empresa Micromed mantém contratos com a Secretaria de Saúde de Santa Catarina.
Entre 2009 e 2011, a Micromed repassou à empresa Alfa, a título de lucros recebidos em razão de
participação societária, R$ 6.652.982,63.
Somente no ano de 2011, os valores repassados à empresa Alfa (R$ 2.677.795,83) representaram
mais de 50% do montante total recebido pela Micromed do Estado de Santa Catarina (R$
4.949.916,06).
Finalmente, foi observado que a empresa Micromed continua recebendo, atualmente, valores
relativos a contratos mantidos com o Governo do Estado de Santa Catarina.

Fixadas essas premissas processuais passo à análise da competência e seus
desdobramentos.
2. Competência.
Inicialmente, destaco que a competência da Justiça Federal já foi apreciada pelo
Desembargador Victor Luiz dos Santos Laus na decisão do evento 16 dos
autos 50146845720194047200 nos seguintes termos:
A Quarta Seção desta Corte, ao apreciar, em 04-9-2014, a QOHC 5014972-47.2014.404.0000, de
relatoria do Desembargador Federal Leandro Paulsen, deixou assentado o entendimento de que
as ações penais então derivadas da assim denominada 'Operação Saúde' deveriam tramitar
perante a Justiça Federal, conclusão a que se chegou a partir da constatação de que as ações e
serviços de saúde realizados pelos municípios são custeados por recursos (que teriam, em tese,
sido objeto de malbaratamento) integrantes dos fundos municipais de saúde, os quais, por sua
vez, são constituídos por verbas do próprio ente local, do Estado no qual situado e da União, do
que decorre, inclusive, a competência fiscalizatória do TCU. É dizer, privilegiou-se, na
oportunidade, o exame da questão pelo prisma financeiro: havendo desvio de recursos da União,
reconhece-se a competência da Justiça Federal. O aludido julgado restou assim ementado:
'DIREITO PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. FRAUDES ENVOLVENDO A UTILIZAÇÃO DE VERBAS ORIUNDAS DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.
1. As ações e serviços de saúde são realizados, pelos Municípios, mediante a utilização de
recursos oriundos do próprio orçamento e dos repasses efetuados pelo Estado e pela
União, os quais são geridos por meio do fundo municipal de saúde; o ente federal possui
claro interesse na forma como os recursos que compõem tal fundo são empregados,
tanto que o TCU reconhece sua competência fiscalizatória.
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2. Ademais, a União é responsável solidariamente pelo funcionamento do SUS, sendo
claro seu interesse na gestão do serviço de saúde.'
Do inteiro teor daquele julgado, extraio o seguinte excerto:
'O art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT dispõe, em seu §3º, que 'os recursos
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os
transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será
acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição
Federal'.
O art. 2º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 141/12, que regulamenta o disposto no art. 198, §3º, da
Constituição Federal, prevê, por seu turno, que as despesas com ações e serviços de saúde realizadas pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios deverão ser financiadas com recursos
movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, instituídos por lei e mantidos pela administração
direta dos entes federados. De acordo com o art. 14 do referido diploma legal, o fundo de saúde consiste na
unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde.
Vê-se, pois, que os recursos relativos às ações e serviços públicos de saúde são aplicados por meio de
fundo comum, composto, no âmbito municipal, por verbas oriundas não apenas do orçamento do
Município, mas também pelos valores repassados pelo Estado e pela União para a gestão do Sistema Único
de Saúde - SUS.
Segundo precedentes do Egrégio STJ, há interesse da União em casos envolvendo verbas oriundas do SUS,
inclusive quando o repasse é realizado na modalidade fundo a fundo. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL.
CRIME DE LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS E VALORES. CONTRATO FIRMADO
ENTRE PESSOA JURÍDICA E ÓRGÃO ESTADUAL. RECURSOS, EM PARTE,
PROVENIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INCORPORAÇÃO DA
VERBA AO PATRIMÔNIO ESTADUAL. IRRELEVÂNCIA. REPASSE SUJEITO AO
CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL E DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Por estarem sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo
federal, bem como do Tribunal de Contas da União, as verbas repassadas pelo Sistema
Único de Saúde - inclusive na modalidade de transferência 'fundo a fundo' - ostentam
interesse da União em sua aplicação e destinação. Eventual desvio atrai a competência da
Justiça Federal para conhecer da matéria, nos termos do art. 109, IV, da Constituição
Federal.
2. Agravos regimentais improvidos.
(AgRg no CC 129.386/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013)
Do voto condutor do acórdão, extrai-se a seguinte passagem:

[...]
Sucede que, embora incorporadas ao fundo estadual ou municipal, as verbas transferidas
pelo SUS ao fundo estadual ou municipal não deixam de ser federais, pois, conforme
entendimento do Tribunal de Contas da União, o conjunto de objetivos e compromissos
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que a legislação impõe aos integrantes do SUS caracteriza relação convenial entre a
União e as demais esferas de governo. Assim, os recursos, mesmo na hipótese de
transferência 'fundo a fundo', permanecem sujeitos à fiscalização do órgão federal de
controle:
[...]
A competência fiscalizadora do TCU decorre da natureza federal dos recursos repassados
fundo a fundo pelo FNS para Estados, Distrito Federal e Municípios. Mediante a DecisãoTCU nº 506/1997-Plenário-Ata 31/97, o Tribunal firmou entendimento, no sentido de que
os recursos repassados pela União no âmbito do SUS, aos Estados, Distrito Federal e
Municípios constituem recursos federais e, dessa forma, estão sujeitos à fiscalização do
TCU as ações e os serviços de saúde pagos à conta desses recursos, quer sejam os mesmos
transferidos pela União mediante convênio, quer sejam repassados com base em outro
instrumento ou ato legal, como a transferência automática fundo a fundo.
Os recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério da Saúde - MS não deixam de ser
federais por passarem a integrar os Fundos Estaduais, do Distrito Federal e Municipais
de Saúde ou por estarem previstos nos orçamentos de Estados e Municípios. Trata-se de
exigência orçamentária fixada nas Leis nº 4.320/1964 e 8.080/1990 (vide também
NOB/MS nº 01/93, item 5, subitem 4.1.1). Logo, há necessidade de se prestar contas ao
órgão repassador dos recursos recebidos, segundo as normas aplicáveis ao SUS.
Apesar de o art. 1° do Decreto n° 1.232, de 30/08/1994, dispensar a celebração de
convênio ou instrumento congênere para a transferência de recursos federais fundo a
fundo a Estados, Municípios e Distrito Federal, no âmbito do SUS, o conjunto de objetivos
e compromissos que a legislação pertinente impõe aos integrantes do SUS caracteriza
relação convenial entre a União e as demais esferas de governo, conforme Decisão TCU
n° 449/1998-Plenário-Ata 28/1998. [...]
A prestação de contas dos recursos repassados diretamente do FNS para os fundos
estaduais, do Distrito federal e municipais de saúde deve ser feita ao órgão repassador por
intermédio do relatório de gestão (a prestação de contas propriamente dita), aprovado
pelo respectivo Conselho de Saúde (Decreto n° 1.651/1995, art. 6º). Tal procedimento não
exclui a ação fiscalizadora concorrente do Controle Interno do Poder Executivo e do
Tribunal de Contas da União.
(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Transferências Governamentais Constitucionais e
Legais.
Disponível
em: http://www.contaspublicas.gov.br/Download/Cartilha_Transf_Const_Leg.pdf.Acesso
em: 6/12/2013 - grifo nosso)
Não por acaso, o art. 3º do Decreto n. 1.232, de 30/8/1994, dispõe o seguinte:
Art. 3º Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde serão movimentados, em
cada esfera de governo, sob a fiscalização do respectivo Conselho de Saúde, sem prejuízo
da fiscalização exercida pelos órgãos do sistema de Controle Interno do Poder Executivo e
do Tribunal de Contas da União. [...]
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Da jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU, vale destacar, a respeito de sua competência
fiscalizatória, trecho do seguinte acórdão:

[[Denúncia. Processual. Finanças públicas. O Fundo Municipal de Saúde (FMS) deve ser
fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e pelos Tribunais de Contas Estaduais e
Municipais. Essa competência fiscalizatória das três esferas é necessária, visto que não é
possível estabelecer uma correspondência entre a aplicação individual e específica dos
recursos à origem desses, se federal, estadual ou municipal, já que passaram a compor um
único fundo a partir dos depósitos ali efetivados. Procedência parcial.]][VOTO]5.
Somente após a aprovação, no Congresso Nacional, da Emenda Constitucional nº
29/2000, que obriga os Estados, Municípios, Distrito Federal e União a aplicarem
percentuais sobre os recursos orçamentários próprios para o financiamento das ações e
serviços públicos de saúde, é que essa questão [aporte de recursos ao SUS] ficou definida.
6. E para garantir a aplicação desses recursos exclusivamente na Saúde, prevenindo
contra eventuais e possíveis desvios, foi instituído pela Lei nº 8.142/90 o Fundo Municipal
de Saúde - FMS, instrumento que deve ser gerido de forma racional por parte das
Prefeituras Municipais e controlado e fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e
pelos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais. Essa competência fiscalizatória das
três esferas é necessária, visto que não é possível estabelecer uma correspondência entre a
aplicação individual e específica dos recursos à origem desses, se federal, estadual ou
municipal, já que passaram a compor um único fundo, que no caso é o FMS, a partir dos
depósitos ali efetivados.
[ACÓRDÃO]9.1. conhecer da presente Denúncia, por preencher os requisitos de
admissibilidade previstos no artigo 53 da Lei 8.443/92, combinado com o artigo 234 do
Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
(AC-1306-27/07-P, Sessão 27/06/07, Grupo: I, Classe: VII, Relator: Ministro Guilherme
Palmeira - Fiscalização)
O relatório reproduz parte dos fundamentos aportados pela unidade técnica acerca da questão:

[...] 6. Ainda em preliminar, questiona o fato de que tanto o Conselho Municipal de Saúde
quanto os técnicos da SECEX-SC não terem feito distinção entre os gastos custeados com
recursos próprios e aqueles custeados com recursos da União, ou seja, com recursos
sujeitos à fiscalização do TCU. Aponta que a aplicação dos recursos do FMS, dentro dos
percentuais previsto na EC 29/2000, é fiscalizada exclusivamente pelo Tribunal de Contas
do Estado, cabendo ao TCU fiscalizar apenas os recursos repassados pela União, nos
termos do art. 71, inciso VI, da CF/88. Pleiteia, então, que se aplique o art. 8.º da Lei n.º
8.443/92, c/c com art. 71, inciso IX, da CF/88, como forma de identificar realmente quem
são os responsáveis pelas irregularidades, mediante a sua identificação e a quantificação
dos danos, para recompor, se for o caso, os repasses da União aplicados em
desconformidade com as normas.
Análise
7. A alegação de que o Prefeito não é diretamente responsável não se sustenta. A lei exige
a assinatura nos documentos exatamente para delimitar responsabilidades. A múltipla
assinatura é um método de controle amplamente utilizado, tanto no setor público quanto
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no privado. Conforme a importância de um ato ou decisão, maior o número de
responsáveis chamados a participar da operação. Quem, de fato, autoriza os atos
administrativos é quem os assina: sem assinatura do Prefeito, não há gestão de recursos
financeiros do FMS. Quem assina um documento é responsável pelos seus efeitos; se
assinou conjuntamente, continua responsável, só que solidariamente com os demais
assinantes.
8. Quanto à separação das fontes, de fato, a auditoria não a fez. Isso porque, no caso, essa
separação é desnecessária. Todas as despesas examinadas foram custeadas com recursos
do Fundo Municipal de Saúde, que por sua vez, é constituído com recursos da União, do
Estado de Santa Catarina e do Município de São José. A saúde não é uma questão federal,
estadual ou municipal; é nacional. Todos os entes participam do custeio e, como em um
convênio, o resultado final interessa a todos os participantes. Aplicar mal os recursos da
saúde, ainda que esses recursos tenham sido colocados no FMS pelo município, é uma
violação do ajuste, que compromete a política de saúde do Estado e da União. Quando a
União celebra convênio com municípios, o TCU tem competência para fiscalizar a
aplicação dos recursos alocados pelo município convenente a título de contrapartida
(assim era na época do SUDS - Sistemas Unificados e Descentralizados da Saúde), mesmo
nos casos de programas de ação continuada, quando não há o termo de convênio. É assim,
por exemplo, com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, com a merenda
escolar. Da mesma forma, tem competência para fiscalizar a contrapartida do município
no custeio do SUS. Deve-se lembrar que, nos termos da Lei n.º 8.080/90, art. 35, inciso V,
um dos critérios para o cálculo de repasse de recursos federais é o nível de participação
do setor saúde no orçamento municipal. Ora, quando o município desvia recursos do
orçamento da saúde, ainda que originários de fonte municipal, está interferindo no cálculo
das transferências federais, além de provocar danos ao SUS, pois a má atuação de um dos
agentes pode inviabilizar as metas do sistema. A Lei n.º 8.142/90, ao dispor sobre as
aplicações do Fundo Nacional de Saúde nos estados e municípios assim dispõe:
'Art. 4° Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° desta lei, os Municípios, os
Estados e o Distrito Federal deverão contar com:
I - Fundo de Saúde;
II - Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto n° 99.438, de
7 de agosto de 1990;
III - plano de saúde;
IV - relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4° do art. 33 da Lei n°
8.080, de 19 de setembro de 1990;
V - contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento;
VI - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o
prazo de dois anos para sua implantação.
Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo Distrito
Federal, dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos
concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União. (grifou5014437-42.2020.4.04.7200
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se)
Ou seja, para o município receber as transferências de recursos, aplicar recursos em
contrapartida, como nos convênios ordinários. Se o município não cumpre as regras do
SUS, não aplica corretamente sua contrapartida, viola o ajuste. Para o TCU saber se o
município cumpre as regras do SUS, não há como deixar de examinar os gastos do Fundo
Municipal de Saúde, qualquer que seja a fonte. No caso, constatadas irregularidades nos
gastos do FMS, o Município de São José/SC deveria corrigir as falhas, sob pena de o TCU
determinar ao Fundo Nacional de Saúde que suspenda as transferências de recursos
diretamente ao município, tendo em vista a violação das regras estabelecidas nas Leis
8.080/90 e 8.142/90.
[...]
Do voto do relator, extrai-se o trecho a seguir:

[...]
2. Destaco, por primeiro, que uma das grandes conquistas do povo brasileiro foi o
estabelecimento pela Carta Magna de 1988 das bases necessárias à implementação de um
modelo moderno de administração da saúde no Brasil.
3. Naquela oportunidade, criou-se o Sistema Único de Saúde - SUS, objetivando assegurar
ao cidadão brasileiro o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção,
proteção e recuperação de sua saúde. O funcionamento desse Sistema também ficou
definido no sentido de ser organizado de forma descentralizada, transferindo-se o poder
de decisão e recursos financeiros da União e dos Estados para os Municípios, e
administrado em todos os níveis, com a participação da comunidade.
4. No que tange ao financiamento dessa organização, as três esferas de governo (União,
Estados e Municípios) respondem solidariamente, todavia, não se definiu, no momento de
elaboração da Constituição de 1988, a participação de cada um nesse financiamento.
5. Somente após a aprovação, no Congresso Nacional, da Emenda Constitucional nº
29/2000, que obriga os Estados, Municípios, Distrito Federal e União a aplicarem
percentuais sobre os recursos orçamentários próprios para o financiamento das ações e
serviços públicos de saúde, é que essa questão ficou definida.
6. E para garantir a aplicação desses recursos exclusivamente na Saúde, prevenindo
contra eventuais e possíveis desvios, foi instituído pela Lei nº 8.142/90 o Fundo Municipal
de Saúde - FMS, instrumento que deve ser gerido de forma racional por parte das
Prefeituras Municipais e controlado e fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União e
pelos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais. Essa competência fiscalizatória das
três esferas é necessária, visto que não é possível estabelecer uma correspondência entre a
aplicação individual e específica dos recursos à origem desses, se federal, estadual ou
municipal, já que passaram a compor um único fundo, que no caso é o FMS, a partir dos
depósitos ali efetivados. Penso, dessa forma, ter esclarecido a questão preliminar
levantada pelos interessados, acerca da competência dessa Egrégia Corte em fiscalizar o
mencionado Fundo.[...]
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Diante de tais fundamentos, conclui-se que o interesse federal, nos casos derivados da 'Operação Saúde',
resta claro. As ações e serviços de saúde são realizados, pelos Municípios, mediante a utilização de
recursos oriundos do próprio orçamento e dos repasses efetuados pelo Estado e pela União, os quais, como
visto, são geridos por meio do fundo municipal de saúde; o ente federal possui claro interesse na forma
como os recursos que compõem tal fundo são empregados, tanto que o TCU reconhece sua competência
fiscalizatória. Consoante demonstram os precedentes acima transcritos, não é necessário que os recursos
empregados pelos Municípios derivem de convênios ajustados com a União para que se conclua pela
competência da Justiça Federal em casos envolvendo verbas do SUS.
Vale destacar, ademais, que a União é responsável solidariamente pelo funcionamento do SUS, sendo claro
seu interesse na gestão do serviço de saúde.'

Do quanto se vê, ainda que se trate de repasse 'fundo a fundo', ou seja, independentemente de
celebração de algum convênio específico, a verba transferida pela União ao Estado ou ao
Município não deixa de ser federal, e por isso mesmo a sua aplicação é fiscalizada, inclusive,
pelo Tribunal de Contas da União.
No caso ora em apreço, conforme consta da representação policial acostada ao evento 01, os
valores pagos pela Secretaria de Saúde catarinense às empresas acima indicadas são originários
do Fundo Estadual de Saúde, o qual, como se viu, é composto, além de verbas estaduais, também
por recursos provenientes do orçamento da União.
Evidente, pois, a competência da Justiça Federal para o processamento do presente feito, diante
do suposto prejuízo ao patrimônio da União, na forma do artigo 109, IV, da Constituição Federal
de 1988.

Ratifico e adoto como razões de decidir os fundamentos supra e reconheço a
competência da Justiça Federal para o processamento da presente investigação.
2.1. Conexão com a Operação Alcatraz.
Estabelece o Código de Processo Penal:
Art. 76. A competência será determinada pela conexão:
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias
pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por
várias pessoas, umas contra as outras;
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou
para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir
na prova de outra infração.

Nesse ponto, destacou a autoridade policial (evento 31 do IPL):
A autoridade policial apresentou manifestação em 11/07/2019, informando a juntada dos Ofícios
nº 138/2019 e 149/2019, com anexos, no processo de quebra de sigilo autuado em apartado. Tais
documentos apresentam novas provas obtidas pela Superintendência Regional da Polícia Federal
em Santa Catarina durante diligências realizadas na denominada Operação Alcatraz, em trâmite
5014437-42.2020.4.04.7200
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no Juízo Substituto da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC, dando conta de que os desvios de
recursos apontados no presente feito teriam como destinatários os membros da mesma
organização criminosa identificada na Operação Alcatraz (que desvendou um grande esquema
de desvio de recursos públicos, incluindo verbas federais, por meio de contratação de empresa
interposta, sem a correspondente contraprestação de serviços, por prestadores de serviços
terceirizados da Administração Pública, entre 2012 e 2015).
Cumpre destacar que a investigação em trâmite nos presentes autos trouxe elementos
contundentes acerca de um esquema de desvio de verbas públicas, em prol de agentes públicos,
por meio de contratos firmados pelo Governo do Estado de Santa Catarina – por meio das
Secretarias de Estado da Administração e da – Saúde com a empresa Saúde Suplementar
Soluções em Gestão de Consultoria e Treinamento Ltda/Qualirede (por meio de repasses
à empresa Focoeconomy Consultoria e Assessoria Ltda) e com as empresas Acess1 Sistemas
Informativos Ltda, Neoway Tecnologia Integrada Assessoria e Negócios S.A. e Micromed
Informática Ltda (por meio de repasses à empresa Alfa Gestão de Negócios Ltda).
Consoante as novas informações juntadas pela Polícia Federal no autos nº 501468457.2019.4.04.7200, apurou-se, a partir dos trabalhos da Operação Alcatraz, que a empresa
Saúde Suplementar/Qualirede teria repassado ilicitamente a NELSON CASTELLO BRANCO
NAPPI JÚNIOR (então Secretário Adjunto de Administração do Estado de Santa Catarina), por
meio do escritório Michelle Guerra Advocacia, pelo menos R$ 749.000,00. Da mesma forma, a
empresa Neoway Tecnologia teria desviado a JÚLIO CÉSAR GARCIA (então Conselheiro do
Tribunal de Contas e, posteriormente, eleito Deputado Estadual), por meio da empresa Apporti
Soluções em Tecnologia, pelo menos R$ 6.913.305,70, sendo que esta empresa também teria
recebido ilicitamente da Neoway Tecnologia, pelo menos, R$ 1.648.000,00.
A autoridade policial destacou, no evento 25 destes autos, que NELSON CASTELLO BRANCO
NAPPI JÚNIOR é considerando o epicentro do esquema criminoso objeto da Operação Alcatraz,
sendo ele e MILTON MARTINI responsáveis pelo comando da Secretaria de Administração, e
este último indicado político de JÚLIO CÉSAR GARCIA. NELSON NAPPI JÚNIOR e sua sócia
oculta, MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA GUERRA, foram presos preventivamente, tendo
também sido realizada busca e apreensão na residência de JÚLIO CÉSAR GARCIA e em
endereços ligados ao seu operador financeiro, JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO.
Diante das informações trazidas pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal entende
imprescindível o declínio de competência para processamento do presente inquérito policial e
da medida cautelar em apartado ao Juízo Substituto da 1ª Vara Federal de Florianópolis, em
razão de conexão probatória e intersubjetiva com os fatos apurados na Operação Alcatraz.
Consoante o Ofício nº 138/2019-SR/PF/SC, diligências da Operação Alcatraz apontaram a
ocorrência de novos fatos ilícitos conexos às condutas inicialmente investigadas. Nesse sentido,
os elementos apontados nas Informações Policiais nº 77/2018, 0098/2019 e 0111/2019 trazem
fortes indícios de fraude em processo licitatório, organização criminosa e corrupção (ativa e
passiva) relacionados a condutas de JAIME LEONEL DE PAULA JÚNIOR (sócio da Neoway
Tecnologia), SCHIRLEY DALMAGRO e DIEGO MEIRELLES (funcionários da Neoway
Tecnologia), bem como de JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO (presidente da Apporti
Soluções em Tecnologia e braço operacional da organização criminosa investigada na Operação
Alcatraz) e de JÚLIO CÉSAR GARCIA. Em relação ao último investigado, a autoridade policial
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destacou não haver foro por prerrogativa de função em razão de a conduta criminosa ter sido
supostamente por ele cometida antes da investidura no atual cargo de Deputado Estadual (em
18/12/2018) e por não ter vinculação com o atual mandato.
Da mesma forma, consoante o Ofício nº 149/2019-SR/PF/SC, os elementos apontados nas
Informações Policiais nº 0040/2018, 0109/2019 e 0110/2019 trazem fortes indícios de fraude em
processo licitatório, organização criminosa e corrupção (ativa e passiva) relacionados a
contrato fictício de assessoria jurídica e atos vinculados, ligados à empresa Qualirede
Consultoria Empresarial Ltda, bem como crime de lavagem de dinheiro por meio de assinatura
de contratos simulados de prestação de serviços jurídicos, expedição de notas fiscais frias
e transferência de valores, por intermédio do escritório Michelle Guerra Advocacia (apontado
pela Polícia Federal como braço operacional da organização criminosa investigada na
Operação Alcatraz).
Em relação a tais fatos, reitera-se que JAIME LEONEL DE PAULA JÚNIOR (enquanto sócio da
Neoway Tecnologia) e JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO (enquanto sócio da Revvisa
Tecnologia Ltda) são alvos da presente investigação, que apura altos valores repassados
ilicitamente pela Neoway Tecnologia à Alfa Gestão de Negócios (empresa cujos sócios são
familiares de MILTON MARTINI) e pela Saúde Suplementar à Focoeconomy (suposta empresa
“de fachada”). Destaca-se que a Revvisa faz parte do grupo societário da Saúde Suplementar
(nome fantasia “Qualirede”), formado também pelas empresas AVL Participações e
Administração S.A. e Qualirede Consultoria Empresarial Ltda, que também servem de empresas
“de fachada” para desvio de recursos públicos.
Diante do exposto, resta patente a conexão intersubjetiva entre os crimes apurados no presente
feito e no âmbito da Operação Alcatraz, pois praticados pelos mesmos integrantes da citada
organização criminosa, em concurso (art. 76, inciso I, segunda parte, do CPP), bem como a
conexão probatória, tendo em vista a inegável influência das provas colhidas no âmbito
daquela investigação na apuração dos crimes objeto do presente feito (art. 76, inciso III, do
CPP).
Assim, é fundamental que os fatos apurados nestes autos e na medida cautelar em apenso fiquem
sob a mesma competência do juízo da Operação Alcatraz – da qual, inclusive, já se originaram
três denúncias criminais –, a fim de se garantir a plena compreensão do julgador acerca de todas
as nuances e circunstâncias dos fatos delituosos praticados pela referida organização criminosa.

Acolho os argumentos da autoridade policial e da Força-Tarefa do Ministério
Público Federal.
Isso porque a Operação Alcatraz se iniciou a partir de uma representação
fiscal para fins penais dando conta de desvio de valores, por intermédio de notas frias - que
resultaram também em redução da carga tributária - revelando um esquema de que os valores
eram entregues, em tese, a NELSON NAPPI JUNIOR, para depois chegar em outros agentes
públicos e privados.
Assim, a investigação começou com indícios de crimes licitatórios, desvio de
valores e corrupção no âmbito de serviços terceirizados, cujos indícios levaram
à representação por quebra de sigilo n. 5002028-39.2017.4.04.7200, que tramitou perante
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esta 1ª Vara Federal de Florianópolis.
Por
sua
vez,
os
elementos
colhidos
nos
autos
500202839.2017.4.04.7200 levaram a esquema em tese similar em contratações de serviços de
empresas de telefonia e informática no âmbito da EPAGRI e no âmbito da SEA/SC,
geralmente envolvendo o CIASC, sempre relacionados ao nome de NELSON NAPPI.
Portanto, a investigação se expandiu na medida em que identificou a ocorrência
em tese, de um lado, de um esquema de lavagem de dinheiro praticado por NELSON NAPPI
JUNIOR, por intermédio do escritório de advogacia de MICHELLE GUERRA, e de outro, de
inúmeros crimes antecedentes - todos de desvio de valores em contratos com órgãos do Estado
de Santa Catarina, com indícios relevantes de ingerência por parte de NELSON NAPPI, então
Secretário Adjunto de Administração do Estado de Santa Catarina, seja pela indicação dos
ocupantes de cargos comissionados com atribuição necessária para a prática dos desvios, seja
por revelar dados sigilosos a particulares para que fossem beneficiados em processos
licitatórios.
Relembro os principais fatos e investigados, quando da deflagração da fase
ostensiva da Operação Alcatraz, reproduzindo o quadro constante da decisão que deferiu a
busca e apreensão (evento 16 dos autos 5019682-05.2018.4.04.7200/SC):
Item
2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.3.1

Fatos
Investigados envolvidos
Atuação da MABB junto a Luiz Ermes Bordin, Luiz Andrey art. 2º da Lei 12850/13
ONDREPSB e ORCALI (p. 2) Bordin, Valmir Zulow, João
Buatim e Nelson Nappi Junior;
Luiz Ermes Bordin, Luiz Andrey art. 1º, caput, e § 1º, I e II, da
Bordin, Valmir Zulow
Lei 9613/98 e art. 333 do CP
João Buatim (com relação aos dois art. 1º, caput, e § 1º, I e II, e §
grupos)
2º, II, da Lei 9613/98
Nelson Nappi (com relação aos art. 317, § 1º, CP
dois grupos)
Ricardo Kuerten Dutra, Ciro art. 2º da Lei 12850/13
Aimbire de Moraes Santos, João
Buatim e Nelson Nappi Junior;
Ricardo Kuerten Dutra, Ciro art. 1º, caput, e § 1º, I e II, da
Aimbire de Moraes Santos
Lei 9613/98 e art. 333 do CP
João Buatim e Livia Buatim
art. 1º e § 1º, I e II, da Lei
9613/98
Simulação de distribuição de Luiz Ermes Bordin, Luiz Andrey
lucros do Grupo ONDREPSB Bordin
para pagamento de propina (p.
58)
Da atuação do Grupo ORCALI
- outras despesas frias
VNBT (p. 69)
Valdinei Duarte Severino, Valdir art. 2º da Lei 12850/13 e art.
Duarte Severino e Jonas Reus 1º, caput, § 1º, I e II, e § 2º,
Severino
II, da Lei 9613/98
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Ricardo Kuerten Dutra,
Aimbire de Moraes Santos

2.1.3.2

2.1.3.3

2.1.4
2.2.1
2.2.2

2.2.3

Ciro art. 2º da Lei 12850/13 e art.
1º, caput, § 1º, I e II, da Lei
9613/98
SDS (p. 114)
Ricardo Kuerten Dutra, Ciro arts. 1º e 2º da Lei 8137/90 e
Aimbire de Moraes Santos, Grace art. 2º da Lei 12850/13
d'Ivanenko, Sandro da Silva
Ricardo Kuerten Dutra, Ciro Lei 9613/98
Aimbire de Moraes Santos, Grace
d'Ivanenko, Sandro da Silva e
Walgner Cordenonsi Tombi
AIMBIRE Consultoria (p. 165) Ricardo Kuerten Dutra, Ciro arts. 1º e 2º da Lei 8137/90
Aimbire de Moraes Santos
art. 1º e §1º, I e II, da Lei
9613/98 (2.1.3.3.2.1)
Ricardo Kuerten Dutra, Ciro Lei 9613/98
Aimbire de Moraes Santos e
Cinthia Fortini de Oliveira Santos
Indícios de cartel entre as ORBENK,
ORSEGUPS,
empresas terceirizadas (p. 205) PROSERV, ONDREPSB
PE
0122/2017
Justiça Mauricio
Rosa
Barbosa, art. 90 da Lei 8666/93
Federal/PR (p. 240)
Guilherme Nunes da Silva
PE 0272/2017 EPAGRI (p. 249) Lia Carneiro de Paula Pessoa art. 90 da Lei 8666/93
Frota, Eduardo Suekiti Almeida
Shimokomaki, Mauricio Rosa
Barbosa, Fabricio Jose Florêncio
Margarido, Décio Luiz Rigotto,
Fabio Lunardi Farias, Luiz Ademir
Hessmann,
Mauricio Rosa Barbosa, Fabio art. 317, § 1º, do CP
Lunardi Farias, Luiz Ademir
Hessmann, Danilo Pereira, Flávia
Coelho Werlich
Fabio Lunardi Farias, Luiz Ademir art. 92, caput, da Lei 8666/93
Hessmann
Eduardo
Suekiti
Almeida art. 2º da Lei 12850/13
Shimokomaki, Mauricio Rosa
Barbosa, Fabricio Jose Florêncio
Margarido, Décio Luiz Rigotto,
Fabio Lunardi Farias, Luiz Ademir
Hessmann, Danilo Pereira, Flávia
Coelho Werlich
PE 0102/2015 EPAGRI (p. 343) Thiago Sartorato, Mauricio Rosa art. 90 da Lei 8666/93
Barbosa, Fabricio Jose Florêncio
Margarido,
Décio
Luiz
Rigotto, Eduardo Suekiti Almeida
Shimokomaki, Fabio Lunardi
Farias, Luiz Ademir Hessmann,
Danilo Pereira
Fabio Lunardi Farias, Luiz Ademir art. 317, § 1º, do CP
Hessmann,
Danilo
Pereira,
Mauricio Rosa Barbosa, Flávia
Coelho Werlich
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2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

Fabricio Jose Florêncio Margarido, art. 333 do CP
Décio Luiz Rigotto
Thiago Sartorato, Mauricio Rosa art. 2º da Lei 12850/13
Barbosa, Fabricio Jose Florêncio
Margarido,
Décio
Luiz
Rigotto, Eduardo Suekiti Almeida
Shimokomaki, Fabio Lunardi
Farias, Luiz Ademir Hessmann,
Danilo Pereira e Flavia Werlich
PE 0060/2016 EPAGRI (p. 394) Mauricio Rosa Barbosa, Fabricio art. 90 da Lei 8666/90
Jose Florêncio Margarido, Décio
Luiz Rigotto, Fabio Lunardi
Farias, Luiz Ademir Hessmann
Fabio Lunardi Farias, Luiz Ademir art. 317, § 1º do CP
Hessmann,
Danilo
Pereira,
Mauricio Barbosa e Flávia Coelho
Werlich
Fabricio Jose Florêncio Margarido, art. 333 do CP
Décio Luiz Rigotto
Mauricio Rosa Barbosa, Fabricio art. 2º da Lei 12850/13
Jose Florêncio Margarido, Décio
Luiz Rigotto, Fabio Lunardi
Farias, Luiz Ademir Hessmann e
Flavia Werlich
Concorrência pública 041/2018 Luiz Ermes Bordin, Luiz Andrey art. 90 da Lei 8666/93
SEA (p. 423)
Bordin, Nelson Castello Branco
Nappi Junior
Luiz Andrey Bordin, Nelson art. 325, § 2º, do CP
Castello Branco Nappi Junior
Luiz Ermes Bordin, Luiz Andrey art. 2º da Lei 12850/13
Bordin, Nelson Castello Branco
Nappi Junior, Lucia de Fátima
Garcia
PP 0155/2009 SEA(p. 454)
Mauricio Rosa Barbosa, Nelson art. 90 da Lei 8666/93
Castello Branco Nappi Junior, Luiz
Carlos Pereira Maroso, Edson
Nunes Devincenzi
Nelson Castello Branco Nappi art. 317, § 1º, do CP
Junior, Luiz Carlos Pereira
Maroso, Edson Nunes Devincenzi
Mauricio Rosa Barbosa
art. 333 do CP
Dispensa
de
Licitação Mauricio Rosa Barbosa, Flávia art. 90 da Lei 8666/90 e art.
0067/2016 SEA (p. 524)
Coelho Werlich, Sandro Aurélio 2º da Lei 12850/13
Vicente, Nelson Castello Branco
Nappi Junior, Luiz Carlos Pereira
Maroso, Danilo Pereira
Nelson Castello Branco Nappi art. 317, § 1º, do CP
Junior
Mauricio Rosa Barbosa, Flávia art. 333 do CP
Coelho Werlich, Sandro Aurélio
Vicente
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2.2.8

PP 0108/2016 SEA (p. 550)

2.2.9

PP 0145/2017 SEA (p. 646)

2.2.10

PE 0052/2017 SED (p. 738)

2.2.11
2.2.12

PE 0056/2018 SSP (p. 758)
PP 0002/2018 SDC (p. 768)

2.2.13

PE 0041/2017 SJC (p. 784)

2.2.14

PP 0140/2014 SEA (p. 801)

Mauricio Rosa Barbosa, Flávia art. 90 da Lei 8666/93
Coelho Werlich, Sandro Aurélio
Vicente, Nelson Castello Branco
Nappi Junior, Luiz Carlos Pereira
Maroso, Danilo Pereira
Mauricio Rosa Barbosa, Flávia art. 2º da Lei 12850/13
Coelho Werlich, Sandro Aurélio
Vicente, Nelson Castello Branco
Nappi Junior, Luiz Carlos Pereira
Maroso, Danilo Pereira, Michelle
Oliveira da Silva Guerra
Nelson Castello Branco Nappi art. 317, § 1º, do CP
Junior, Michelle Oliveira da Silva
Guerra
Mauricio Rosa Barbosa, Flávia art. 333 do CP
Coelho Werlich, Sandro Aurélio
Vicente, Irene Maria Werlang,
Carlos Eduardo Prezzi
Mauricio Rosa Barbosa, Flávia art. 90 da Lei 8666/93
Coelho Werlich, Sandro Aurélio 2º da Lei 12850/13
Vicente,
Thiago
Sartorato,
Henrique Mattos do Amaral,
Renato Deggau, Nelson Castello
Branco Nappi Junior, Lucia de
Fátima Garcia
Nelson Castello Branco Nappi art. 317, § 1º, do CP
Junior
Mauricio Rosa Barbosa, Flávia art. 333 do CP
Coelho Werlich, Sandro Aurélio
Vicente, Thiago Sartorato
Mauricio Rosa Barbosa, Renato art. 325, § 2º, do CP
Deggau, Nelson Castello Branco
Nappi Junior
Mauricio Rosa Barbosa, Flávia art. 90 da Lei 8666/93
Coelho Werlich, Sandro Aurélio 2º da Lei 12850/13
Vicente, Thiago Sartorato, Renato
Deggau
necessita aprofundamento
Mauricio Rosa Barbosa, Flávia art. 90 da Lei 8666/93
Coelho Werlich, Sandro Aurélio 2º da Lei 12850/13
Vicente, Thiago Sartorato
Mauricio Rosa Barbosa, Flávia art. 90 da Lei 8666/93
Coelho Werlich, Sandro Aurélio 2º da Lei 12850/13
Vicente, Thiago Sartorato
Mauricio Rosa Barbosa, Flávia art. 90 da Lei 8666/93
Coelho Werlich, Sandro Aurélio 2º da Lei 12850/13
Vicente, Nelson Castello Branco
Nappi Junior

e art.

e art.

e art.

e art.

e art.

Nelson Castello Branco Nappi art. 317, § 1º, do CP
Junior
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2.2.15
2.2.16
2.2.17

2.2.18

Mauricio Rosa Barbosa, Flávia art. 333 do CP
Coelho Werlich, Sandro Aurélio
Vicente, Irene Maria Werlang,
Carlos Eduardo Prezzi
PE 001/2015 PGE/SC (p. 827) necessita aprofundamento
Inexigibilidade 0060/2012 SEA necessita aprofundamento
(p. 833)
PP 0118/2016 (p. 836)
Jefferson Rodrigues Colombo, art. 90 da Lei 8666/93
Julio Cesar Garcia, Danilo
Pereira, Renato Deggau, Nelson
Castello Branco Nappi Junior
Jefferson Rodrigues Colombo, art. 2º da Lei 12850/13
Julio Cesar Garcia, Danilo
Pereira, Renato Deggau, Nelson
Castello
Branco
Nappi
Junior, Michelle Oliveira da Silva
Guerra
Nelson Castello Branco Nappi art. 317, § 1º, do CP
Junior, Michelle Oliveira da Silva
Guerra
Jefferson Rodrigues Colombo, art. 333 do CP
Julio Cesar Garcia
Julio Cesar Garcia
art. 1º e § 1º, I, da Lei
9613/98
Jefferson Rodrigues Colombo
art. 1º, § 1º, II, e 2º, II, da Lei
9613/98
PP 0244/2013 EPAGRI (p. 996) Mauricio Rosa Barbosa, Ederson art. 90 da Lei 8666/93
Clovis de Oliveira

A partir da página 1015, a representação trata dos atos de lavagem, destacando os
diversos núcleos criminosos:
2.3.1. do núcleo envolvendo NELSON NAPPI e o escritório de MICHELLE GUERRA (p. 1016)
2.3.2. do núcleo envolvendo NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR e sua esposa
CRISTIANE RIOS CASTELLO BRANCO NAPPI (p. 1098)
2.3.3. do núcleo criminoso estruturado através das ações de MAURICIO ROSA BARBOSA e sua
esposa FLAVIA COELHO WERLICH (p. 1217)
2.3.4. Do núcleo criminoso estruturado através das ações de NELSON CASTELLO BRANCO
NAPPI JUNIOR, JULIO CESAR GARCIA, PABLO GARCIA e JORGE MACUCO (p. 1234)
2.3.5. JULIO CESAR GARCIA

Destaco que a Operação Alcatraz já conta com 16 (dezesseis) denúncias
oferecidas, sendo que já foram recebidas 6 (seis) (ações penais nº 50160079720194047200,
50160088220194047200,
50160105220164047200,
50193864620194047200,
50193873120194047200 e 50007448820204047200) e estão pendentes de análise 10 (dez)
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denúncias
(processos
nºs
50044541920204047200,
50046378720204047200,
50046525620204047200,
50046542620204047200,
50059074920204047200,
50075001620204047200,
50091509820204047200,
50102802620204047200,
50202834020204047200 e 50218787420204047200), sendo que dentre os alvos aqui
representados já é réu NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR e são
denunciados MILTON MARTINI, JULIO CESAR GARCIA e JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO.
As denúncias até agora oferecidas envolvem crimes de fraudes licitatórias,
peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro, cabendo destacar que o
Ministério Público Federal referiu também o delito de organização criminosa, não denunciando
nenhum investigado pelo de fato de que, no entender deste órgão, cabe aprofundamento das
investigações para identificação real da estrutura de comando e demais agentes da organização
criminosa em tese existente.
Os desvios de valores foram feitos em tese por notas frias ou por fraudes
licitatórias com superfaturamento e, agora, neste inquérito, foram feitso em tese por
contratos firmados na área da saúde, no âmbito do Governo do Estado de Santa
Catarina.
A análise dos sujeitos envolvidos nas diversas práticas criminosas tanto na
Operação Alcatraz, quanto nesta investigação, ora denominada Operação
Hemorragia, aponta para a existência em tese de verdadeira organização criminosa,
dividida em núcleos, sempre girando em torno de contratos com o Governo do Estado de
Santa Catarina.
Os fatos até então apurados no âmbito da Operação Alcatraz trazem indícios
relevantes no sentido de que o principal agente articulador era o então Secretário Adjunto de
Administração NELSON NAPPI.
No que respeita a estes autos, na época em que apreciado o pedido de quebra de
sigilo bancário e fiscal, os elementos existentes traziam indícios de participação do então
Secretário de Administração MILTON MARTINI, tendo o relator indeferido o pedido em
relação a NELSON NAPPI porquanto, naquele momento, não foram constatados indícios
concretos de participação, direta ou indireta, "mas apenas duas participações pontuais em atos
administrativos isolados e que, em princípio, não apresentam caráter decisório, além do fato de
possuir uma embarcação em conjunto com um dos sócios da empresa Neoway".
Ocorre que, no bojo da Operação Alcatraz, surgiram elementos novos, trazidos
autos autos por conta de deferimento de compartilhamento de provas. É de se ponderar, como
bem ressaltou o parquet, que a possibilidade de ver o todo permite uma maior
compreensão de cada um dos fatos, dado o contexto em que se inserem. Assim, o olhar que
5014437-42.2020.4.04.7200
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se tem, neste momento, em relação à participação de NELSON NAPPI, é pautado pelo contexto
amplo da investigação e sua atuação em tese já identificada através de indícios relevantes de
participação.
Passo, assim, a relatar os principais pontos trazidos pela autoridade policial nos
eventos 70 e 71 dos autos 50146845720194047200:
a) Informação Policial 77/2018 (INF2 do evento 70):
Análise telemática de JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO - já conhecido
na Operação Alcatraz por ser sócio da APPORTI, beneficiada mediante fraude no PP
0118/2016 da Epagri, e pagar benefícios para JULIO CESAR GARCIA, o qual utiliza para uso
pessoal veículo e empregado da APPORTI, bem como tem algumas despesas pagas por
JEFFERSON - chamou atenção para um e-mail suspeito, envolvendo compra de quotas de
empresa e processos licitatórios, bem como consulta a "JG". O fato interessa à presente
investigação por envolver, além de JEFFERSON, outro investigado, CELSO ANTONIO
BEVILAQUA:
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Estabelecida, aqui, uma relação, além de JEFFERSON, entre CELSO e JULIO
GARCIA.
A informação policial ainda detalhou os pagamentos realizados pelo investigado
JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO de contas relacionadas ao investigado JULIO CESAR
GARCIA e seus familiares.
b) Informação Policial 98/2018 (INF3 do evento 70):
JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO é também sócio da empresa REVVISA
TECNOLOGIA, investigada nestes autos, com 50% do capital.
Foram localizadas mensagens relativas a três contratos - NEOWAY (investigada
nestes autos) x SAMABSD, ECCO x TOOL BIZ (atual APPORTI) e ECCO X SAMABSD,
cumprindo chamar atenção que o sócio majoritário da ECCO é o presidente da NEOWAY
(JAIME LEONEL DE PAULA JUNIOR), bem como já foi foi sócio dos investigados
JULIO CÉSAR GARCIA e NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR em uma
embarcação.
SAMABSD foi contratada pela NEOWAY para desenvolver, implantar e
manutenção Software destinado à Gestão de Desempenho Empresarial - Balanced Scorecard BSC, no prazo de 12 meses, a contar de 10.02.14 (ANEXO5 do evento 70)
TOOL BIZ foi contratada pela ECCO para desenvolver, implantar e manutenção
Software destinado à Gestão e Monitoramento de Projetos, no prazo de 12 meses, a contar de
19.08.13 (anexo 6 do evento 70).
SAMABSD foi contratada pela ECCO desenvolver, implantar e manutenção
Software destinado à Gestão e Monitoramento de Projetos, no prazo de 12 meses, a contar d e
10.11.13 (anexo 7 do evento 70).
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Note-se que os contratos dos anexos 6 e 7 se referem ao mesmo objeto, de onde se
extrai que se tratam de contratos fictícios. Ainda:
Em pesquisa ao Validador Bancário SIMBA, conta corrente n° 3000025202, agência n° 879, da
Caixa Econômica Federal, pertencente à empresa investigada Apporti Soluções em Tecnologia
Eireli, observa-se que houve um total de R$ 1.648.000,00 (um milhão e seiscentos e quarenta e
oito mil reais) pagos pela Neoway Tecnologia à empresa investigada, entre 25/07/2014 e
01/08/2017, (...)
Em pesquisa ao Validador Bancário SIMBA, conta corrente n° 3000025202, agência n° 879, da
Caixa Econômica Federal, pertencente à empresa investigada Apporti Soluções em Tecnologia
Eireli, observa-se que houve 02 (duas) transferências, que totalizam R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais), realizadas pela Ecco Energy à empresa investigada, nos dias 21/08/2013 e
28/10/2013, (...)

c) Informação Policial 111/2018 (INF8 do evento 70):
A partir da análise bancária da empresa BW Soluções, que também serviu para
remessa de vantagens ilícitas no âmbito da Operação Alcatraz, cuja sócia é a irmã de FLAVIA
WERLICH, verificou-se um crédito de R$ 60.000,00 da empresa SOFTPLAN no dia 02.01.18,
sendo que em 31.01.18 e 01.02.18 foram sacados respectivamente R$ 30.000,00 e R$
25.000,00.
A SOFTPLAN, em consórcio com a NEOWAY, firmou contrato com a Secretaria
de Estado da Administração para adequação da gestão documental do Governo do Estado de
Santa Catarina num valor total de R$ 3.855.000,00 (Pregão presencial 20/2014 - contrato
57/2014 - anexo 10 do evento 70). Já foram pagos ao consórcio em questão o valor de R$
2.825.898,31.
A SOFTPLAN tem diversos contratos com o Estado de Santa Catarina, de onde se
presume que o valor de R$ 60.000,00 tem alguma relação com esses contratos.
d) Informação Policial 109/2019 (INF2 do evento 71):
Foram apurados pagamentos da SAUDE SUPLEMENTAR para a REVVISA
num total de R$ 710.000,00 de dezembro de 2014 a dezembro de 2015. Também a
QUALIREDE (investigada nestes autos) repassou um total de R$ 1.206.500,00 à REVVISA,
entre dezembro de 2012 e novembro de 2014.
Foi localizado um e-mail, de 2013, de JEFFERSON para RICHARD da empresa
SAÚDE SUPLEMENTAR (investigada nestes autos), referente contrato de serviços de
desenvolvimento e manutenção em software no valor de R$ 880.000,00 com a empresa Sandro
Kerber Ltda., a qual teve mudanças de nome até chegar a APPORTI, mantendo o mesmo CNPJ.
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JEFFERSON representou a SANDRO KERBER LTDA no contrato. O contrato foi renovado,
sendo pagos R$ 110.000,00 mensais de maio de 2013 a julho de 2015 e posteriormente com
valores maiores, chegando a R$ 172.748,70 em julho de 2017.
e) Informação Policial 110/2019 (INF5 do evento 71):
O escritório MICHELLE GUERRA ADVOCACIA - já conhecido na Operação
Alcatraz por receber bens e valores destinados a NELSON NAPPI JUNIOR, inclusive a título
de contratos fictícios de assessoria jurídica - firmou um contrato por prazo indeterminado, em
17.02.16, com a QUALIREDE, para prestação de serviços de assessoria e consultoria ao
processo de concepção e implantação do conselho consultivo da empresa, ao valor de R$
47.000,00 mensais:
Todo mês, durante o período de fevereiro/2016 a setembro/2017, a investigada MICHELLE envia
notas fiscais da suposta prestação de serviços para funcionários da empresa QUALIREDE. As
mensagens de e-mail com as notas fiscais foram recebidas inicialmente por MICHEL
MICHIELLO, do setor contábil da empresa, e depois passaram a ser recebidas por CAMILA
GIMENEZ, do setor financeiro da empresa.

A título de exemplo, destaca-se um contrato real assumido pelo escritório,
conforme se verificou em interlocução interceptada bem como pelas quebras telemáticas:
Informação relevante que foi relatada pela investigada MICHELLE, na conversa acima, com
relação as reais atividades desempenhadas por ela e sua colega advogada FABIANA EVERLING
no âmbito do escritório MICHELLE GUERRA ADVOCACIA. Assim, MICHELLE afirma que,
suas atividades profissionais de fato, eram apenas algumas reclamatórias trabalhistas
conduzidas em parceria com FERNANDO WILLRICH, sócio de uma empresa de condomínios. E,
devido esse trabalho, elas ganhavam apenas honorários de pequenos valores (R$ 2.000,00 pelo
acompanhamento de cada ação judicial).
Com a análise dos e-mails em questão foram constatadas diversas mensagens trocadas entre a
investigada MICHELLE e FERNANDO WILLRICH que confirmam esse fato. (...):
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Os pagamentos relativos ao contrato entre QUALIREDE e MICHELLE
GUERRA ADVOCACIA constam da Informação Policial 40/2018 (INF6 do evento 71).
Assim, os fatos da presente investigação também envolvem desvio de verbas
mediante contratos na Administração Estadual, com atos de lavagem por parte de
NELSON NAPPI, envolvendo o escritório de MICHELLE.
Também se percebeu pagamento para a empresa fictícia da irmã de FLAVIA
WERLICH, esposa de MAURICIO ROSA BARBOSA.
Isso sem referir a participação em tese no desvio de valores de JEFFERSON
COLOMBO entre os agentes privados e NELSON NAPPI JUNIOR entre os agentes públicos,
ambos investigados nas mesmas condições na Operação Alcatraz, além de intimamente
relacionados a JULIO GARCIA, inclusive em supostos atos de lavagem de ativos.
Para melhor visualizar a conexão intersubjetiva, na análise das informações dos
eventos 70 e 71, este Juízo negritou os investigados neste procedimento e sublinhou os
investigados da ALCATRAZ.
Além disso, diante dos sólido conjunto probatório indiciário com elementos
trazidos do compartilhamento de provas da Operação Alcatraz que melhor esclarecem os fatos
aqui investigados, bem como diante do fato de que os valores objeto de lavagem decorrem dos
diversos contratos com a Administração, evidenciada a conexão probatória entre as
investigações.
Reconheço, assim, a conexão intersubjetiva e instrumental probatória dos
fatos investigados no inquérito policial n. 5014683-72.2019.4.04.7200 (Operação
denominada Hemorragia - alcatraz II) com os os fatos investigados no bojo da
Operação Alcatraz, impondo o processamento por um mesmo Juízo.
2.2. Competência da 1ª Vara Federal de Florianópolis
Definida, no subitem anterior, a competência para o processamento desta
representação, diante da conexão com a Operação Alcatraz, e estabelecida a competência
da Justiça Federal para a Operação Alcatraz e consequentemente para esta representação,
passo a discorrer sobre a competência deste Juízo para o processamento dessas
investigações e respectivos procedimentos.
Dispõe o Código de Processo Penal:
Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as
seguintes regras:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
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I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá
a competência do júri;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
Il - no concurso de jurisdições da mesma categoria:
263, de 23.2.1948)

(Redação dada pela Lei nº

a) preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas
penas forem de igual gravidade;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
c) firmar-se-á a competência pela prevenção, nos outros casos;
Lei nº 263, de 23.2.1948)

(Redação dada pela

III - no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior
graduação;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
IV - no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta.
dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

(Redação

Especificamente sobre a prevenção, estabelece o CPP:
Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição
judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.
Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da decretação
de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da
ação penal.
(...)
Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais
juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos
outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao
oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e 78, II, c).

Os fatos, em sua ampla maioria, ocorreram no âmbito da Administração do Estado
de Santa Catarina, o que fixa a competência da Subseção Judiciária de Florianópolis.
Estabelecida a conexão intersubjetiva e probatória, cumpre destacar que
o primeiro ato judicial na fase investigatória da Operação Alcatraz foi praticado por este
Juízo (evento 13 dos autos 50020283920174047200), verificando-se, assim, a prevenção, nos
termos dos artigos 75 e 83 do Código de Processo Penal.
Acolho, portanto, a competência deste Juízo para processamento do feito.
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3. Da (in)existência de Prerrogativa de foro.
Por fim, cumpre observar que um dos alvos é JULIO CESAR GARCIA, deputado
estadual, de modo que se faz necessária a análise acerca da incidência ou não
da prerrogativa de foro para o caso sob investigação, uma vez que tal instituto não é
consequência direta e absoluta advinda do exercício de mandato legislativo, tampouco se
aplica automaticamente, nos termos do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal
Federal desde 2018 quando do julgamento da QOAP 937.
A fim de evitar retrabalho, transcrevo a análise feita na decisão que deferiu busca
e apreensão na residência do deputado (evento 16 dos autos 50196820520184047200):
De acordo com recente decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, em exame
de Questão de Ordem na Ação Penal n. 937/RJ, foi assentado posicionamento de que o foro
por prerrogativa de função aplica-se tão somente aos crimes cometidos durante o exercício do
cargo e relacionados às funções desempenhadas.
Do mesmo modo, na referida decisão, foi consolidado o entendimento de que, terminada a
instrução processual, a competência para processar e julgar ações penais não mais será afetada
em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava.
Nesse sentido:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de
ordem no sentido de fixar as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função
aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às
funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação
do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a
ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”, com o
entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos
processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo
STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente
firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)
e, como resultado, no caso concreto, [...] (STF AP 937/RJ , Questão de Ordem,
Plenário, 03/05/2018).
A partir desta linha interpretativa fica estabelecido, portanto, a contrario sensu, que
para possíveis delitos praticados anteriormente ao exercício do cargo e sem relação com as
funções desempenhadas pelo agente público, não se aplica o foro por prerrogativa de função.
Nesse sentido, inclusive, outra decisão do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PARLAMENTAR QUE, À
ÉPOCA DOS FATOS, EXERCIA O CARGO DE SECRETÁRIO DE TRANSPORTES
DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA EM 24/9/2018. 1. Nos termos decididos pelo
Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO
PENAL 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3-5-2018), o foro por prerrogativa de
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função dos exercentes de mandatos parlamentares aplica-se apenas aos crimes cometidos
durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 2. Parlamentar
processado pela prática do delito tipificado no artigo 316 do Código Penal, consumado no
período de julho/agosto de 2008, quando exercia o cargo de Secretário de Transportes do
Distrito Federal. 3. Declínio da competência à Vara Criminal e do Tribunal do Júri da
Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, preventa em razão do processo nº
2011.11.1.006658-7, preservada a validade de todos os atos praticados e decisões
proferidas. 4. Sentença proferida na instância de primeiro grau em 24/9/2018, condenando
o agravado à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão pela prática do delito de concussão. 5.
Agravo regimental desprovido. (Pet 7662 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266
DIVULG 11-12-2018 PUBLIC 12-12-2018)
Seguindo entendimento do Pretório Excelso, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema em questão:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS
PROCESSUAIS. TEMPESTIVIDADE. COMPETÊNCIA CRIMINAL ORIGINÁRIA DO
STJ. ART. 105, I, "A", DA CONSTITUIÇÃO. QO NA AP 937/STF. QO NA APN 857/STJ.
AGRG NA APN 866/STJ. GOVERNADOR. POSSÍVEIS CRIMES EM TESE ANTERIORES
À DIPLOMAÇÃO E SEM RELAÇÃO COM O DESEMPENHO ATUAL DO CARGO DE
GOVERNADOR. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ.
1. A a Portaria STJ/GP n. 171, de 28 de junho de 2018, determinou a suspensão dos
prazos processuais no período de 2 a 31 de julho de 2018. Recurso tempestivo.
2. O Supremo Tribunal Federal (QO na AP 937) restringiu a extensão
da prerrogativa de foro definida no art. 105, I, "a" e "b" da Constituição Federal aos
delitos praticados durante o exercício do cargo que confere prerrogativa de foro e que
tenham relação com o cargo que confere prerrogativa de foro. O Superior Tribunal de
Justiça, após isso, entendeu por aplicar tal precedente a Governadores (AgRg na APn
866).
3. Hipótese em que se investiga a possível participação do atual Governador do Estado da
Bahia em suposta corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) ocorrida em 2014,
quando o atual Governador era Secretário de Estado. O delito, em tese, teria se
consumado com a solicitação ou recebimento, que teriam ocorrido ainda em 2014,
portanto antes do início do exercício do cargo que confere prerrogativa de foro.
4. Embora o Agravante alegue ser possível a configuração do delito de lavagem de
dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), a possível dissimulação no recebimento das quantias
recebidas ainda em 2014, supostamente para o financiamento da campanha eleitoral de
2014, teria ocorrido antes do início do exercício do cargo que
confere prerrogativa de foro.
5. A alegação de que seja possível a configuração de ocultação de ativos (art. 1º da Lei
9.613/98) entre os anos de 2015 e 2018, portanto durante o exercício do mandato de
Governador, não encontra, ao menos até o presente momento, ressonância em qualquer
elemento concreto no presente caderno investigatório.
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6. Ainda que tenha havido a suposta ocultação de ativos entre 2015 e 2018, para
a competência desta Corte, seria preciso que o delito tivesse relação com o desempenho do
cargo de Governador.
7. Agravo Regimental não provido. (AgRg na Sd 688/DF, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 25/09/2018)
Por seu turno, a nova orientação do Supremo Tribunal Federal acerca desta matéria, também
trata do momento em que não poderá mais haver modificação de competência por assunção de
cargo eletivo, definindo o término da instrução processual, mediante publicação do despacho de
intimação para apresentação de alegações finais, como termo final a ensejar qualquer mudança
de competência para processar e julgar ações penais.
Contrario sensu, também não haverá retorno à 1ª instância se o réu deixar o cargo que lhe
confere o foro privilegiado somente após finda a instrução processual.
Desse modo, encerrada a instrução processual, a competência não poderá mais ser afetada, seja
qual for o motivo alegado, principalmente se o for em razão de o agente público vir a ocupar
cargo ou deixar o cargo que ocupava.
Esta importante orientação foi devidamente observada na jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça que segue:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI
N. 201/1967. PACIENTE SENTENCIADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUANDO JÁ
NÃO MAIS POSSUÍA MANDATO DE PREFEITO. SUPERVENIÊNCIA DE EXERCÍCIO
DE CARGO DE PREFEITO, ANTERIORMENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. JULGAMENTO PELA CÂMARA, AO INVÉS DA SEÇÃO
CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO
JULGADOR. NÃO OCORRÊNCIA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL ACERCA DA MATÉRIA.
1. Não obstante as recorrentes discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca
da competência absoluta em razão da prerrogativa de função, o Supremo Tribunal Federal
assentou posicionamento, ainda que restrito a Deputados Federais e Senadores, de que
o foro por prerrogativa de função aplica-se tão somente aos crimes cometidos durante o
exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, sendo que, terminada a
instrução processual, a competência para processar e julgar ações penais não mais será
afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que
ocupava (AP n. 937 QO/RJ, rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO,
julgado em 3/5/2018).
2. Dessarte, no caso, sentenciado o paciente em primeira instância, quando não mais
possuía foro por prerrogativa de função, não há se falar em modificação
de competência por assunção de cargo eletivo anteriormente ao julgamento do apelo
defensivo, mantendo-se a competência da Câmara Criminal, circunstância que implica o
reconhecimento de ausência de nulidade em relação ao julgamento do recurso pelo órgão
fracionário do Tribunal a quo.
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3. Ordem denegada. (HC 428.920/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)
No caso concreto, é de conhecimento público que JULIO CESAR GARCIA assumiu uma cadeira
de deputado estadual em 1º.2.19, inclusive foi eleito Presidente da Assembléia Legislativa.
Conforme se extrai da Informação 11/2018 (ANEXO4 do evento 316), JULIO foi deputado
estadual no período por quatro legislaturas (1987-1990, 1991-1994, 1999-2002 e 2003-2006);
presidente da ALESC (2005-2008); líder de bancada; presidente da Comissão de Constituição e
Justiça; assumiu o Governo do Estado por 12 dias e, na condição de governador interino em 11
de outubro de 2005.
Além disso, tomou posse em 01/09/2009 no cargo de Conselheiro Titular do Tribunal de Contas
do Estado de Santa Catarina exercendo a função até 07/11/2017.
Dispõe a Constituição do Estado de Santa Catarina:
Art. 42. Os Deputados são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões,
palavras e votos.
§ 1º Os Deputados, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamentos
perante o Tribunal de Justiça do Estado.
[...]
Art. 61. O Tribunal de Contas do Estado, integrado por sete Conselheiros, tem sede na
cidade de Florianópolis, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território
estadual, exercendo, no que couber, a competência prevista no art. 83.
§ 4º Os Conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas,
impedimentos, vencimentos e vantagens dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.
Portanto, tanto o cargo de Deputado Estadual, quanto o de Conselheiro do TCE implicam foro
privilegiado.
Todavia, ainda que ele tenha praticado atos ilícitos objeto da presente investigação quando era
Deputado, em legislaturas anteriores, ou mesmo na época em que Conselheiro do TCE, no
momento em que deixou de ser Conselheiro, perdeu a prerrogativa de foro.
Consoante pacífica doutrina e jurisprudência, quando o investigado e/ou réu perde o cargo,
perde também o foro privilegiado e os autos são remetidos para a primeira instância. Em relação
a esse ponto, destaca-se a decisão do STF citada anteriormente no sentido de que se a instrução
processual já tiver terminado (ou seja, se em fase de alegações finais na ação penal), não haverá
mais deslocamento de competência.
Isso significa que se a investigação tivesse começado na época dos fatos, em 11/2017 os autos
seriam encaminhados à primeira instância.
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Cumpre anotar que o IPL 50020240220174047200 teve início em fevereiro de
2017, mas JULIO só veio a ser alvo a partir de representação policial protocolada em 07.12.17
(evento 85 dos autos 50020283920174047200), quando já não detinha qualquer cargo
com foro privilegiado.
Assim, por fatos praticados anteriormente ao período em que ficou sem cargo que lhe
conferisse prerrogativa de foro, não há incompetência a ser reconhecida.
O fato de ter assumido novo mandado não altera essa situação, salvo se a investigação
alcançasse ou vier a alcançar atos praticados a partir 1º.02.19. Transcrevo novamente parte de
ementa já citada anteriormente:
Em que pese o réu esteja novamente ocupando a chefia do Poder Executivo do
Município, trata-se de outro mandato, não relacionado e descontínuo daquele dos fatos,
o que afasta a competência por prerrogativa de função, por simetria ao quanto decidido
pela Suprema Corte. 3. Declinada a competência para o juízo de primeira instância.
(TRF4, AGRAP 5012508-45.2017.4.04.0000)
Além disso, mesmo atos praticados a partir de 1º.02.19 devem ser relacionados ao cargo, ou
seja, atos de lavagem para ocultação de valores recebidos ilicitamente antes de 1º.2.19 também
não implicariam em alteração de competência, por não ser relacionado ao cargo. Foi
exatamente essa a situação estampada na decisão do STJ nos autos do AgRg na Sd 688/DF,
transcrita anteriormente: verba recebida indevidamente enquanto o réu era Secretário (com
foro), mas que agora é Governador (com foro, mas outro cargo), havendo possibilidade de atos
de lavagem durante sua função de Governador
Desse modo, enquanto a investigação não alcançar atos praticados por JULIO nesta nova
legislatura e a ela relacionados, não há falar em foro por prerrogativa. (negritei)

Importante observar que a decisão acima foi mantida pelo TRF4 nos autos do
HC nº 50282089020194040000, onde reconheceu que não havia ocorrência de
incompetência do Juízo por prerrogativa de foro, uma vez que essa prerrogativa não ocorreu
no caso concreto:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ALCATRAZ. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE
CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.
TEMA Nº 990 DO STF. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
4. A competência para julgamento de pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função
deve ser aferida à luz do que decidido pelo STF por ocasião do julgamento da questão de
ordem na Ação Penal nº 937 (Tribunal Pleno, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, julgado
em 03-05-2018), que resultou na fixação das seguintes teses: (i) O foro por prerrogativa de
função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às
funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do
despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e
julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo
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ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo", com o entendimento de que esta
nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva
de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na
jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687
(Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999).
5. Na espécie, constata-se que os supostos delitos pelos quais está sendo investigado o paciente,
até onde apontam as investigações, foram, em tese, praticados em período anterior ao da sua
posse como deputado estadual pelo Estado de Santa Catarina, em 1º-02-2019. Assim, ainda que
em determinado período o paciente estivesse exercendo o cargo de Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina, com a sua aposentadoria, em 07-11-2017, operou-se a
perda de tal prerrogativa, diga-se, estabelecida em razão do exercício do cargo, passando,
portanto, a competência a ser do juízo de primeiro grau.
6. Ordem de habeas corpus denegada.

Grifei a parte final da ementa do HC 50282089020194040000, porquanto se
aplica perfeitamente ao caso em exame, no qual, dos atos supostamente praticados
por JULIO GARCIA, segundo a representação (evento 1), destaca-se:
Neste contexto, identificou-se a atuação direta de NELSON NAPPI JÚNIOR em atos
relacionados ao direcionamento ilícito do Pregão Presencial 28/2011 e Pregão Presencial
118/2016 à empresa SAÚDE SUPLEMENTAR/QUALIREDE (itens 2.1.1 e 2.2.1), com repasses
de valores a JULIO CESAR GARCIA estimados em R$ 7.776.725,70 (sete milhões, setecentos e
setenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) entre 2012 e 2017, através
das empresas APPORTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, SAMABSD LTDA ME e NEXYS
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI, vinculadas direta ou indiretamente à JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO (item 2.2.2).
Do mesmo modo, identificou-se que a empresa NEOWAY TECNOLOGIA, que possui contratos
com o Governo Estadual desde o ano de 2009, efetuou repasses entre 2013 e 2017 no valor
estimado de R$ 2.845.000,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil reais) através de
contratos simulados com as já citadas empresas APPORTI SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA/TOOLBIZ e SAMABSD LTDA ME (item 3.2.1).
Por fim, foram localizadas anotações e planilhas que indicam que a empresa SOCIALBASE,
pertencente ao investigado RADAMÉS MARTINI, teria efetuado o pagamento de R$ 261.395,76
à APPORTI TECNOLOGIA entre maio/2018 a fevereiro/2019 (item 6.1.1), inclusive com
participação ativa de JEFFERSON RODRIGUES COLOMBOno direcionamento de processos
licitatórios à SOCIALBASE (itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3).
Mediante análise dos dados colhidos pela equipe de investigação, foram identificadas inúmeras
despesas pessoais relacionadas ao investigado JULIO CESAR GARCIA quitadas pela empresa
APPORTI SOLUÇÕES e seu sócio JEFFERSON COLOMBO, totalizando, ao menos, R$
2.795.782,20, no período compreendido entre julho de 2013 e março de 2019 (item 2.2.2):
(...)
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Destaca-se, ainda, que foram apontadas evidências de que, mesmo após março de 2019,
JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO continuou a quitar inúmeras despesas informais no
interesse de JÚLIO GARCIA.

Referido acórdão foi objeto do RHC 119.456/SC, ao qual foi negado
provimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em 20/11/2020, cumprindo transcrever da
decisão do Ministro Joel Paciornik:
Verifica-se, desta forma, que a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal com o
julgamento, em de maio de 2018, pelo Pleno, da QO na AP 937, da relatoria do Eminente
Ministro Roberto Barroso, restringiu o foro por prerrogativa de função aos crimes praticados
durante o exercício do cargo e que dizem respeito às funções desempenhadas, sendo que a saída
do referido cargo faz cessar este foro especial.
Firmada essa premissa jurídica que define a extensão do foro por prerrogativa de função e
reconhecendo que a Corte Regional assentou que o recorrente aposentouse do cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em 7 de novembro de 2017 e
começou a ser investigado somente após essa data com a determinação de medidas cautelares
em seu desfavor, constata-se que para se concluir pela incompetência do foro de Primeiro Grau é
necessário modificar a conclusão do Tribunal de origem de que a investigação em relação ao
recorrente começou somente depois da sua aposentadoria, o que não pode ser feito na via eleita,
por demandar aprofundado exame de provas.
Ressalta-se, ainda, que o fato de o recorrente ter tomado posse no cargo de deputado estadual do
Estado de Santa Catarina em 1º de fevereiro de 2019 não significa que deve ser deslocada a
competência para o TRF da 4ª Região, pois os fatos investigados são anteriores à sua posse.

A formalização dos contratos que ensejaram tais repasses a JULIO GARCIA
se deu em período em que o mesmo exercia atividade de Conselheiro do TCU, cuja
prerrogativa de foro perdeu quando se aposentou e deixou referido posto, em 11/2017, sendo
que os atos naquela época praticados não tem qualquer relação com o mandato legislativo
assumido em 02/2019.
O entendimento pela competência do Juízo de primeira instância quanto
à investigação sobre fatos anteriores ao mandato atual continua em vigor no Supremo Tribunal
Federal (RE 1185838 AgR / SP, Julgamento: 14/05/2019; Pet 7662 AgR / DF, Julgamento:
30/11/2018; ARE 1182812 AgR / RS, Julgamento:
23/08/2019; Inq 4204 AgR /
DF, Julgamento: 10/09/2018).
No caso, segundo a própria autoridade policial, há indícios relevantes de
pagamentos em tese realizados no curso do ano de 2019, quando o
investigado JULIO GARCIA já estava no exercício do atual mandato.
Contudo, os atos investigados praticados em tese pelo agora Deputado
Estadual Julio Garcia decorrem de condutas SEM relação com o cargo atual, já que se
prologam no tempo conforme a duração do contrato, seus aditivos ou prorrogações, os quais
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mesmo que ocorrendo alguns deles em 2019 tem como origem o contrato originário de 2017.
Foi exatamente nesse sentido o parecer do Ministério Público Federal nos
autos da representação por busca e apreensão desta Operação (evento 25 dos autos em questão):
Ainda, cabe ressaltar que, com relação ao investigado JÚLIO CESAR GARCIA, não há que se
falar em foro por prerrogativa de função. Conforme já apontado na manifestação do evento 19,
todos os fatos criminosos objeto da presente investigação referem-se a licitações e contratações
anteriores a 2019, ano em que outro grupo político assumiu o Governo do Estado de Santa
Catarina, e antes da investidura de JÚLIO CESAR GARCIA no atual cargo de deputado estadual
(posse em 1°/02/2019).
Além disso, nenhuma das condutas apuradas guarda qualquer relação com o mandato
parlamentar atualmente exercido pelo investigado JÚLIO CESAR GARCIA – nem mesmo a
associação à organização criminosa e a lavagem de dinheiro, que configuram estado de
flagrância próprio de crimes permanentes, conforme aduzido na manifestação protocolada nos
autos do Pedido de Prisão Preventiva.

Assim, de acordo com os elementos de investigação de que se dispõe até o
momento, não está presente a prerrogativa de foro do alvo JULIO GARCIA.
3.1. Reserva de jurisdição para deferimento de medida contra deputado
estadual.
Ainda que definida a competência deste Juízo para a investigação, cabe
verificar a questão da reserva de jurisdição no que respeita às medidas requeridas em
relação ao alvo JULIO CESAR GARCIA, uma vez que interferem diretamente no exercício
do atual mandato legislativo.
Quais sejam as medidas: prisão preventiva com afastamento da função pública de
Presidente da ALESC e do mandato de Deputado Estadual OU, ALTERNATIVAMENTE, o
afastamento da função pública de Presidente da ALESC e do mandato de Deputado Estadual
em conjunto com outras cautelares pessoais.
No caso sob análise, JULIO GARCIA se afastou do Tribunal de Contas do Estado
em 07/12/2017, mas foi empossado como Deputado Estadual em 1º/02/2019. As medidas, se
deferidas, vão atingir a atividade parlamentar, ainda que para investigar fatos ilícitos em tese
praticados pelo alvo e relacionados a contrato firmado antes até mesmo da eleição, portanto em
período anterior ao início do exercício do mandato, mas com efeitos que se protraem no tempo.
O princípio da reserva de jurisdição é o imperativo da necessidade de decisão
judicial para determinadas medidas investigativas, por exemplo, que envolvam a quebra de
garantias fundamentais, como privacidade, liberdade, etc.
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Sendo a necessidade de decisão judicial, a lógica jurídica que se evidencia é que
deve tal decisão ser proferida pelo Juiz Natural do processo, ou seja, pelo Juízo com
competência para processar e julgar as medidas invasivas, bem como eventual denúncia e
ação penal.
Não há suporte jurídico para empreender interpretação no sentido de que a reserva
de jurisdição garanta ao cidadão que exerça mandato legislativo a aplicação automática do foro
por prerrogativa de função e o deslocamento da competência para instância superior.
Pelo contrário, fixada a premissa de que não há aplicação de prerrogativa de
foro, como no caso sob análise, o princípio da reserva de jurisdição fica adstrito ao Juízo
competente, que no caso é o Juízo Substituto da 1ª Vara Federal de Florianópolis, por ser
o Juiz Natural neste caso.
A questão adquire mais um recorte, tendo em vista que as medidas invasivas
requeridas impedem o exercício de mandato legislativo.
Com base no entendimento recente do Supremo Tribunal Federal
Rcl42.446/SP (29/07/2020) permanece inalterada a competência deste Juízo de primeiro
grau, uma vez que fixada quando da realização dos contratos em tese fraudulentos (todos
anteriores às eleições de 2018) ou, no máximo, quando do pagamento dos primeiros valores em
tese a título de propina, também todos anteriores às eleições de 2018.
Isso porque o alcance da medidas requeridas nestes autos ou mesmo o local onde
serão realizadas as diligências requeridas nas demais representações desta Operação não servem
para atrair a competência de instância superior, por ser totalmente ilógica a interpretação
neste sentido ao segmentar a competência ou tentar interromper a competência relativa a
fatos pretéritos à legislatura e sem pertinência temática com ela.
Esse é o sentido da decisão do Supremo Tribunal Federal na Rcl42.446/SP, ao
reconhecer que não há Juízo "meio" competente, ou competente até tal data ou período ou
local:
Considerado o princípio do juiz natural, ou bem se tem competência para atuar no processo,
praticando atos que entender cabíveis, ou não se tem. Mostra-se impróprio cogitar da existência
de terceira opção, na qual afetada a determinação de diligência em processo de competência do
Juízo de origem, conferindo-se, ao Supremo, papel avalizador. (STF, Rcl42446/SP)

Não é essa intenção do Supremo Tribunal Federal quando iniciou a aplicação de
entendimento restritivo no que tange à incidência da prerrogativa de foro, tendo em vista a
prevalência do princípio Republicano.
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Nesse sentido a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Petição
8664, envolvendo no caso Deputada Federal, situação que é perfeitamente aplicável tendo em
vista a simetria já reconhecida entre parlamentares federais e estaduais em relação a
Constituição Federal e Constituição Estadual, respectivamente. Veja-se trecho da decisão:
Em resumo, medidas cautelares penais visando às dependências das Casas Legislativas terão de
ser submetidas ao crivo da Suprema Corte apenas quando tenham como alvo parlamentares
federais cujos atos se amoldem aos critérios definidos por ocasião do julgamento da Questão de
Ordem na Ação Penal 937. É dizer, as diligências somente demandarão pronunciamento do
Tribunal naquelas hipóteses em que seja ele o juiz natural para a ação penal que venha a ser
aforada para o processamento e julgamento dos mesmos fatos. Afinal, é a “competência penal
originária por prerrogativa de função [que] atrai para o Tribunal respectivo a supervisão
judicial do inquérito policial” (Reclamação 555, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ
07.06.2002).

Quanto aos elementos de investigação, insta registrar que o entendimento do
Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 176168/MC/DF, julgado em 11.10.19, quanto à
competência para determinar a medida também tem por pressuposto o entendimento fixado na
QoAP937 que demanda a existência dos dois requisitos, quais sejam infrações penais
cometidas no exercício do mandato E que com este guardem relação de pertinência:
– O Supremo Tribunal Federal, sendo o juiz natural dos membros do Congresso Nacional nos
processos penais condenatórios (RTJ 137/570 – RTJ 151/402 – RTJ 166/785-786 – RTJ 183/89-90, v.g.), é o único órgão judiciário competente para ordenar – desde que se trate de supostas
infrações penais cometidas no exercício do mandato legislativo e que com este guardem
relação de pertinência (AP 937- -QO/RJ) – toda e qualquer providência necessária à obtenção
de dados probatórios essenciais à demonstração da alegada prática delituosa, como a
decretação, contra os congressistas, de busca e apreensão, mesmo que tal medida tenha de ser
executada em gabinetes parlamentares e escritórios políticos, ou em apartamentos funcionais,
ou, ainda, em residências particulares dos Deputados Federais e Senadores da República.
Precedentes.

Como já dito acima, as infrações penais em tese praticadas e sob investigação não
foram cometidas durante o mandato legislativo e não se vislumbra que guardem com ele
pertinência temática, mas, ainda que guardassem, encontraria óbice no fato de não terem sido
cometidas durante o exercício do mandato.
Assim, fixada a competência do Juízo de primeiro grau, ante a não ocorrência
de prerrogativa de foro, pois as infrações em tese cometidas foram em data anterior ao exercício
do mandato legislativo e com ele não guardam pertinência temática.
O princípio da reserva de jurisdição segue respeitado, uma vez que se está a
decidir pela quebra de direitos e garantias fundamentais através desta decisão judicial e
pelo Juízo Natural do processo, no caso, o Juízo Federal Substituto da 1ª Vara Federal de
Florianópolis, sendo que os efeitos financeiros das infrações em tese praticadas e
investigadas se protraem no tempo, bem como há indicação de prática, ainda que em tese,
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de crimes permanentes iniciados antes do exercício do mandato eletivo do alvo JULIO
CESAR GARCIA, sendo que tais situações fáticas e jurídicas não são hábeis a modificar,
segmentar ou interromper a competência já estabelecida.
3.2. Imunidades parlamentares.
Tal tópico será objeto de fundamentação após a análise das medidas
cautelares de prisão preventiva e afastamento do mandato político, de modo que em
havendo justificativa para a decretação da prisão preventiva e demais medidas aí sim
sobrevenha a análise das imunidades parlamentares. Antecipar a fundamentação geraria
possível incompreensão e afetaria a lógica desta decisão.
4. Compartilhamento dados com a Receita Federal e COAF.
Extrai-se do evento 1 dos autos do Inquérito 50146837220194047200, que o
procedimento foi instaurado a partir da Representação Fiscal para Fins Penais
n. 10010.026183/1016-40, juntada na íntegra no apenso eletrônico 1 daqueles autos.
Os dados bancários fiscais foram obtidos a partir do autorização judicial,
concedida nos autos 50146845720194047200, a qual foi instruída, além dos elementos
constantes do IPL 50146837220194047200, por relatórios do COAF (RIF's 35113.2.4323.6347
e 34946.2.4323.6347 - evento 1 dos autos 50146845720194047200).
Desse modo, a fim de afastar desde logo qualquer alegação de nulidade, consigno
que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede repercussão geral, pela legalidade de tais
compartilhamentos de dados, quando do julgamento do RE 1.055.941:
Ementa Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos
Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da
Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais.
Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao
qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar
de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É
constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da
íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o
lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia
autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos
formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento
pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de
comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de
instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.
(RE 1055941, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04/12/2019, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC
06-10-2020).

5. Compartilhamento de provas:
5014437-42.2020.4.04.7200
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5.1. Provas obtidas a partir da Operação Alcatraz 5014684-57.2019.4.04.7200
O inquérito tramitou originariamente perante o Tribunal Regional Federal da
Quarta Região, sob o n. 50287452320184040000, sendo remetido para a primeira instância
quando o detentor de prerrogativa de foro perdeu o cargo que lhe assegurava a competência do
Tribunal.
Ao chegar na primeira instância, a autoridade policial verificou a pertinência na
juntada de provas obtidas no âmbito da Operação Alcatraz (Ofícios 138/2019 e 149/2019 eventos 70 e 71 dos autos 50146845720194047200).
Cumpre assim ressaltar que todas as medidas invasivas na investigação
relacionada ao inquérito 50020240220174047200 foram autorizadas judicialmente, desde a
primeira representação apresentada (50020283920174047200), sendo que em diversas decisões,
foi expressamente autorizado o compartilhamento das provas obtidas com diversos órgãos, a
exemplo da decisão juntada no evento 69 dos autos 50146845720194047200, a qual foi
proferida no evento 18 dos autos 50197046320184047200:
8. Fica autorizado o compartilhamento das provas produzidas com os demais órgãos de
controle, especialmente com (1) a Polícia Federal; (2) a Receita Federal do Brasil; (3) a
Controladoria Geral da União; (4) o Tribunal de Contas da União, (5) o Ministério Público de
Contas de Santa Catarina, (6) Ministério Público de Santa Catarina, (7) a Polícia Civil do
Estado de Santa Catarina, (8) Procuradoria Geral do Estado de Santa Catariana, (9) a
Advocacia Geral da União, e (10) Conselhos de Classe Profissional.

5.2. Colaboração premiada
Investigada na Operação Alcatraz, MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA GUERRA
firmou acordo de colaboração premiada, homologado nos autos 50311425220194047200, o
qual permanece em sigilo 5.
Os depoimentos por ela prestados de interesse desta investigação, bem como o
teor do acordo, foram juntados aos autos 50063812020204047200 pelo Ministério Público
Federal (evento 19).
Nesse ponto, destaco do referido acordo:
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Posteriormente, na cláusula 34:

Assim, seja porque a prova foi trazida pelo próprio órgão ministerial, que firmou o
acordo com a colaboradora - e portanto está comprometido com as respectivas cláusulas -, seja
porque o Delegado responsável por esta investigação - RODRIGO SILVA MULLER - se
comprometeu
expressamente
a
respeitar
o
acordo
(evento
72
dos
autos 50311425220194047200), a utilização das provas obtidas a partir da colaboração firmada
por MICHELLE GUERRA está plenamente regular.
6. Da contextualização fática propriamente dita.
A representação policial narra fatos ilícitos envolvendo verbas
federais praticados em tese por um grupo liderado por então ocupantes de altos cargos no
Governo do Estado de Santa Catarina - DALMO CLARO DE OLIVEIRA, MILTON
MARTINI, NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR e JULIO CESAR GARCIA -,
voltados a fraudes licitatórias e desvio de recursos públicos.
As fraudes licitatórias e contratos firmados com o Governo são objeto de narrativa
mais detalhada na representação por busca e apreensão (autos 50063812020204047200),
sendo que a representação por prisão (autos 50144374220204047200) se voltou de forma
mais específica aos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, ao trilhar o caminho dos
recursos públicos até os agentes públicos, por meio de contratos fictícios, apontando
como principais articuladores financeiros na iniciativa privada: IRENE MINIKOVSKI
5014437-42.2020.4.04.7200
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HAHN, RADAMES TIAGO GUERREIRO MARTINI, MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA
GUERRA e JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO. A fase da ostensiva da operação conta
também com representação por medidas de sequestro e medidas assecuratórias
(autos 50144417920204047200).
Para melhor compreensão do esquema praticado em tese pela suposta
organização criminosa, este Juízo fará um apanhado único, denominado parte geral que
começa com o relatório, passa pelo contexto processual, preliminares e adentra agora no
contexto fático, toda essa parte é comum à análise processual e fática nas três
representações, distinguindo a fundamentação específica apenas quando da análise das
medidas requeridas em cada procedimento.
O inquérito 50146837220194047200 foi instaurado "para apurar autoria e
materialidade em relação aos delitos descritos nos arts. 316, 317 e 333 do Código Penal e art.
1° da Lei 9.613/98, dentre outros que vierem a ser identificados no decorrer das investigações,
diante da notícia de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro mediante contratos
firmados pelo Estado de Santa Catarina, especialmente com as empresas SAÚDE
SUPLEMENTAR SOLUÇÕES EM GESTÃO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO
LTDA. ACESS1 SISTEMAS INFORMATIVOS LTDA., NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA
ASSESSORIA E NEGÓCIOS S. A. e MICROMED INFORMÁTICA LTDA, inclusive verba
oriunda do Fundo Nacional de Saúde" (INQ1 do IPL).
Conforme se verá, surgiram indícios de fraudes licitatórias (crimes descritos na
Lei 8666/93) e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).
Para que se tenha uma visão geral, faço uso do organograma elaborado pela
autoridade policial e referendado pelo Ministério Público Federal:
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A representação apresenta 5 núcleos de investigação os quais serão
abordados a seguir (o quadro que segue apresenta os nomes indicados no resumo das condutas
apuradas pelo autoridade policial na representação dos autos 50063812020204047200) e se
subdividem em:
a) NÚCLEO SAÚDE SUPLEMENTAR SOLUÇÕES EM GESTÃO DE
CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA: investigação dos desvios em tese cometidos
em contratos relacionados à empresa Saúde Suplementar.
Item autos
5006381-20.
20204047200
2.1.1

Item nesta Crime
decisão

Contexto fático

2.1.1.a

PP 28/2011 SEA

2.1.2

2.1.1.b

2.2.1

2.1.2.a

2.2.2

2.1.2.b

2.2.3

2.1.2.c

2.2.4

2.1.2.d

2.2.5

2.1.2.e

2.2.6

2.1.2.f

2.2.7

2.1.2.g

Fraudes
licitatórias

Corrupção/
lavagem de
dinheiro

Investigados

Milton Martini, Nelson Nappi Junior, Alexandre
Tonini, Irene Minikovski Hahn, Norberto Hahn,
Dalmo Claro de Oliveira
PP 57/2016 SEA
João Batista Matos, Nelson Nappi Junior, Paulo
Roberto Coelho Pinto, Paula Bianca Minikovski
Coelho
FOCOECONOMY
Gilberto Batista Perassa, Patrícia Rodrigues
Candido Perassa
APPORTI
Richard Amorim de Souza, Paula Bianca
NEXXYS
Coelho, Irene Hahn, Norberto Hahn, Jefferson
SAMABSD
Rodrigues Colombo, Julio Cesar Garcia
MICHELLE GUERRA Michelle Oliveira da Silva Guerra, Nelson
ADVOCACIA
Nappi Junior, Paula Bianca Coelho, Michel
Minichiello, Fernando May Rengel
Saques em espécie
Norberto Hahn, Irene Hahn, Fernando Rengel,
Adolph Rodrigues Cardoso, Camila Ronchi
Gimenez, Richard Amorim de Souza
ZENGOLDABIL / VRC Vanderlúcio Rosa Cunha
CONTABILIDADE
QUALIREDE,
ALV, Irene Hahn, Guilherme Hahn, Letícia Hahn,
VARIANTHE,
Norberto Hahn, Paula Coelho, Jefferson
REVVISA,
STAIRS Rodrigues Colombo
PUBLICIDADE
Movimentações atípicas Dalmo Claro de Oliveira

b) NÚCLEO NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E
NEGÓCIOS S.A.: investigação dos desvios em tese cometidos em contratos relacionados à
empresa NEOWAY.
Item autos
5006381-20.
20204047200
3.1.1

Item nesta Crime
decisão

Contexto fático

Investigados

2.2.1.a

PP 751/2006 SES

3.1.2

2.2.1.b

Luiz Eduardo Cherem, Dayna Maria Bortoluzzi,
Maurício Passos de Castro, Jaime Leonel de
Paula Junior
Moacir Antônio Marafon, Jaime Leonel de

5014437-42.2020.4.04.7200
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PP 217/2008 SEA
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3.1.3

2.2.1.c

3.1.4

2.2.1.d

3.1.5

2.2.1.e

3.1.6
3.1.7

2.2.1.f
2.2.1.g

3.1.8

2.2.1.h

3.1.9

2.2.1.i

3.2.1

2.2.2.a

3.2.2

2.2.2.b

3.2.3

2.2.2.c

Corrupção
Lavagem
dinheiro

Paula Junior, Luiz Carlos Pereira Maroso, José
Nei Alberton Ascari, Nelson Nappi Junior,
Danilo Pereira
Manifestação de Interesse Danilo Furlan dos Santos, Augusto Puhl Piazza,
001/2011
Dayna Maria Bortoluzzi, Nelson Antonio Serpa
PP 166/2012 SES
Mauricio Passos de Castro, Dalmo Claro de
Oliveira
PP 2417 SES
Mauricio Passos de Castro, Tânia Eberhard,
Acélio Casagrande, Jaime Leonel de Paula
Junior, Janio Wagner Constante, Andrea
Cristina Kargel
PP 35/2013 ALESC
PP 020/2014 SEA
Danilo Pereira, Nelson Nappi Junior, Derly
Massaud de Anunciação, Andrea Krisitina
Kargel, Jaime Leonel de Paula, Moacir Antonio
Marafon, Renato Deggau
PP 099/2015 CASAN
Fabricio Raposo Ferrari, Valter José GAllina,
DL 39/2016 CASAN
Laudelino Bastos e Silva, Jaime Leonel de Paula
Junior, Andrea Kristina Kargel
PE 199/2016 CELESC Eduardo Pinho Moreira, Carlos Alberto Martins,
Paulo Fernando Hirata, Marcio Florentino Faz
APPORTI
Jaime Leonel de Paula Junior, Jefferson
de SAMABSD
Rodrigues Colombo, Julio Cesar GArcia
ALFA
Radamés Thiago Guerreiro Martini, Dayna
Maria Bortoluzzi, Turíbio Martinho de Campos
AJUDE SISTEMAS
Mario Gilberto Eichler Junior
COMPUTACIONAIS

c) NÚCLEO MICROMED INFORMÁTICA LTDA: investigação dos desvios
em tese cometidos em contratos relacionados à empresa MICROMED
Item autos
5006381-20.
20204047200
4.1.1

Item nesta Crime
decisão

Contexto fático

Investigados

2.3.1.a

PP 969/2009 SES

4.1.2
4.1.3

2.3.1.b
2.3.1.c

4.2.1

2.3.2.a

Roberto Eduardo Hess Souza, Maurício Passos
de Castro, Vilmar Alcides Burguesan, Marcio
Biff, José Carlos Zanini, Leocárdio Shroeder
Giacomello
Maurício Passos de Castro
Maurício Passos de Castro, Vilmar Alcides
Burguesan, Fernando Cesar Lenzi
Vilmar Alcides Burguesan, Marcio Biff,
Radamés Thiago Guerreiro Martini, Alissa
Martini, Amazilia Martini, Felipe Martini
Vilmar Alcides Burguesan

4.2.2

2.3.2.b

Fraudes
licitatórias

DL 3327/2015 SES
PP 32172015 SES
Corrupção
Lavagem
dinheiro

ALFA
de
Outros desvios

d) NÚCLEO ACCESS1 SISTEMAS INFORMATIVOS:
desvios em tese cometidos em contratos relacionados à empresa ACESS 1

Investigação dos
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Item autos
5006381-20.
20204047200
5.1.1

Item nesta Crime
decisão
2.4.1

Fraude licitatória PP 1733/2008 SES

5.2.1

2.4.2.a

Corrupção
Lavagem
dinheiro

5.2.2

2.4.2.b

Contexto fático

ALFA
de
Outros desvios

Investigados

Leocádio Schroeder Giacomello, Adrea Cristina
Kargel, Mario Gilberto Eichler Junior
Mario Gilberto Eichler Junior, Radamés Thiago
Guerreiro Martini
Mario Gilberto Eichler Junior, Luiz Alberto da
Silva Luz, Daniel da Luz

e)
NÚCLEO
SOCIALBASE
SOLUÇÕES
EM
TECNOLOGIA
S.A: investigação dos desvios em tese cometidos em contratos relacionados à empresa SOCIAL
BASE
Item autos
5006381-20.
20204047200
6.1.1

Item nesta Crime
decisão

Contexto fático

Investigados

2.5.1.a

PP 029/2015 SEF

6.1.2

2.5.1.b

PP 224/2015 EPAGRI

6.1.3

2.5.1.c

PP 121/2017 CASAN

6.1.1

2.5.1.a

Dayna Maria Bortoluzzi, Radamés Martini,
Jefferson Rodrigues Colombo, Antonio Marcos
Gavazzoni
Fabio Lunardi Farias, Milton Martini, Luiz
Ademir Hessmann, Jorge Luiz Malburg
Fabrizio Raposo Ferrari, Jefferson Colombo,
Mauricio Rosa Barbosa, Valter José Galina
Radamés Martini, Felipe Martini, Alissa
Martini, Jefferson Colombo, Julio Cesar Garcia

Fraudes
licitatórias

Corrupção
Lavagem
dinheiro

de

Oportuno destacar que, embora a separação em núcleos para facilitar a análise dos
fatos, os valores se misturam, diante dos caminhos utilizados para chegarem até os agentes
públicos. Assim, destacou a autoridade policial na página 257 da representação de busca e
apreensão (p. 107, REPRESENTACAO_BUSCA2, autos 50063812020204047200):
Conforme relatado, a presente investigação teve como origem representação fiscal para fins
penais elaborada pela Receita Federal, a qual, desde então, havia identificado provas robustas
relacionadas a desvios de recursos públicos envolvendo as empresas ALFA GESTÃO DE
NEGÓCIOS, SAÚDE SUPLEMENTAR, NEOWAY TECNOLOGIA, MICROMED INFORMÁTICA
e ACCESS1 SISTEMAS INFORMATIVOS.
De acordo com as informações repassadas pelo Fisco, apesar da existência de contratos
distintos mantidos entre as referidas empresas e o Governo Estadual, foi possível verificar que,
em diversos casos, os valores desviados possuíam o mesmo destinatário final.
Assim, considerando os vínculos identificados, bem como tendo em vista a necessidade de análise
conjunta dos dados obtidos, a presente investigação, até este momento, foi mantida em um único
inquérito policial, permitindo-se, assim, uma maior compreensão da forma de atuação da
organização criminosa investigada, bem como identificação de padrões nos desvios de contratos
e de outros destinatários dos valores subtraídos.
5014437-42.2020.4.04.7200
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Passo à análise dos itens:
6.1. NÚCLEO dos Desvios em contratos relacionados à SAÚDE
SUPLEMENTAR SOLUÇÕES EM GESTÃO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO
LTDA./ QUALIREDE.
Nas palavras da autoridade policial (p. 7 do evento 1
autos 50063812020204047200 e p. 4 do evento 1 dos autos 50144374220204047200):

dos

A empresa SAÚDE SUPLEMENTAR, conforme identificado, mantém, desde 15/07/2011,
contratos com o Estado de Santa Catarina referente à prestação de serviços de gestão
informatizada de plano de saúde, sendo que, conforme dados do Portal de Transparência, teria
recebido, até 18/06/2019, R$ 402.203.603,94. (...)
Foram identificadas, ainda, provas robustas de que os responsáveis pela SAÚDE
SUPLEMENTAR, especialmente IRENE MINIKOVSKI HAHN, NORBERTO HAHN e PAULA
BIANCA COELHO, formalizaram contratos fictícios visando ao repasse ilícito de valores ao
núcleo políticos da organização criminosa.

6.1.1. Dos contratos com o Governo do Estado de Santa Catarina
O primeiro foi o Contrato nº 24/2011 (PP 25/2011), firmado com o CONSÓRCIO
SANTA CATARINA (CNPJ 97.553.934/0001-92) – constituído pelas empresas SAÚDE
SUPLEMENTAR e FESC - Administradora de Benefícios Ltda. (CNPJ 12.959.923/0001-54).
Conforme informação policial, "para habilitação no processo, a empresa SAÚDE
SUPLEMENTAR apresentou documento elaborado pela empresa ANALYSES INDICADORES
DE GESTÃO EM SAÚDE, visando à utilização do software QUALIREDE – GESTÃO DE
REDE CREDENCIADA" (p. 11 da representação dos autos 50063812020204047200).
Ao final dos 60 meses do contrato, houve novo pregão (pp 57/2016), resultando
no Contrato nº 118/2016 diretamente com a empresa SAÚDE SUPLEMENTAR, culminando na
celebração do Contrato nº 118/2016.
6.1.1.a) Pregão Presencial 28/2011 SEA - Contrato n. 24/2011 (15/07/2011 a
15/07/2016)
Os elementos de investigação se concentram principalmente no apenso
eletrônico 6 do IPL 5014683-72.2019.4.04.7200, sequenciais 1 a 41.
O processo foi impulsionado pelo então Secretário de Administração Milton
Martini, conforme se extrai dos expedientes encaminhados ao então Governador e aos membros
do Grupo Gestor de Governo.
Destaca-se do Processo SEA 1949/2011 (OUT12 do apenso eletrônico 6):
5014437-42.2020.4.04.7200
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Note-se que o pregão tomou por base o preço de referência da Concorrência
222/2010.
Sobre essa concorrência, importante transcrever alguns apontamentos feitos pelo
Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina (INF1 do apenso eletrônico 6 do
IPL):

(...)
É pertinente pontuar, ainda, que a análise da minuta do edital nº 222/2010 foi realizada pelo Sr. Nelson
Castello Branco Nappi Jr., então Consultor Jurídico da SEA, que a aprovou.
O edital nº 222/2010 foi objeto de impugnação administrativa/pedido de esclarecimentos pelas seguintes
empresas interessadas:
a) FPC PAR SÁUDE CORRETORA DE SEGUROS S.A. (CNPJ 11.936.221/0001-92);

5014437-42.2020.4.04.7200

720006361554 .V438

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

46/189

19/01/2021

:: 720006361554 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
b) VÓRTICE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA (CNPJ 12.058.886/0001-03);
c) MAKING CONSULTORA E SISTEMAS LTDA (CNPJ 03.353.132/0001-95); e
d) QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. (CNPJ 03.609.855/0001-02).
Em resumo, as irregularidades foram:
a) ausência de elementos suficientes para a formulação de proposta comercial;
b) exigência de apresentação de amostras para fins de habilitação no certame;
c) exigência irregular relativa à capacidade técnico operacional;
d) exigência de registro ou inscrição no CRA e da disponibilidade de profissional com formação em
administração de empresas;
e) permissão no instrumento convocatório para subcontratação total do objeto;
f) vedação da participação das empresas em consórcio;
g) proibição da participação de sociedade sob a forma de cooperativas; e
h) vedação da participação de administradora de benefícios.
Após a Secretaria Estadual da Administração tomar conhecimento das impugnações, houve a suspensão do
certame.
Em seguida, o Sr. Felipe Wildi Varela, Consultor Jurídico da SEA, emitiu o Parecer nº 097/2011, opinando
pela anulação da licitação. Para tanto, argumentou:

Nada obstante, não consta na íntegra do procedimento licitatório a “re-análise dos autos pela área
técnica”, com os apontamentos dos diversos problemas envolvendo a elaboração do certame.

Importante a observação de que "a anulação da indigitada Concorrência Pública
nº 222/2010 foi publicada no Diário Oficial Estadual em 15/02/2011 – período no qual o Sr.
Dalmo Claro de Oliveira já ocupava um dos postos no secretariado estadual" (p. 38, INF1 do
apenso eletrônico 6 do IPL). Atente-se às datas:
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Quanto ao PP 28/2011, a autoridade policial começa chamando atenção ao fato
que no processo da Concorrência 222/2010, havia o entendimento de o processo deveria se dar
pela modalidade concorrência e que não poderia ser por pregão (INF1 do apenso eletrônico 6 do
IPL):

Embora tratasse praticamente do mesmo objeto, a licitação seguinte se deu por
pregão. Sobre esse ponto, observou o Procurador de Contas, na Informação 308/2019 (INF1 do
apenso eletrônico 6 do IPL):
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Essa mudança caracteriza irregularidade sobretudo porque o pregão somente deve ser usado
para contratação de bens e serviços comuns, o que não é o caso do objeto licitado.
(...)
Aliás, nos autos do Pregão nº 028/2011 não há nenhuma justificativa para a modificação,
tampouco orientação/contestação da consultoria jurídica nesse sentido.
Causa espécie ainda maior essa alteração pelo fato de que, entre as quatro empresas que
apresentaram impugnação ao edital, três eram sediadas em outros Estados da federação.
A Administração – em vez de se atentar para o interesse demonstrado por empresas de outras
regiões do país e optar por modalidade de licitação que privilegiasse o princípio da competição
– decidiu adotar o pregão presencial, o qual dispõe de prazo mínimo menor entre a publicação
do edital e a sessão do certame, prejudicando por consequência a participação de empresas
sediadas fora de Santa Catarina.

O Ministério Público de Contas do Estado apontou ainda a afronta ao art. 7º, § 2º,
II da Lei nº 8.666/1993:
No que diz respeito ao valor de referência estabelecido na fase preparatória do Pregão
Presencial nº 28/2011, observo a ausência de planilha de custos unitários. Há tão somente os
orçamentos apresentados por cada uma das participantes do certame anulado.
Assim, faltam justificativas para demonstrar a composição dos custos em relação a cada um dos
três itens do objeto descritos no termo de referência.
Em outras palavras, a Administração não apresentou o valor de referência para a aquisição do
software que iria realizar a gestão informatizada dos atendimentos pelo SCSAÚDE, no certame
em questão.
Tampouco demonstrou o custo estimado em relação aos profissionais necessários para a
prestação dos serviços e, muito menos, o orçamento destinado a atender à infraestrutura.
(...)
É pertinente anotar que, além da ausência de orçamento detalhado do objeto, o Secretario
Estadual não estimou o custo do objeto individualmente, por beneficiário do sistema, adotando
apenas o montante total mensal da despesa como valor de referência.
Não faz sentido essa prática, tendo em vista que o pagamento pela execução de todo objeto
ocorreria com base no número de beneficiários do SC Saúde com cadastro ativo no período
apurado, conforme consta na própria minuta do contrato anexo ao instrumento convocatório:

Outro dispositivo legal não respeitado foi o inciso V do artigo 4º da Lei
10.520/2002 ("o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da
publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis"):
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A teor das fls. 188-190 do processo SEA (p. 28 do OUT16 do apenso eletrônico 6
do IPL), a publicação se deu no dia 13/06/11, no diário oficial, no Diário Catarinense
(circulação estadual) e Valor Econômico (circulação nacional).
Note-se que não foi por um atraso que se pudesse atribuir à publicação, visto que
os e-mails que datam do dia 10, solicitaram a publicação para o dia 13. A título de exemplo:

Assim, o dia 22 era o oitavo dia útil se contasse o dia 13 - lembre-se que o art. 110
da Lei 8666/93 exclui expressamente o dia do início -, e ainda assim, o dia 22 não era inteiro.
Ou seja, o prazo ficou em seis dias e meio.
É de se observar que o dia 23 seria feriado nacional (corpus christi), sendo que a
data mais correta a ser indicada para a entrega dos envelopes seria a segunda feira, dia 27
(https://www.calendario-365.com.br/calend%C3%A1rio-2011.html):
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A marcação da data da sessão para a data do dia 27 em nada atrasaria os trâmites
da licitação, já que entre o dia 22 e o dia 27 só teve um dia útil (24), isso se não foi ponto
facultativo. Por outro lado, como bem ressaltou o Procurador do Ministério Público de Contas,
além de respeitar o prazo legal, "ampliaria a oportunidade para que outras empresas
participassem do certame".
Observe-se a diferença em relação à Concorrência 222/2010, posteriormente
anulada, quando a publicação se deu no dia 14/12/2010 para entrega dos envelopes no dia
25/01/2011 (pp. 2-5 do OUT7 do apenso eletrônico 7 do IPL).
A partir da p. 11 do OUT 7 até a p. 42 do OUT8 do apenso eletrônico 7 do IPL
constam as impugnações ao Edital da Concorrência 222/2010, sendo em seguida publicada a
suspensão sine die, e logo depois do parecer jurídico, publicada a anulação da Concorrência.
"com fulcro no art. 49 da Lei Federal 8666/94, por infringir normas sendo necessária ampla
adequação do instrumento convocatório, inclusive com a modificação do objeto".
Não consta do parecer quais os problemas apontados pela área técnica que
levaram a essa anulação. Ainda assim, um dos pontos questionados (depósito da ferramente
tecnológica em infra-estrutura de hardware, para permitir o teste de amostra para fins de
habilitação) foi mantido no PP 28/2011 (p. 4 do OUT15 do apenso 6 do IPL):

5014437-42.2020.4.04.7200

720006361554 .V438

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

51/189

19/01/2021

:: 720006361554 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
Esse item resultou na desclassificação de praticamente todos os participantes, com
exceção da SC Consórcio, que sagrou-se vencedora, sem que houvesse qualquer disputa de
preços. Segue a análise do Procurador do MPC/SC (pp. 23-4 do INF1 do apenso eletrônico 6 do
IPL):
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As impugnações e recursos das demais participantes foram indeferidos, nos
termos do parecer de FELIPE WILDI VARELA e decisão de NELSON NAPPI JUNIOR (pp.
50-74 do OUT32 e p. 75 do OUT32 a 6 do OUT33, todos do apenso eletrônico 6 do IPL).
Outros dois itens que o MPC apontou como irregulares foram: a) exigência, sem a
devida justificativa, de visita técnica; e b) inclusão de cláusula, no edital, referente à
possibilidade de apresentação por empresas recém-constituídas de balanço de abertura, em
substituição ao patrimonial (p. 7 do OUT15 do apenso 6 do IPL):

Após explicitar a prescindibilidade da visita técnica no caso concreto, bem
ressaltou o Procurador:
Além do mais, a visita técnica obrigatória também é passível de caracterizar violação ao
princípio da isonomia, haja vista que todos os participantes do certame seriam conhecidos
antecipadamente, podendo haver vantagem indevida a algum deles em detrimento dos demais.
É inegável, também, que o conhecimento dos participantes em momento anterior à apresentação
das propostas representa sério fator de risco para a ocorrência de ajuste prévio, conluio e/ou
fraude no certame.

No que respeita ao balanço patrimonial, trata-se de previsão no art. 31 da Lei
8.666/93:
Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta
Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.
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Assiste razão ao Procurador de Contas, no sentido de que o balanço de abertura
não é hábil à comprovação de uma situação financeira estável, que sirva como parâmetro para
fins de garantia de que terá condições de executar o contrato:
Entende-se que apenas por meio dessa peça contábil não é possível realizar uma avaliação
segura das reais condições econômico-financeiras da empresa.
É quase certo, aliás, que uma pessoa jurídica recém-constituída detenha apenas o capital social
subscrito e ativos, sem passivo algum que comprometa o equilíbrio das suas contas.
A exigência de balanço patrimonial e demonstrações contábeis, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, busca mitigar os riscos da Administração de adjudicar o objeto à determinada
empresa sem condições financeiras suficientes para prestar um serviço que – no caso concreto –
custaria aos cofres públicos quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) por mês.
(...)
Acrescento que, em consulta ao Portal de Compras do Governo Estadual, não foi possível
encontrar nenhum outro edital de licitação lançada pela SEA no ano de 2011, na modalidade
Pregão Presencial (serviços), com previsão de cláusula relacionada à possibilidade de
apresentação de “balanço de abertura”.

Essa abertura, em contrariedade à lei, leva à presunção de que havia um
direcionamento, ou ao menos um interesse de qeu vencesse uma empresa que os agentes sabiam
que ainda não teria balanço anual para apresentar.
Com efeito, o Consórcio Santa Catarina foi constituído para fins do PP 28/2011,
sendo que uma das empresas que o compõe é a FESC - Administradora de Benefícios Ltda.,
que decorreu da reunião entre as pessoas jurídicas UNIMED DO ESTADO DE SANTA
CATARINA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e UNIMED DE
JOINVILLE.
O contrato social da FESC data de 05.11.2010 (p. 183 do OUT27 a p. 3 do
OUT28 do apenso eletrônico 6), com previsão de integralização do capital até 31.12.2011.
Apresentou no pregão para fins de garantia de situação financeira (p. 18 e 19 do OUT28):
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Portanto, a integralização do capital da FESC se deu no dia anterior à elaboração
da proposta a ser entregue no PP 28/2011.
Também a SAUDE COMPLEMENTAR teve uma importante alteração no seu
capital social, aparentemente voltado à contratação com o Estado de Santa Catarina, conforme
análise da Receita FEderal (OUT30 do apenso eletrônico 1 do IPL, p. 6):
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A autoridade policial ainda chamou atenção às seguintes observações do MPC
quanto ao desrespeito do art. 57 da Lei 8666/93 e à ausência de designação de fiscal (p. 74 da
Informação 308/2019 - INF1 do apenso eletrônico 6 do IPL):

Em complemento, pontua-se que não houve designação de fiscal para execução do contrato –
falha grave em qualquer contrato celebrado pela Administração Pública, ainda mais em se
tratando de valores expressivos como os do Contrato nº 24/2011.

6.1.1.b) Pregão Presencial 57/2016 SEA - Contrato n. 118/2016
Este pregão foi pela continuidade dos serviços prestados no contrato 24/2011
(item supra). O processo SEA 5533/2015 consta a partir do ANEXO 10 do apenso eletrônico 7
dos autos do IPL.
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Valeu-se dos elementos do Contrato 24/2011 (pp. 60 e 64 do ANEXO10):

Sobre o signatário do pedido e expediente supra, destacou a autoridade policial na
representação:
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No mesmo ato, PAULO ROBERTO COELHO PINTO, Diretor de Saúde do Servidor, apresenta
Termo de Referência de fls. 20-47, que não apresenta indicação do servidor responsável por sua
elaboração.
Assim como ALEXANDRE TONINI (item 6.1.1), PAULO ROBERTO também seria indicação
política do então deputado GERSON MERÍSIO (PSD), conforme planilha de cargos
comissionados apreendida nos autos da Operação Alcatraz (Relatório de Análise de Material
Apreendido n°. 008/2019 - Evento 129, INQ10, fls. 40/51, e-proc n. 500202402.2017.4.04.7200/SC).

A consultoria jurídica manifestou-se pelo preenchimento dos requisitos formais,
tendo NELSON NAPPI JUNIOR acolhido o parecer (pp. 10a 13 do ANEXO 12 do apenso 7),
sendo o processo administrativo remetido ao Grupo Gestor, onde a Coordenadora da Equipe
Técnica concluiu (p. 15):

Em seguida, informou PAULO ROBERTO COELHO PINTO (p. 16):
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Após a informação supra, acolhida por ALEXANDRE TONINI, a licitação foi
deferida, sem a observância do requisito dos três orçamentos referidos pela Coordenadora
Técnica do Grupo Gestor (p. 25).
Importante destacar a equipe técnica, responsável por responder as impugnações
(p. 16 do ANEXO39 do apenso 7 do IPL):

Dois novos requisitos existentes neste edital chamaram atenção do Ministério
Público de Contas e da autoridade policial:
a) item que proibia a FESC de participar, ainda que em consórcio, como era no
contrato vigente (p. 27 do ANEXO12):
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b) exigência de cessão dos direitos patrimoniais, com a entrega de código-fonte, o
que limitou os concorrentes, segundo avaliação do Procurador de Contas (p. 29 do ANEXO 12
do apenso 7 e INF1 do apenso 6):

Por outro lado, na mesma oportunidade, foi incluída a necessidade de apresentar a autorização
para entrega dos códigos-fontes abertos e a transferência da tecnologia de software pertencentes
a terceiros, que serão utilizados pela licitante na prestação dos serviços.
Essa exigência mostra-se excessiva, porquanto é pouco provável que terceiros forneçam
autorização para cessão de seus códigos-fontes e dos direitos patrimoniais nesta situação.
Consequentemente, apenas empresas que fabricassem/produzissem todos os programas
necessários para atender às exigências editalícias estariam aptas a participar do certame, o que
frustra o caráter competitivo do certame, além de violar o princípio da isonomia.

Restrições irregulares que já haviam sido identificados no Pregão de 2011, foram
novamente identificados (p. 93 da INFO 308/2019 - INF1 do apenso 6 do IPL):
As restrições em comento relacionam-se às seguintes cláusulas: a) ausência da planilha de
custos detalhada; b) exigência de amostras a todos os participantes do certame; c)
obrigatoriedade de visita técnica; d) exigências relativas à capacidade técnica; e) possibilidade
de apresentação de balanço de abertura para fins de qualificação econômico-financeira; f)
contrato com prazo inicial de 36 meses.
A primeira irregularidade, concernente à planilha de custos detalhada necessária para
composição do valor de referência, foi abordada no início da análise do Edital nº 57/2016 e, com
mais profundida, no item nº 1 deste Termo.
Outrossim, a exigência de visita técnica e a previsão editalícia autorizando a apresentação de
balanço de abertura para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira já foram
analisadas exaustivamente nesta informação, assim como a fixação de tempo de contrato inicial
superior a 12 meses.
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Ainda assim, cabe fazer algumas considerações a respeito do assunto.
Além de não trazer nenhum benefício para a execução do objeto, a exigência de visita técnica
implica restrição à competitividade do certame.
Esta irregularidade, porém, ficou mais evidente no Edital nº 57/2016, tendo em vista que uma
empresa interessada em participar da licitação, sediada no Estado do Piauí, mencionou as
dificuldades e custos para o deslocamento apenas para realizar a visita técnica, senão vejamos:
(...)
No que diz respeito ao prazo de contrato, verifico que o Edital nº 57/2016, ao fixá-lo em 36
meses, ampliou ainda mais o tempo estabelecido no certame anterior, que já previa prazo
superior a 12 meses, o que extrapola o período de vigência dos créditos orçamentários.
Aliás, sobre as demais cláusulas irregulares citadas anteriormente, pondero que a sua repetição
não é mera coincidência, demonstrando que a íntegra do novo instrumento convocatório é cópia
do edital anterior deflagrado para contratação do mesmo objeto, à exceção de pequenas
alterações.

O resultado de todos esses requisitos restritivos foi que a única empresa a
participar foi a SAUDE SUPLEMENTAR, que era integrante do CONSÓRCIO que antes
executava o serviço (p. 36 do ANEXO50 do apenso eletrônico 7 do IPL):

Cumpre destacar decisão do Tribunal de Contas, onde foram reconhecidas
inicialmente as seguintes irregularidades no PP 57/2016 (pp. 15-21 do ANEXO51 do apenso 7):
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Após a defesa do Secretário de Administração, foi revogada a medida cautelar ao
seguinte fundamento (p. 21-27 do ANEXO52):

6.1.2. Dos desvios de recursos e lavagem de dinheiro
6.1.2.a) à empresa FOCOECONOMY

Destaco da representação fiscal para fins penais (apenso 1, ANEXO30, do IPL):
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Além dos pontos indicados na letra 'c', chama atenção que a empresa foi criada em
02.05.2011, ano da contratação do CONSORCIO pelo Estado de Santa Catarina.
A representação apresenta ainda as seguintes informações e conclusões:
a) a FOCOECONOMY foi contratada para a prestação de serviços de consultoria
e gestão empresarial e a intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral;
b) a remuneração teve alguma variação nos primeiros meses, sendo que a partir de
30.04.2012 passou a ser de 400 mil reais mensalmente e posteriormente, a partir de março de
2013, uma média de 350 mensais:

Intimada, a empresa SAÚDE SUPLEMENTAR respondeu à Receita:
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A sócia PATRICIA PERASSA foi ouvida, tendo respondido:

(...)
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Entre muitos outros detalhes, apontou a Receita:
a) Divergência entre datas
Do exame do primeiro contrato firmado entre as partes (fls. 323 a 327) constata-se que a sua
assinatura se deu em 1º/11/2011, portanto contradiz a afirmação prestada pelo sujeito passivo de
que a empresa FOCOECONOMY os teria procurado no início de 2012 (fls. 380). Segundo o
cronograma de pagamentos constante da Cláusula Segunda (fls. 323), a primeira parcela já se
daria em 22/12/2011.
b) Contradição com o objeto do contrato
Segundo a informação prestada pelo sujeito passivo, o objeto negociado teria sido a venda de 30
mil parâmetros e 5000 regras para serem inseridos em sistemas de gestão, o que diverge do que
fora inserido na Cláusula primeira do contrato, onde diz tratar-se de “serviços de consultoria e
gestão empresarial e a intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral”.
(...)
k) Não ocorrência da alegada redução de custos
(...)
Corrobora com o entendimento firmado acima o fato de que não houve redução de custos por
parte do sujeito passivo após a celebração do contrato com a empresa FOCOECONOMY. Notese que o referido contrato foi celebrado em 1º/12/2011, ocasião em que já se encontrava em vigor
o contrato entre o sujeito passivo e o Estado de Santa Catarina para gestão do plano de saúde
dos servidores (fls. 802 a 808). A partir do exame de dados da escrita contábil do sujeito passivo
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(fls. 981 a 1021 e fls. 1276 a 1371) constata-se que suas despesas totais mensais ao longo dos
meses subsequentes à contratação da empresa FOCOECONOMY não sofreram qualquer
redução, nem tampouco um acréscimo em sua margem de lucro.

Na representação dos autos 50063812020204047200, a autoridade policial ainda
destacou:

Observo ainda mais um detalhe, criada em 2011, depois de três anos de atividade,
a nota fiscal ainda era de número 69, sendo que também a relação das notas fiscais consta da p.
19-20 do OUT30 do apenso 1 do IPL, demonstrando que praticamente não haveria outros
clientes.
A autoridade fiscal, a partir dos elementos que indicavam se tratar de um contrato
ficto, verificou se que:
a) os lucros da empresa FOCOECONOMY não refletiram no patrimônio da
empresa nem de seus sócios:
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(...)

(...)

A análise voltou-se então à conta bancária da empresa no período de 2012 a 2015,
concluindo (p. 31 do referido ANEXO30):
Do exame dos lançamentos acima percebe-se que do montante de R$ 16.238.300,46 depositados
pelo sujeito passivo à empresa FOCOECONOMY entre 2012 a 2015, R$ 12.508.665,17 foram
retirados em espécie, o que corresponde a 77% do total dos pagamentos efetuados. As retiradas
eram efetuadas poucos dias após a realização dos recebimentos originários da empresa SAÚDE
SUPLEMENTAR, sempre em moeda em espécie. Tal constatação reforça a conclusão de que os
pagamentos efetuados pelo sujeito passivo não se destinavam à empresa FOCOECONOMY, pois
conforme demonstrado anteriormente, não reverteram efetivamente aos seus sócios.

5014437-42.2020.4.04.7200

720006361554 .V438

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

68/189

19/01/2021

:: 720006361554 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
A afirmação acima é corroborada com a constatação de que a movimentação financeira
bancária dos sócios da empresa FOCOECONOMY no período é significativamente inferior aos
valores por estes declarados como recebidos nas declarações de rendimentos apresentadas à
Receita Federal do Brasil, (...)

De acordo com o que é demonstrado acima, no período de 2012 a 2015 o casal PATRÍCIA e
GILBERTO, sócios da empresa FOCOECONOMY, declararam à Receita Federal do Brasil
rendimentos totais no montante de R$ 13.609.517,75. Todavia, sua movimentação financeira
bancária a crédito no mesmo período foi de R$ 1.337.715,20, menos de 10% (dez por cento)
daquele valor, indicando que os valores pagos pelo sujeito passivo à empresa FOCOECONOMY
em verdade se destinaram a beneficiário diverso, não identificado, cabendo à esta empresa atuar
como interposta pessoa.

Anoto que a representação policial nos autos de busca e apreensão, nas páginas 26
e 27, juntou imagens das declarações de imposto de renda apresentadas pelos sócios.
Por fim, a autoridade policial destacou os pagamentos feito pela empresa
FOCOECONOMY ao contador VANDERLUCIO ROSA CUNHA ou ZENGODABIL/VRC,
empresa que também receberia valores de empresas vinculadas aos sócios da
SAUDE SUPLEMENTAR.
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6.1.2.b) às empresas APPORTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, NEXXYS
e SAMABSD LTDA.

Conforme já identificado na Operação Alcatraz, para fazer uso das palavras da
autoridade policial, "JÚLIO CÉSAR GARCIA seria sócio oculto da empresa APPORTI
SOLUCOES EM TECNOLOGIA, administrada por JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO,
filho de sua ex-companheira (Informação 109/2019 - Processo 5014684-57.2019.4.04.7200/SC,
Evento 71, INF2, Página 1), à medida que seria o destinatário final de grande parte dos
recursos recebidos pela empresa".
Extrai-se da Informação 109/2019 que JEFFERSON, além de ser sócio
administrador da APPORTI, também teria outros vínculos societários:
No dia 29/05/2014, um e-mail trocado entre Jefferson Colombo e uma pessoa chamada Carlos,
Jefferson encaminha a 8ª alteração contratual da empresa SAMABSD, onde consta seu nome
com 35% do capital, desde 01/11/2012. (...)

(...)
Apurou-se, ainda, conforme consta da referida Informação, que, “em novembro de 2011, além de
apontar o ingresso com participação em quotas por parte LEONARDO FIAMONCINI DE
SOUZA, no mesmo ato, a empresa SAMABSD LTDA. alterou o endereço comercial (6ª alteração
contratual) para o mesmo endereço cadastral da empresa APPORTI SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA (Av. Rio Branco 404, sala 1203), cujo único sócio é JEFFERSON RODRIGUES
COLOMBO, (...)
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Por último, cumpre relembrar que no e-mail supra JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO
escreveu: “Segue oitava alteração, onde estaria sendo distribuído 35% para mim e os 10% para
o filho do chico, então, providencie para os 45% para o filho dele nessa alteração. ”

Verificou-se que em 12/2011, quem ingressou na sociedade foi Leonardo
Fiamoncini de Souza, filho de um funcionário da APPORTI, sendo que no mesmo ato o
endereço da empresa foi alterado para o mesmo endereço da APPORTI.
Além disso, JEFFERSON troca e-mails em nome da SAMABSD:

Por sua vez, EDILSON, sócio majoritário da SAMABSD, também é sócio da
empresa NEXYS:

Importante, ainda, ressaltar que, segundo a informação policial, a empresa
APPORTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ n° 11.179.797/0001-52, já teve o
nome de TOOL BIZ SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA e, anteriormente, SANDRO
KERBER ME (p. 12 do INF2 e ANEXO4 do evento 71 dos autos 50146845720194047200).
A empresa APPORTI recebeu valores da empresa SAUDE SUPLEMENTAR, a
título dos seguinte contrato:
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Já no dia seguinte à assinatura do contrato, foi efetuado o primeiro pagamento,
sendo que alguns dias depois é que houve a transferência de cotas da parte de SANDRO
KERBER para JEFFERSON:
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A oitava parcela foi paga em dezembro, no início de janeiro houve troca de emails acerca do agendamento de uma reunião, sendo que as parcelas teriam começado a ser
pagas ainda antes da confirmação acerca da renovação contratual (p. 39 da Informação
109/2019):

No item 5.3 da Informação 109/2019 (INF2 do evento 71 dos autos
50146845720194047200), consta que o total transferido da SAUDE SUPLEMENTAR para a
APPORTI foi de R$ 6.913.305,70, pagos em 54 parcelas no período de 29/05/13 a 31/07/17,
cumprindo, ao final, destacar a conclusão:
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Em análise geral da caixa de e-mail do investigado JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO não foi
verificada nenhuma troca de mensagens que indicasse a execução de fato de serviços por parte da empresa
APPORTI Soluções em Tecnologia Eireli ou por qualquer empresa relacionada ao investigado
JEFFERSON em favor das empresas QUALIREDE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e/ou
SAÚDE SUPLEMENTAR SOLUÇÕES EM GESTÃO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
E, ainda, pelos indícios apontados, aparentemente, os contratos se tratam de instrumento fictício.

Quanto às empresas SAMABSD e NEXYS - as quais possuem EDILSON
EUCLIDES PRUDÊNCIO como sócio em comum, o qual tem ligação com JEFFERSON
COLOMBO, conforme exposto anteriormente -, a autoridade policial verificou que estas é
quem recebiam valores da SAUDE COMPLEMENTAR antes da SANDRO KERBER ME
(APPORTI) (p. 35 da representação e INF2 do evento 2 dos autos 50063812020204047200):

É de se lembrar que a SAMABSD tem como sócio laranja o filho de um
empregado da APPORTI e, para reforçar a relação de JEFFERSON com a NEXYS, a
autoridade logrou encontrar transferência de um dos seus sócios para JEFFERSON:
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Destaco, ainda, da representação (autos 50063812020204047200):
Assim, verifica-se que, em relação aos contratos mantidos entre a SAÚDE SUPLEMENTAR e o
Estado de Santa Catarina, foram desviados R$ 7.776.725,70 (sete milhões, setecentos e setenta e
seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) entre 2012 e 2017, através das
empresas vinculadas direta ou indiretamente à JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO,
operador financeiro de JÚLIO CÉSAR GARCIA.
Ressalta-se que, durante os procedimentos licitatórios relacionados à formalização dos contratos
entre o Estado de Santa Catarina e a SAÚDE SUPLEMENTAR, houve atuação direta do então
Secretário Adjunto de Administração NELSON NAPPI JÚNIOR, que ocupava o cargo por
indicação política de JÚLIO GARCIA.

Na página 37, a autoridade reproduziu quadro do REL_FINAL_IPL2 , evento 508,
autos 5002024-02.2017.4.04.7200 acerca das despesas de JULIO GARCIA assumidas pela
APPORTI e seu sócio JEFFERSON:

Também
no
RAMA
12/2018
(INF3
do
evento
2
dos
autos 50063812020204047200) há uma demonstração da contabilidade das despesas de JULIO
bancadas por JEFFERSON, seguindo-se de uma análise de cada um dos itens para demonstrar
que realmente tem relação com JULIO (pp. 15 e seguintes).
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A relação entre os desvios de recursos públicos e proveito em favor de JULIO
GARCIA fica mais evidenciada em situações pontuais, como no caso em que a
APPORTI transferia R$ 25.000,00 para pagamento de imóvel que veio a ser registrado em
nome da empresa GEMMA, da qual é sócio o filho de JULIO GARCIA:

Ouvido, JULIO GARCIA alegou que as despesas pagas por JEFFERSON eram
como forma de devolução de um empréstimo que JULIO teria feito em 2007, de cerca de R$
300.000,00, sendo que como visto, a autoridade verificou mais de dois milhões e meio de
despesas de JULIO pagas por JEFFERSON:
“(...) QUE com relação a eventuais despesas do interrogado pagas por JEFFERSON RODRIGUES
COLOMBO, esclarece, preliminarmente, que no ano de 2007, JEFFERSON passava por dificuldades
financeiras, e o declarante o auxiliou, repassando a ele recursos provenientes da venda de um apartamento
no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), além de outros repasses, que somam
outros R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); QUE referido apartamento ficava localizado no EDIFÍCIO
TERRACOTA, na Rua Léo Lombardi; QUE a dívida mencionada permaneceu insolvente até 2012, quando
JEFFERSON conseguiu se reestruturar financeiramente e passou a saldá-la em favor do declarante; QUE o
declarante não mantém qualquer tipo de controle sobre o saldo devedor, mas sabe que JEFFERSON
mantém um controle; QUE os pagamentos são feitos sob demanda, à medida em que o declarante
encaminha eventuais pendências financeiras a JEFFERSON; (...) QUE com relação Lote 12 no
empreendimento VILAPORÉ I, junto à empresa RAMOS E SCHAEFER INCORPORAÇÕES LTDA, com
relação ao qual JEFFERSON pagou 4 (quatro) parcelas (R$ 25.000,00 em 12/07/2013, R$ 25.000,00 em
15/08/2013, R$ 25.000,00 em 16/09/2013 e R$ 25.000,00 em 15/10/2013), totalizando R$ 100.000,00, os
pagamentos foram feitos a título de quitação parcial da dívida com o interrogado, e o terreno, que fica
contíguo ao Sítio do Lamin, foi transferido, a título de doação, para a GEMMA, empresa de PABLO; (...)”

Quanto ao valor mais expressivo da tabela acima, a autoridade policial encontrou
na residência de JULIO GARCIA um contrato firmado entre a SPR Consultoria, Investimentos
e Participações Ltda, filial de empresa que é sócia da empresa Urbem Engenharia e Construções
Ltda e a empresa investigada APPORTI Soluções em Tecnologia Eireli - ME., em 01/12/2015,
no valor de R$ 1.257.815,22 (objeto de análise do RAMA 01/2019 do IPL da
Alcatraz 50020240220174047200 - juntado no INF1 do evento 2 dos autos
50063812020204047200).
Demonstrou a autoridade policial que a empresa APPORTI tem uma sociedade em
conta de participação com a SPR, sendo que firmaram termo de cessão de uso de 4 vagas de
garagem. Este termo estava em poder de JULIO GARCIA.
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O contrato foi de aquisição de 103 vagas de garagem:

Os indícios são de que também se tratam de garagens de JULIO CESAR
GARCIA:
i) manuscrito em bloco com timbre do TCE (na época JULIO era Conselheiro do
TCE):
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ii) JULIO era o responsável pela empresa PJD Estacionamentos Ltda., sediada
naquele edifício, sendo que os demais sócios eram suas filhas;
iii) os boletos de pagamento também estavam com JULIO GARCIA.
Ouvidos quando da deflagração da Operação Alcatraz, JEFFERSON e JULIO
alegaram que as vagas são da APPORTI, e que os documentos estavam com ele e a empresa
PJD foi aberta, a título de estudo de arrendamento das vagas para fins de exploração do
estacionamento quando saísse do TCE.
Ocorre que o condomínio devido no empreendimento eram contabilizados junto
com as despesas de JULIO:
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A autoridade policial verificou, ainda, que, logo após a deflagração da Operação
Alcatraz "JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO e JULIO CESAR GARCIA, com auxílio de
VALTON CARLOS WERNER JÚNIOR passaram a realizar medidas com o intuito simular a
exploração das vagas de garagem em questão pela própria empresa APPORTI" (p. 46 da
representação dos autos da busca e apreensão).
Isso porque "no dia 05/06/2019, ou seja, quatro dias úteis após a deflagração da
operação alcatraz (30/05/2019), através da 7ª Alteração e Consolidação Contratual (Anexo 2,
fls. 124/132) a empresa INSTALADORA WEKO LTDA, CNPJ 21.831.028/0001-40 (matriz) cria
a sua única empresa filial sob a inscrição de CNPJ n°. 21.831.028/0002-21 (filial) com
indicação de sede na Rua Fulvio Aducci, nº 627, Subsolo, CEU - Centro Empresarial
Unificado, Estreito, Florianópolis/SC, com objeto social de Estacionamento de Veículos (Anexo
2, fl. 125)" (INFO 129/2019 - INF34 do evento 606 dos autos do IPL 50020240220174047200)
(teor da 7ª alteração contratual nas pp. 22-7 do ANEXO37 do evento 606).
VALTON já mantinha contato com os investigados NELSON NAPPI (evento 316,
ANEXO3, autos 5002028-39.2017.4.04.7200), e JULIO GARCIA (interlocução índice :
3004247, transcrito na p. 21 do INF34 do evento 606 do IPL da Alcatraz).
Por fim, a autoridade policial verificou "a ocorrência de diversos saques em
espécie realizados por JEFFERSON COLOMBO, entre junho/2013 e junho/2018, totalizando
R$ 1.059.128,07" (p. 48 da representação dos autos da Busca e Apreensão). Destaco ainda das
observações contidas na representação:
Destaca-se que, ouvido nos autos da Operação Alcatraz, JEFFERSON COLOMBO alegou que
os saques teriam sido realizados para despesas de obras em sua residência entre 2015 e 2017 ou
de “forma preventiva” em razão das dívidas que possuía, sem, contudo, comprovar os gastos
realizados:
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(...)
Ressalta-se que a planilha de gastos apreendida na empresa APPORTI comprova que
JEFFERSON mantinha verdadeira conta corrente para pagamento de despesas, grande parte
informais, em favor de JÚLIO CÉSAR GARCIA.
Do mesmo modo, durante a Operação Alcatraz, restou comprovado que JÚLIO efetuava o
pagamentos expressivos em espécie, destacando-se a apreensão de anotações manuscritas e
comprovantes de depósito que evidenciam o gasto, em 2014 e 2015, no valor total de R$
1.035.000,00, visando à aquisição de parcela de imóvel de herdeiros de sua genitora
HERMOZILA SALLES GARCIA, tendo simulado a venda do bem em nome dos referidos a sua
filha JÚLIA GARCIA (evento 403 – INF4):
(...)

Há, por fim, demonstrando o grau da relação entre os investigados, há evidências
de intermediação de JEFFERSON no interesse de JULIO, conforme se depreende de anotações
apreendidas na sede da APPORTI, inclusive, diante dos contratos investigados neste
inquérito, envolvendo o Secretário de Saúde (p. 57 do INF3 do evento 2 dos autos
50063812020204047200):

Portanto, fortes os elementos probatórios no sentido de que valores pagos pelo
Estado à empresa SAUDE SUPLEMENTAR são remetidos a JULIO GARCIA, por intermédio
de JEFFERSON COLOMBO e suas empresas.
6.1.2.c) relacionados à MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA GUERRA, tendo
como beneficiário NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR
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NELSON NAPPI JUNIOR e MICHELLE GUERRA já foram alvos na Operação
Alcatraz, sendo que NELSON aparece como o principal agente público envolvido na
operacionalização das práticas ilícitas descortinadas naquela investigação.
MICHELLE, por sua vez, era o braço direito de NELSON. Ambos eram sócios no
escritório de advocacia, antes de NELSON entrar para o serviço público. Ao assumir cargo
inacumulável, NELSON afastou-se formalmente do escritório, mas manteve-se como sócio
oculto, utilizando o escritório para o recebimento de verbas públicas desviadas a partir de
contratos fictícios com empresas contratadas pelo Estado de Santa Catarina.
A autoridade policial juntou nos autos 50146845720194047200 (evento 71, INF5
e INF6) as Informações Policiais ns. 40/2018 e 110/2019 e nos autos 50063812020204047200
(evento 3) a Informação 76/2018, que abordam minuciosamente as provas que levaram a essa
conclusão (evento 71, INF5 e INF6).
Na que tange aos fatos investigados na Operação Hemorragia, mais uma vez o
escritório teria sido utilizado para repasses ilícitos de verbas públicas, no caso, valores
repassados pela empresa SAUDE SUPLEMENTAR/QUALIREDE.
As evidências constam da análise dos dados telemáticos do escritório de
MICHELLE foram encontrados (a partir da página 86 da Informação Policial 110/2019
- INF5 do evento 71 dos autos 50146845720194047200).
Inicialmente, há uma troca de mensagens em fevereiro de 2019 acerca de um
contrato elaborado pelo analista fiscal da QUALIREDE, tendo MICHELLE encaminhado a
sugestão para objeto do contrato, o qual ficou redigido nos seguintes termos:
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A minuta do contrato foi encaminhado por e-mail no dia 22/02/16, para que
MICHELLE assinasse e reconhecesse.
Alguns dias depois, MICHELLE - que supostamente prestaria o serviço - não
sabia quando deveria ser emitida a primeira nota fiscal:
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Sete meses depois, foi elaborado novo contrato, com rescisão do primeiro, apenas
alterando-se o objeto:
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Chama atenção que o contrato de fevereiro conta com três rescisões: em agosto de
2016 (pp. 97-8), em julho de 2017 (pp. 105-6) e em setembro de 2017 (pp. 110-1).
Esta última rescisão foi retificada, para se referir ao contrato firmado em agosto de
2017 (pp. 113-4), o que leva à conclusão de que o segundo contrato foi rescindido em
julho/2017 e um terceiro firmado em agosto. Tal contrato não foi localizado na análise dos emails de MICHELLE.
As respectivas notas fiscais eram expedidas e remetidas por e-mail mensalmente,
consoante páginas 115 a 149 da Informação 110/2019 (INF5 do evento 71 dos autos
50146845720194047200).
Quanto à prestação dos serviços supostamente contratados, a autoridade policial
logrou encontrar, em relação ao primeiro contrato (consultoria para implantação de conselho
consultivo), dois e-mails, sem resposta ou continuidade:
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Todavia, foi possível verificar que o conselho não foi formado naquela época
(contrato que teve vigência de fevereiro a setembro de 2016), o que dá a entender que as
mensagens supra foram uma forma de simular a prestação de serviço:

Também na vigência do segundo contrato (setembro/2016 a julho/2017) foram
encontrados apenas dois e-mails (um, com resposta, na verdade):
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Depois desses, sendo que PAULA encaminhou 4 anexos, não há outros e-mails até
o final do contrato (31/07/17).
Por fim, durante a vigência do terceiro contrato, apenas dois contados em agosto
de 2017, um e-mail solicitando o telefone dela e outro com um link para uma reunião por
videochamada.
Chama atenção, inclusive que, apesar de supostamente prestar assessoria para a
QUALIREDE desde fevereiro de 2016, a empresa não tinha nem o telefone de MICHELLE até
meados de 2017:
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Ao final desse item, conclui a autoridade na referida informação:
Ressalta-se que, conforme análise telemática dos e-mails da investigada MICHELLE, não foi
identificado qualquer tipo de documento redigido pelo escritório MICHELLE GUERRA
ADVOCACIA que confirmasse algum tipo de prestação de serviços jurídicos à empresa
QUALIREDE.

Com efeito, esses contatos mínimos não condizem com o objeto pactuado e valor
dos contratos - R$ 47.000,00 por mês -, representando uma tentativa de simular a prestação dos
serviços contratados, sendo que a reunião virtual ou meros telefonemas - se houve algum - não
seriam suficiente para a execução do trabalho pactuado e muito provavelmente teriam mais
serventia para ajustes do esquema para remessa dos valores.
De acordo com a análise bancária, no período de março/2016 a outubro/2017, a
QUALIREDE transferiu para a conta do escritório de MICHELLE R$ 808.000,00 (oitocentos e
oitenta e oito mil reais). Isso sem qualquer prova de trabalho efetivamento prestado.
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Esses elementos já são hábeis a demonstrar a simulação contratual como forma de
a QUALIREDE enviar valores para NELSON NAPPI, por intermédio do escritório do qual ele
era sócio-oculto.
Todavia, o esquema fica ainda mais claro a partir das declarações de MICHELLE
GUERRA, que firmou acordo de colaboração premiada, cujos depoimentos relativos aos fatos
ora analisados foram juntados no evento 19, tendo o Ministério Público destacado em seu
parecer as seguintes declarações (PET4 e PET6 do evento 19):
(...) Sobre a fraude nessa contratação do escritório MICHELLE GUERRA ADVOCACIA pela
SAÚDE SUPLEMENTAR, há que se destacar o próprio depoimento de MICHELLE no âmbito de
seu Acordo de Colaboração Premiada com o MPF (Termo de Depoimento 8, prestado em
16/12/2019, vídeo anexo), no qual esclarece que, em 2016, NELSON NAPPI JUNIOR fechou esse
contrato com IRENE MINIKOVISKI HAHN, não tendo sido efetivamente prestado qualquer tipo
de serviço para a QUALIREDE, confirmando e detalhando toda a simulação perpetrada nesse
caso. Mencionou, ainda, que seu contato na QUALIREDE era PAULA BIANCA, irmã de IRENE,
e que quem sempre assinava os contratos era NORBERTO HAHN.
Informou que (a partir de 00:07:06) o valor recebido da QUALIREDE, de março de 2016 a
janeiro de 2017, foi de R$ 47 mil; depois, de fevereiro de 2017 a julho de 2017, foi para R$ 37
mil, e, em agosto e setembro de 2017, foram R$ 11 mil. Uma dessas reduções de valores,
segundo NELSON NAPPI JUNIOR, foi motivada por uma fiscalização da Receita Federal na
QUALIREDE, quando essa empresa teve que pagar alguma multa, e então IRENE teve que
reduzir os valores pagos dessa propina e de outras também. Disse que NELSON comentou que
“nem o valor que era pra ser repassado pro JÚLIO GARCIA estava sendo honrado, então a
IRENE estava deixando a desejar...”. Também afirmou que, posteriormente, NELSON disse que
MILTON MARTINI recebia parte desses valores da QUALIREDE repassados ao escritório, mas
que NELSON nunca pedia para ela sacar os valores da QUALIREDE, porque, como ele tinha
“outras fontes”, ele não tirava da conta do escritório e ele pagava diretamente o MARTINI,
repassava a parte do MARTINI com o dinheiro que ele [NELSON] mantinha guardado, do que
ele já tinha recebido de propina de outras fontes.
Também disse que, segundo NELSON afirmou certa vez, o ex-Vice-Governador EDUARDO
PINHO MOREIRA também recebia essas “mesadas” da QUALIREDE (a partir de 00:09:30).
Esclareceu ainda que o valor recebido da QUALIREDE pelo escritório destinava-se somente a
NELSON NAPPI JUNIOR e MILTON MARTINI. Contudo, JÚLIO GARCIA e EDUARDO
PINHO MOREIRA não recebiam desse valor pago ao escritório. Afirmou ainda que MILTON
MARTINI estava atemorizando IRENE em virtude da “questão do BUATIM”, pois acreditava
que estava sendo monitorado pela Polícia. Discorreu sobre todos os cuidados tomados por
IRENE e NELSON a partir de então nas comunicações entre eles e nas reuniões realizadas no
escritório, que NELSON e IRENE somente se comunicavam por intermédio da PAULA BIANCA.
Após, questionada se NELSON NAPPI JUNIOR teve participação nessa licitação que resultou na
contratação da QUALIREDE (a partir de 00:17:17), afirmou que NELSON teve sim
participação, que “ele trabalhou pra conseguir esse resultado”, que NELSON falou isso para
ela, que ele comentou que queria que IRENE ganhasse essa licitação. Disse acreditar que a
propina paga para NELSON pela QUALIREDE refere-se a essa atuação de NELSON em favor
da QUALIREDE na licitação. Confirmou ainda que IRENE lhe apresentou FERNANDO
RANGEL e MICHEL MINICHIELLO, que eram as pessoas com que ela mantinha contatos sobre
5014437-42.2020.4.04.7200
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pagamentos, notas fiscais e contratos/rescisões para assinatura. Afirmou acreditar que essas
pessoas sabiam que se tratava de pagamento de propina. Disse também ter certeza que PAULA
BIANCA sabia que se tratava de propina. Ao final (00:22:09), afirmou ainda que, quando o
contrato com a QUALIREDE reduziu de 37 para 11 mil reais, NELSON lhe falou “óh,
QUALIREDE, pode esquecer, que já perdi pro MARTINI esse contrato aí, não vai mais ser nosso,
pode esquecer, vamos ter que readequar as contas porque...”. Ou seja, NELSON deu a entender
que a QUALIREDE teria sido repassada para o Secretário MARTINI. Mas, mesmo antes,
MARTINI recebia desse contrato, via parcela do pagamento ao escritório. Disse, ainda, que, no
período dos pagamentos de R$ 47 mil, NELSON e MARTINI recebiam R$ 10.000,00 desse
contrato com a QUALIREDE, ficando outros R$ 10.000,00, aproximadamente, para ela e o
restante para o escritório, impostos etc., mas, depois, esses valores foram reduzindo.
Por fim, cumpre mencionar trecho de outro depoimento prestado por MICHELLE GUERRA em
seu Acordo de Colaboração Premiada firmado como o MPF (Termo de Depoimento 3, realizado
em 16/12/2019 – vídeo anexo), em que MICHELLE apresenta relato – aproximadamente a partir
de 00:27:00 – sobre saques em espécie realizados na conta bancária do escritório, relativos aos
pagamentos recebidos de empresas para as quais o escritório não prestou efetivamente
qualquer serviço, afirmando que, quando ela realizava os saques, os valores eram entregues
imediatamente para NELSON NAPPI JUNIOR, tanto no próprio carro de NELSON, quando este
a acompanhava até o banco, quanto no escritório, quando ela ia sozinha até o banco.
Mencionou, também, que algumas vezes NELSON lhe informava que os valores eram
destinados a JÚLIO GARCIA, tanto na época em que este era Deputado Estadual, quanto no
período em que era Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (a partir de 00:29:15).
Questionada sobre os motivos desses repasses para JÚLIO GARCIA, quando este era
Conselheiro do TCE/SC (00:29:58), disse que, em seu entendimento, “era alguma coisa… algum
combinado entre eles”, pois “mesmo enquanto Conselheiro do Tribunal de Contas o NELSON se
reportava ao Deputado JÚLIO, pelo que eu tenho conhecimento, praticamente toda semana”,
havendo encontros periódicos entre eles, tanto no Tribunal de Contas do Estado quanto na
SEA. Mencionou, ainda, a reverência de NELSON em relação a JÚLIO, o qual
NELSON considerava como um “pai”. (...)
Ademais, cumpre relembrar trecho de outro depoimento prestado por MICHELLE GUERRA em
seu Acordo de Colaboração Premiada firmado como o MPF (Termo de Depoimento 3, anexo),
acima já referido, em que MICHELLE – a partir do minuto 35 desse depoimento – começa a
descrever as várias vindas de NELSON NAPPI JUNIOR ao escritório de advocacia com elevadas
quantias de dinheiro, quando então solicitava elásticos, envelopes e caixas de sapato, para fazer
a divisão do dinheiro, mencionando que os destinatários desses valores eram, segundo NELSON,
o ex-Governador RAIMUNDO COLOMBO, o ex-Vice-Governador EDUARDO PINHO
MOREIRA e JÚLIO GARCIA, afirmando que esses valores eram “mesadas” destinadas a essas
pessoas.

A autoridade, embora não haja como precisar exatamente, logrou apurar diversas
formas como o dinheiro recebido pelo escritório de MICHELLE chegava às mãos de NELSON
NAPPI no período desses contratos:
i) NELSON tinha procuração, datada de 12/2016, outorgando-lhe amplos poderes
para movimentar a conta corrente n° 11.770, agência 3326, banco SICOOB (Sistema de
Cooperativas de Créditos do Brasil) (Informação Policial 40/2018 - INF6 do evento 71 dos
5014437-42.2020.4.04.7200
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autos 50146845720194047200);
ii) aquisição de veículo em nome do escritório (Informação Policial 40/2018 INF6 do evento 71 dos autos 50146845720194047200);

iii) despesas para manutenção do escritório que, conforme mensagem supra,
existia basicamente somente para atender os interesses de NELSON (Informação Policial
110/2019 - p. 50 INF5 do evento 71 dos autos 50146845720194047200);
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iv) saques em espécie totalizando R$ 594.000,00 (p. 61 da representação dos autos
de busca e apreensão):
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Para demonstrar que os saques em espécie provavelmente eram para NELSON, a
autoridade ressaltou que, quando da deflagração da Operação Alcatraz, foram apreendidos R$
50.600,00, demonstrando que este andava com grandes somas em espécie (APREENSÃO10 do
evento 71 e APREENSÃO11 do evento 73 dos autos 50020240220174047200):

v) pagamento de despesas, tais como relativos a imóveis e veículos (pp. 63-65 da
representação 50063812020204047200):
Nesse sentido, verificou-se que, em 02/08/2017, a empresa QUALIREDE/SAÚDE
SUPLEMENTAR transferiu R$ 37.000,00 ao escritório de MICHELLE GUERRA, dos quais R$
30.000,00 foram sacados em 15/08/2017.
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Através do monitoramento do e-mail michelle@mg-advocacia.com, constatou-se que, oito dias
depois, em 23/08/2017, teriam sido pagos em espécie taxas (FRJ: R$ 800,00 e ITBI R$
16.000,00) referentes à escritura pública do imóvel, conforme mensagem repassada pela própria
MICHELLE GUERRA ao Cartório Salles no dia seguinte (p. 110-112 - Informação 76/2018 em
anexo) (...)
No mesmo sentido, analisando-se a movimentação financeira do escritório em outubro de 2017 e
confrontando-as com os dados compartilhados (p. 145, Informação 76/2018 em anexo),
constatou-se que, no mesmo mês em que foram recebidos R$ 11.000,00 desviados pela SAÚDE
SUPLEMENTAR/QUALIREDE, MICHELLE destinou R$ 40.000,00 para aquisição de veículo de
luxo em proveito de NELSON NAPPI JÚNIOR.

Constatado, assim, que o escritório MICHELLE GUERRA ADVOCACIA foi
mais um instrumento para o direcionamento dos recursos públicos desviados a partir do
contrato da QUALIREDE com o Estado de Santa Catarina.
6.1.2.d) saques em espécie
Foram levantados alguns dados junto ao COAF:
i) RIF 34946.2.4323.6347 (ANEXOS 7 a 10 do evento 1 dos
autos 50146845720194047200) enumerando os saques de alto valor até o ano de 2015. A
autoridade policial calculou aproximadamente um total de R$ 9.378.500,00, entre os anos de
2011 e 2015, de "saques em espécie em quantias vultosas relacionados à empresa SAÚDE
SUPLEMENTAR".
ii)
RIF
35113.2.4323.6347
(ANEXO3
do
evento
1
dos
autos 50146845720194047200) comprovando que os saques persistiram em 2016 e 2017. A
título de exemplo:
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Do mesmo relatório ainda se destaca acerca de conta de sócios da empresa (p. 4):

A autoridade policial foi obter dados junto ao SIMBA, fazendo constar da
representação nos autos da busca e apreensão (p. 69):
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No evento 4 dos autos 50063812020204047200, a autoridade policial listou os
valores da conta da SAUDE SUPLEMENTAR destinados a FERNANDO RENGEL e
RICHARD DE SOUZA. Para demonstrar o que foi relatado até o momento, em relação a
FERNANDO:
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E em relação a RICHARD:

Ainda, ao avaliar declaração de imposto de renda, a autoridade concluiu (p. 70 da
representação):
Há fortes indícios, inclusive, de que o registro de “distribuição de lucros” trata-se de medida
utilizada pelos investigados para ocultar das autoridades competentes a entrega ilícita de valores
a terceiros. Nesse sentido, a título de exemplo, destaca-se que, conforme dados encaminhados
pela Receita Federal (mídia em anexo), em 2014 e 2015, IRENE MINIKOVSKI HAHN declarou
rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ 6.221.699,77 e R$ 2.376.709,79,
respectivamente, sem que houvesse reflexo em sua variação patrimonial (R$ 25.741,30 e R$
271.762,19) ou movimentação financeira (R$ 530.233,63 e R$ 1.648.456,48).
No ano calendário de 2017, novamente, IRENE apresentou declaração de recebimento de divisão
de lucros valor de R$ 4.836.304,64, contudo seu patrimônio apresentou um decréscimo de R$
1.284.747,33 (a equipe de investigação não dispõe de dados relacionados aos demais
sócios/empregados da empresa).

A existência de saques tão altos sem justificativa adequada, é forte indicativo de
se tratarem de valores com destinos ilícitos.
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6.1.2.e) repasses suspeitos à ZENGOLDABIL/VRC CONTABILIDADE
LTDA.
Destaca-se os valores recebidos da SAUDE COMPLEMENTAR e QUALIREDE
pelo escritório de contabilidade (Relatório de análise de movimentação financeira RAPJ
142/2020, evento 5 dos autos 50063812020204047200):

Assim, o contador atende diversas das empresas objeto da presente investigação,
sendo que os valores recebidos da SAUDE COMPLEMENTAR se destacam, visto que ainda
que deduzido o valor devolvido, representam repasses em uma média anual de R$ 642.931,20.
Na representação dos autos 50063812020204047200, a autoridade policial detalha
os seguintes dados (p. 72):
Em relação aos pagamentos realizados pela SAÚDE SUPLEMENTAR, destaca-se o expressivo
valor médio das transferências, de cerca de R$ 50.000,00. Ainda assim, foram verificados
pagamentos atípicos à ZENGOLDABIL, acima de R$ 100.000,00, sendo que um deles, no valor
de R$ 312.724,76, teria retornado à própria SAÚDE SUPLEMENTAR após dois dias apenas, em
circunstâncias ainda a serem esclarecidas.

Do mesmo modo, analisando-se os dados obtidos via Simba, verifica-se que foram pagos, ainda,
R$ 163.380,83 pela SAÚDE SUPLEMENTAR diretamente ao sócio da empresa, VANDERLÚCIO
ROSA CUNHA.
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Destaca-se, ainda, que em dois destes pagamentos há informação encaminhada pelo banco de
possível ocorrência de saque em espécie.

Conforme exposto anteriormente (item 2.2.1), foi identificado que VANDERLÚCIO ROSA
CUNHA, proprietário da ZENGODABIL/VRC, já havia sido apontado como responsável pelo
saque de R$ 580.000,00 da conta bancária da empresa FOCOECONOMY, utilizada no esquema
de lavagem de dinheiro.

Fortes portanto os indícios de que VANDERLUCIO também servia de ponte a
destinação ilícita de valores recebidos da SAUDE COMPLEMENTAR.
6.1.2.f) repasses realizados a outras empresas do grupo
A autoridade policial levantou os dados societários de empresas com repasses
financeiros entre si que chamaram atenção (Relatório de análise de movimentação financeira
RAPJ 142/2020, evento 5 dos autos 50063812020204047200):

Com 16 sócios, destaca-se:
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Constatações:
- O sócio majoritário da Saúde Suplementar é Irene Minikovski Hahn, com 79,79 % do capital
social.
- Observamos que o email cadastrado pela Saúde Suplementar Soluções em Gestão de
Consultoria e Treinamento Ltda é admfinanceiro@qualirede.com.br , bem como o nome fantasia
é Qualirede.
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- Outra ligação entre as empresas Saúde Suplementar e a QUALIREDE é a sócia Paula Bianca
Minikovski Coelho que compõe a constituição societária de ambas as empresas, sendo sócia
administradora da Saúde Suplementar e responsável pela empresa QUALIREDE.

Outro sócio da QUALIREDE:

- O e-mail cadastrado pela empresa Alv Participações é norberto@saudesuplementar.com;
- Após consulta no CAGED constatamos que a Empresa Alv Participações nunca teve
funcionário registrado;
- O endereço da Alv Participações é o mesmo da Saúde Suplementar, qual seja Av. Mauro Ramos
nº 1277, Centro, Florianópolis/SC.
- Paula Bianca Minikovski Coelho é presidente da Alv Participações. Importante registrar que
Paula Minikovski figura como sócia das empresas Saúde Suplementar, Qualirede e Redequalis.

Outro dado apresentado foi que a sócia majoritária da Empresa Saúde
Suplementar Irene Minikovski Hahn, com 79,79%, é também sócia majoritária da empresa
VARIANTHE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO com 98,02% do capital social.
Outra empresa com situação similar da QUALIREDE, tendo a empresa Alv
Participações como sócia majoritária (99,72% do capital social) e Paula Bianca Minikovski
Coelho como administradora é a REDEQUALIS:
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A dinâmica das transações financeiras é objeto a partir da página 20 da
Informação, da qual se destaca os seguintes volumes:
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6.1.2.g) movimentações atípicas relacionadas a DALMO CLARO DE
OLIVEIRA
DALMO CLARO DE OLIVEIRA ocupou o cargo de Secretário de Estado da
Saúde de Santa Catarina de janeiro de 2011 a julho de 2013, assim como também foi
representante da FESC GESTÃO EM CONSULTORIA, empresa integrante do CONSÓRCIO
SANTA CATARINA, fato já observado na Representação Fiscal para Fins Penais (p. 6 do
OUT30 do apenso 1 do IPL).
Consta ainda da p. 75 da representação dos autos 50063812020204047200 que
IRENE HAHN tinha ligações com DALMO:
Destacou-se, inclusive, que a SAÚDE SUPLEMENTAR, líder do consórcio, teria como sócia
IRENE HAHN, a qual, anteriormente, atuou com DALMO CLARO DE OLIVEIRA perante a
UNIMED e em seu gabinete na Secretaria de Saúde no ano de 2011.

Também a autoridade fiscal havia chamado atenção para este detalhe (OUT30 do
apenso 1 do IPL):
Chama a atenção o fato da ex-chefe de gabinete e braço direito do secretário de Estado da
Saúde, Dalmo Claro de Oliveira (PMDB), Irene Minikoviski Hahn, ser sócia de uma das
empresas que integram o consórcio vencedor. Ela, que mantém estreita relação com o secretário
desde a Federação das Unimeds de Santa Catarina, já presidida por ele, é sócia da Saúde
Suplementar.

Em relação à sua movimentação financeira, destaca-se do Relatório do COAF o
descompasso com a renda mensal declarada
(RIF ANEXO3 do evento 1 dos
autos 50146845720194047200)
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Os dados do SIMBA foram analisados sendo objeto do RAPJ 211/2010 (evento 6
dos autos 50063812020204047200), destacando-se quanto aos aos 2012 a 2018:
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Em análise das transações bancárias existentes na base de dados do SIMBA CASO 002-PF004023-74, estabelecemos um filtro de R$ 2.000,00 nos depósitos efetuados nas contas de
DALMO, sendo que totalizaram 60 operações de créditos resultando num montante de R$
1.719.668,06. Para fins de ilustrar essas operações de créditos, iremos relacionar abaixo os
depósitos sem identificação:
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Com propriedade, a autoridade policial, em sua representação, ressaltou que
"parte expressiva dos depósitos foram observados no período em que DALMO CLARO ocupava
o cargo de Secretário de Saúde, em circunstâncias ainda a serem esclarecidas".
Consideração sua ligação com a empresa SAUDE SUPLEMENTAR e ainda ter
ocupado o cargo de Secretário da Saúde, assim como diante das irregularidades apontadas nos
respectivos processos licitatórios, essas movimentações financeiras se apresentam bastante
suspeitas, em especial no que toca aos depósitos em espécie.
6.1.3. Condutas apuradas.
Presente assim evidências substanciais em relação ao cometimento de práticas
ilícitas penais, envolvendo os contratos 24/2011, decorrente do Pregão Presencial 28/2011
SEA, e 118/2016, decorrente do Pregão Presencial 57/2016 SEA.
Os crimes em tese identificados guardam correspondência com os tipos penais
relacionados a fraudes licitatórias, corrupção ativa e/ou passiva, peculato, lavagem de capitais e
organização criminosa.
Os indícios de participação de cada investigado serão objeto de análise mais
detalhada quando da apreciação das medidas requeridas em relação a cada alvo.

6.2. NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO: Desvios em contratos relacionados à
NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S.A.
Outra empresa que firmou contrato com o Estado de Santa Catarina, a partir do
qual foram detectados pagamentos ilícitos aos investigados foi NEOWAY, controlada por
JAIME LEONEL DE PAULA JÚNIOR.
6.2.1. Dos contratos com o Governo do Estado de Santa Catarina
6.2.1.a) Pregão Presencial 751/2006 – Secretaria de Estado da Saúde
Contrato 138/2007- 31/01/2007 a 30/01/2013
5014437-42.2020.4.04.7200
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Cuida-se de contratação voltada à "prestação de serviços de integração de
plataformas de software com gestão inteligente de documentos e informações, conversão de
documentos para o formato digital, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e
equipamentos, objetivando a digitalização e reorganização dos Serviços de Arquivo Médico e
Estatística das Unidades Hospitalares da SES" (OUT26 a OUT43 do apenso eletrônico 4 do
IPL).
Tendo transcorrido cerca de 14 anos da data da licitação, eventual crime de fraude
já se encontra atingido pela prescrição. Todavia, como bem ressaltou a autoridade policial em
sua representação, "torna-se necessária a análise destes certames a fim de apontar as
circunstâncias relacionadas à origem dos desvios de recursos públicos identificados nos anos
subsequentes" (p. 80 - autos 50063812020204047200).
O processo licitatório foi objeto de análise pelo Ministério Público de Contas do
Estado de Santa Catarina, que destacou na INFO/NUGPDRR 322-2019 (INF2 a 4 do apenso
eletrônico 4 do IPL, a partir da p. 61):
i) ausência de orçamentos
(...). Informou que a contratação estava orçada em, aproximadamente, RS 350.000,00 (trezentos
e cinquenta mil reais) mensais, totalizando RS 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais)
anuais.
Contudo, não foram juntados ao processo quaisquer orçamentos ou outros elementos que
permitisse demonstrar a compatibilidade entre o valor estimado para a contratação e os preços
praticados no mercado.

ii) exigência de atestado de capacidade técnica em nome da empresa
(...) exigências capazes de configurar restrição a competitividade, a exemplo da obrigação de
que os atestados de capacidade técnica relativos a comprovação de experiencia anterior fossem
registrados em Conselhos de Fiscalização Profissional:

(...)
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(...)
Contudo, segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, so e valida a exigência do
registro em Conselhos de Fiscalização Profissional em relação aos atestados de capacidade
tecnica-profissional sendo ilícita, por ausência de previsão legal, tal exigência para fins de
comprovação da aptidão tecnica-operacional da pessoa jurídica:
(...)

Destaco ainda a observação da autoridade policial na p. 83 da representação nos
autos da busca e apreensão:
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iii)
a
autoridade
policial,
em
sua
representação
(autos 50063812020204047200) chamou atenção ainda ao item 3.1.1 do edital (p. 78 do
OUT26 do apenso 4 do IPL):

Em relação aos requisitos apresentados no respectivo edital, foram constatadas cláusulas
restritivas à competitividade, destacando-se, inicialmente, a vedação, sem justificativa, de
participação de empresas sob a forma de consórcio (item 3.1.1. – fl. 04 do procedimento).
Esta vedação, conforme pontuou o Ministério Público (p. 156-157 da Informação 332/2019),
deveria ser acompanhada da devida justificativa, especialmente considerando a complexidade do
serviço a ser prestado e o expressivo valor do contrato, bem como tendo em vista que esta
modalidade foi permitida pelo Governo Estadual em outros certames.
(...)
Nesse sentido, destaca-se que, conforme já informado nesta representação (item 1.2.), durante as
investigações tornou-se evidente que as deliberações relacionadas à possibilidade ou não de
atuação conjunta de empresas não apresentava critério definido, tratando-se de claro indício de
que teria por único objetivo adequar o certame ao modelo de prestação de serviço já definido
entre os investigados.

iv) ausência de competitividade, resultando no exato valor estimado para a
contratação (R$ 4.200.000,00 - p. 82 do OUT33 do apenso eletrônico 4 do IPL):
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Nesse ponto, destacou o Ministério Público de Contas (p. 11 do INF3 do apenso
4):
Por outro lado, todos os lances ofertados pela Experto Soluções em Gerência do Conhecimento
Ltda. estavam acima desse valor sendo que, o ultimo lance apresentado pela empresa, foi de RS
4.590.000,00 (quatro milhões, quinhentos e noventa mil reais).
Assim, o fato de a empresa ter apresentado somente lances superiores ao valor estimado para a
contratação pode constituir um indicativo de que encaminhou uma proposta ficta que,
intencionalmente, seria desclassificada.
Desse modo, o valor da proposta vencedora, ofertada pela E-Biz Solution SA., não resultou em
nenhum percentual de desconto em relação ao preço inicialmente estimado para a contratação.

Importante demonstrar a relação da empresa E-Biz com a investigada Neoway, a
partir dos dados do quadro societário, também objeto da INFO/NUGPDRR 322-2019:
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E, em outubro de 2010, ocorreria a cisão parcial da E-Biz Solution S.A. com versão da parcela
cindida para a Neoway Tecnologia Integrada e Negócios Ltda., consoante demonstra o Protocolo
e Justificação de Cisão Parcial arquivado na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo:

Em outra empresa sócia da Ebiz, um nome chamou atenção, dada sua influência
política:

Quanto ao respectivo contrato 138/2017, datado em 31-01-2007, destaca-se (p.
92-100 do OUT33 do apenso eletrônico 4 do IPL):
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O contrato contou com 13 Termos Aditivos (OUT34, p. 71, em diante), os quais
foram listados na Informação do Ministério Público de Contas (INF3 do apenso eletrônico 4 do
IPL):
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Quanto à empresa EXPERTO - única concorrente da E-Biz na licitação investigou a autoridade policial (p. 84 da representação policial):
Neste contexto, cumpre informar que, em consulta aos bancos de dados disponíveis, contatou-se
que a EXPERTO possuía, na época, capital social de R$ 16.000,00 e sede na Rua Juvenal
Farias, 34, Santa Mônica, sendo que suas atividades encontram-se atualmente encerradas.

Ainda, verifica-se que o endereço de cadastro da empresa corresponde à possível residência do
sócio ALEXANDRE SPECIALSKI GUERRA, filho da administradora ELIZABETH SUELI
SPECIALSKI, sendo que, em imagens mais recentes, constata-se se tratar de imóvel de pequenas
dimensões.
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Assim, há fortes indícios de que a empresa EXPERTO não teria capacidade de fato para
prestação do serviço licitado, especialmente considerando as inúmeras exigências técnicas
presentes, tratando-se de indício robusto de que sua participação no certame teria ocorrido
somente de forma figurativa.

A autoridade policial ainda apurou que a administradora ELISABETH atuou
como orientadora na Graduação e Doutorado, bem como editou obras em conjunto com
DAYNA MARIA BORTOLUZZI, a qual foi indicada para participação da equipe de apoio na
licitação (CI 265/06 - p. 120 do processo licitatório - p. 21 do OUT27 do apenso eletrônico 4 do
IPL):

Além de ter vínculo com a mãe do sócio da empresa EXPERTO, a autoridade
policial apurou que DAYNA teria recebido pagamentos por meio da empresa BORTOLUZZI &
SOBRAL LTDA., "entre 11/09/2009 e 06/05/2011, totalizando R$ 177.000,00, das empresas
investigadas ALFA SOLUÇÕES (RADAMÉS MARTINI) e NEOWAY TECNOLOGIA (JAIME
LEONEL DE PAULA JÚNIOR)", além de ter participado de outros certames em favor de
RADAMÉS e JAIME, objeto de itens mais adiante.
Outro indicado para a equipe de apoio - MAURICIO PASSOS DE CASTRO também veio a atuar, posteriormente, na empresa NEOWAY, conforme verificado pelo
Ministério Público de Contas no perfil do Linkedin (p. 53, INF2 do apenso 4 do IPL):
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Assim, os elementos são no sentido de que (a) o edital disposições que restringiam
a participação, (b) havia servidores ligados a JAIME LEONEL, da E-biz, na equipe técnica do
processo licitatório, e (c) a única outra empresa a apresentar proposta foi apenas para simular
competitividade, já que apresentou somente valores acima do valor de referência, bem como um
dos sócios é filho de pessoa muito ligada a uma servidora que atual na equipe técnica do
processo de licitação.
6.2.1.b) Pregão Presencial 217/2008 – Secretaria de Estado da Administração
- Contrato 10/2009- 26/01/2009 a 30/04/2014
Cuida-se de um processo licitatório impulsionado por LUIZ CARLOS PEREIRA
MAROSO, relacionado a um projeto de modernização do sistema de protocolo e processos
administrativos (EDITAL61 em diante do apenso eletrônico 4 do IPL). Resultado (p. 34 do
EDITAL 78):
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O processo também foi objeto de análise pelo Ministério Público de Contas do
Estado de Santa Catarina na Informação 322/2019 - (p. 62 em diante do INF3 e INF4 do apenso
eletrônico 4 do IPL).
O primeiro fato a chamar atenção é de que o valor de referência - R$ 7.836.640,49
- decorreu da média de três orçamentos, apresentados pelas empresas Ebiz, Softplan e Power
Solucions, sendo que o vencedor foi um consórcio entre duas dessas empresas - Neoway (Ebiz)
e Softplan. E assinou como testemunha na formação do consórcio, o filho do Secretário Milton
Martini (Radamés) (p. 3 do EDITAL71 do apenso eletrônico 4 do IPL):

Já a empresa Power Solutions, embora apresentasse orçamento na fase interna,
não participou da fase pública do procedimento licitatório.
Destaca-se da ata do pregão (pp. 18-2 do EDITAL 77 do apenso eletrônico 4 do
IPL):
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A empresa desclassificada, em sua proposta escrita, ofertou valor bem inferior ao
do Consórcio, sendo que em seu lance verbal o Consórcio apresentou valor similar à proposta
escrita da Next Generation, que pode ter sido uma forma de evitar questionamentos:
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Extrai-se da ata:
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Assim a empresa SoftExpert foi desclassificada por apresentar sua proposta
intempestivamente, e a empresa Next Generation de acordo com o seguinte parecer (p. 17 do
EDITAL77):

Conforme bem ressaltou a autoridade policial, "houve desclassificação da
empresa sem indicação expressa dos requisitos não atendidos, sendo que, conforme exposto
pelo Ministério Público de Contas, a empresa juntou farta documentação relacionada a sua
qualificação para execução do serviço".
Sobre essa desclassificação, destaco da análise do Ministério Público de Contas do
Estado de Santa Catarina (INF4 do apenso eletrônico 4 do IPL):
Ou seja, resta evidenciado que, em nenhum momento, a comissão formada pelos servidores da
SEA apontou, de modo objetivo, quais requisitos previstos no edital nao foram atendidos pela
proposta da Next Generation S.A.
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Por outro lado, em relação a existência de documentos em inglês na proposta apresentada foi
possível verificar que foi apresentado um Certificado emitido pela Ultimus Empowering People
Diving Process atestando que a Next Generation S.A. é a representante exclusiva dos produtos da
referi'q a empresa no Brasil:

Esta certidão foi acompanhada de cópia autenticada do Acordo firmado entre a Ultimus
Empowering People Diving Process e a Next Generation S.A. (Anexo X - fls. 446-455) o qual
estava redigido em língua inglesa.
Ocorre que, conforme o Edital do PP 217-2008 a mera apresentação da declaração do
proprietário do software já era suficiente para assegurar a habilitação técnica da proponente:
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Logo, bastava a juntada da declaração do proprietário do software para atender ao requisito
definido no edital, razão pela qual, não se justificaria a inabilitação da licitante por ter juntado
uma cópia, em língua inglesa, do acordo que mantinha com a fabricante, até mesmo porque esse
documento sequer era exigido no instrumento convocatório.

Também foi observado que foi juntado um catálogo em língua inglesa. Mas
também isso não poderia ser causa de desclassificação, no entendimento do TCU, conforme
decisões citadas na INFO/NUGPDRR 322/2019:
9.4. notificar a Caixa Econômica Federal. nos termos do art. 179, I 69. do Regimento Interno, no
sentido de que a diligência prevista no art. 43, I 3°, da Lei 8.666/1993 deve ser realizada com o
fim de sanear a ausência de apresentação da versão traduzida de certificado de qualificação
técnica redigido em língua estrangeira e cu_io original tenha sido tempestivamente apresentado.
pois tal providência não fere a isonomia entre os licitantes e sua omissão pode prejudicar a
obtenção de proposta mais vantajosa ao erário. (Tribunal de Contas da União. Acórdão
393/2013. Orgão julgador: Plenário. Relator Ministro Valmir Campelo Data da sessão
06/03/2013.)
9.3.2. exigência. sem respaldo legal ou editalício. de que os documentos suplementares
apresentados pelos licitantes. a exemplo de catálogos e folhetos técnicos, quando redigidos em
língua estrangeira. fossem acompanhados de tradução juramentada. ainda que
dispensáveis à aferição da idoneidade das propostas. (Tribunal de Contas da União. Acórdão
944/2013. Orgão julgador: Plenario. Relator Ministro Benjamin Zymler, Data da sessão:
17/04/2013.)

Conclui o parecer, portanto, que "bastaria que o Pregoeiro promovesse a
diligência prevista no artigo 43, 1 3°, da Lei n° 8.666/93, a fim de garantir a contratação da
proposta mais vantajosa para a Administração".
Mais, para demonstrar que se tratou de uma desclassificação pontual e não de uma
prática regular, ressaltou o Procurador de Contas:
Outra circunstância suscetível de demonstrar que a apresentação de documentos em língua
inglesa pela proponente não constituía razão suficiente para desclassifica-la do certame e' o fato
de que, em outra licitação, também promovida pela SEA, a empresa que veio a ser declarada
vencedora anexou, na sua proposta, farta documentação naquele idioma.
Trata-se, no caso, do Pregão Presencial n° 086/2013 (Anexo XI) cujo objeto consistia no
Fornecimento de equipamentos de informática e programas e sistemas aplicativos, conforme as
condições previstas no edital" e que foi vencido pela empresa Integra Tecnologia Ltda. (CNPJ
74.088.618/0001- 91).
É possível verificar que a referida empresa juntou, a partir das fls. 432 do processo relativo ao
PP 086/2013 (Anexo XII), farta documentação em língua inglesa relacionada a catálogos e
especificações técnicas dos softwares a serem fornecido à SEA.
(...)
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Conforme se pode observar um dos membros da equipe de apoio, que atestou a conformidade da
proposta da Integra Tecnologia Ltda. no PP 086/2013, foi o ex-gerente da área de tecnologia da
SEA, Sr. Luiz Carlos Pereira Maroso, que também integrou a Comissão responsável por analisar
a proposta comercial da Next Generation S.A. no PP 217/2008 e foi o responsável pela
solicitação que deu origem ao processo licitatório.

Seguiram-se ao contrato inicial 10/2009, com prazo de vigência de 12 meses,
diversos aditivos, entre outras coisas, prorrogando a vigência até abril de 2014, conforme
levantado pelo Ministério Público de Contas (p. 15 em diante do INF4 do apenso 4 do IPL):

Especificamente em relação ao 7° Termo Aditivo (Anexo XIII que prorrogou a vigência
contratual ate abril de 2014 e resultou em um acréscimo de RS 500.644,94 (quinhentos mil,
seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), verifica-se que, novamente,
houve questionamento da Consultoria Jurídica quanto a adequação entre os serviços que seriam
acrescidos e o objeto original do contrato o que levou o então Gerente de Tecnologia da
Informação da SEA, Sr. Danilo Pereira, a encaminhar ao Secretário-Adjunto Nelson Castelo
Branco Nappi Jr., a Comunicação Interna n 2190 (Anexo XIII - fls 30-32) revisão do parecer
jurídico emitido pela COJUR.
(...)
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(...)

Conforme se verifica, a Comunicação Interna juntada acima faz menção ao Parecer Jurídico n°
5014/2013 e procura sustentar que a realização do aditivo não tinha o objetivo de alterar o
objeto do contrato. Assim, solicita uma revisão do Parecer Jurídico emitido pela Consultoria
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Jurídica da SES.
Contudo, não foi possível encontrar, no processo relativo ao 7° Termo Aditivo ao Contrato n°
10/2019, o mencionado Parecer Jurídico e também não constam informações se, de tato, ocorreu
a sua revisão, tal como solicitado pela Gerencia de Tecnologia da Informação.
Ainda assim, cerca de um mês após o encaminhamento da Comunicação Interna ao Secretario
Adjunto da SEA, Sr. Nelson Castello Branco Nappi Jr., verifica-se que foi prevista dotação
orçamentária para a realização do termo aditivo (Anexo XIII - fls. 33):
(...)

Assim, os documentos apontam que, em mais este processo licitatório, a
NEOWAY foi indevidamente beneficiada.
6.2.1.c) Manifestação de Interesse 001/2011 – Secretaria de Estado da
Fazenda Contrato de Serviços de Consultoria n. 024/2012
Destaca-se da peça que impulsionou o processo administrativo, datada de
11/07/11, o qual consta do apenso eletrônico 5 do IPL (PROCADM1 a PROCADM21):
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O contrato foi firmado com consórcio ao qual pertencia a empresa NEOWAY (p.
185 do PROCADM20):
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O processo administrativo foi objeto de análise pelo Ministério Público de Contas
do Estado de Santa Catarina, que produziu a INFO/NUGPFRR/336/2019, juntada no INF1 do
apenso eletrônico 4 do IPL, observando, a partir dessa peça inicial:
Apesar da juntada de planilha orçamentária (fl. 163 da Manifestação de Interesse), não há
indicativo da origem dos valores apontados pela referida comissão, sendo que, apesar disso,
houve deferimento da solicitação conforme Deliberação 780/2011, assinado, inclusive, pelo
investigado MILTON MARTINI, então Secretário de Administração (fl. 162).

Outro ponto que chamou a atenção da autoridade policial, foi a presença de
DAYNA MARIA BORTOLUZZI na equipe técnica, que, conforme relatado anteriormente,
teria recebido R$ 177.000,00 das empresas NEOWAY e ALFA SOLUÇÕES entre 11/09/2009 e
06/05/2011, através da empresa BORTOLUZZI & SOBRAL LTDA. (p. 30 do PROCADM1 do
apenso 5):

O aviso foi publicado em 09/11/11 (pp. 28-38 do PROCADM3 do apenso
eletrônico 5). A lista curta dos interessados selecionados consta do ANEXO25 do apenso 5):

A empresa NEOWAY aparece formando um consórcio com a empresa n. 2
(ANEXO27 do apenso 5):
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Cumpre destacar as observações do MPC/SC (INF1 do apenso 4 do IPL):

Fato que a partir de então chama atenção foi que três das empresas desistiram,
prosseguindo apenas BRQ, NTC (consórcio com Neoway) e Viaconsulting (ANEXO33 do
apenso 5):
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Quanto à execução do contrato, houve atrasos, em tese justificados por alterações
no projeto, mas prosseguiu. Tendo o Ministério Público de Contas observado (INF1 do apenso
4):
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(...)

(...)
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Ao final, o contrato em vez de durar 13 meses, durou 59, mas segundo o MPC/SC
não houve alteração de valor.
6.2.1.d) Pregão Presencial 166/2012 – Secretaria de Estado da Saúde
Contrato 130/2013- 04/01/13 a 31/05/2018
Tratou o processo SES 58960/2011 da "contratação de empresa para a prestação
de serviços de fornecimento, manutenção e suporte do software de gestão inteligente de
documentos e informações, com gestão documental para a Secretaria de Estado da Saúde de
Santa Catarina, podendo ser estendido para todas as unidades da Secretaria de Estado da
Saúde de Santa Catarina, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos",
constando na íntegra do apenso eletrônico 4 do IPL (OUT44 a 56).
No OUT57 do apenso 4 do IPL (5014683-72.2019.4.04.7200), consta decisão do
TCE/SC, em representação apresentada pela empresa Human Concierge Logística Ltda. julgada
procedente, em que foi aplicada multa a DALMO CLARO DE OLIVEIRA e CARLA GIANI
DA ROCHA, diante do reconhecimento das seguintes irregularidades:
3.2.1. Exigência de atestado de qualificação técnica vinculado à determinada marca,
irregularidade que representa restrição ao caráter competitivo do certame, bem como estabelece
preferência em razão da exclusividade, violando assim ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, bem
como no artigo 7º, § 5º da Lei n. 8.666/93 (item 2.2 dos Relatórios DLC nº 833/2012 e 318/2013).
3.2.2. Exigência de percentual mínimo acima de 50% dos quantitativos dos itens de maior
relevância, contrariando os arts. 3º, § 1º, inciso I, e 30, inciso II da Lei nº 8.666/93 e art. 37,
inciso XXI da Constituição Federal (item 2.4 do Relatório de Instrução nº 426/2013).

No âmbito desta investigação, foi elaborada análise pelo Ministério Público de
Contas do Estado de Santa Catarina, cujas conclusões constam da INFO/NUGPDRR 322-2019,
juntamente com a análise do PP 751/2006 (item 2, p. 61 em diante do INF2 e INF3 do apenso 4
do IPL).
Vejamos.
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O processo licitatório foi necessário diante da impossibilidade de prorrogação da
vigência do contrato 138/06 - objeto da análise no item '6.2.1.a' supra (pp. 21-22 do OUT44):

(...)

Note-se que, ainda que o valor contratado resultasse de uma licitação de 2006 e
considerada a evolução tecnológica que otimiza esse tipo de serviço, não foi feita uma pesquisa
de preços. Esse ponto foi de observação pela autoridade policial (p. 98 da representação nos
autos 50063812020204047200):
No presente caso, considerando a natureza do contrato, causa perplexidade a ausência de nova
pesquisa orçamentária, tendo em vista, especialmente, os reconhecidos avanços em
equipamentos relacionados à digitalização de documentos, reduzindo-se consideravelmente o
tempo necessário para sua execução e, consequentemente, os custos do serviço.

As cláusulas restritivas à competitividade verificadas no PP 751/2006 se
repetiram, como a vedação de empresas sob a forma de consórcio e a exigência de atestado de
capacidade técnica registrado em conselho de fiscalização profissional em nome da pessoa
jurídica interessada (itens 3.1.1 e 8.1.3.1 e 8.1.3.2 do edital - p. 75 e 82 do OUT45 do apenso
4):
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Observou o MPC/SC (p. 26 do INF3 do apenso 4):
Conforme se observa no Modelo da Proposta - Planilha de Preços (Anexo V - fls. 343) os
quantitativos acima mencionados superam significativamente o percentual de 50% admitido pelo
Tribunal de Contas da União.
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Assim, verifica-se que o PP 116-2008 previa a conversão para o formato digital de 680.000
(seiscentos e oitenta mil) documentos por mes o que totaliza 8.160.000 (oito milhões cento e
sessenta mil) digitalizações anuais.
Porem, o edital exigiu a comprovação, pelas licitantes, de já terem prestado serviços de
digitalização de 7.500.000 (sete milhões e quinhentas mil) imagens o que equivale a 91% do
quantitativo previsto no Edital.
Do mesmo modo, foi prevista a transferência, higienização, organização e indexação de
documentos envolvendo a utilização de 820 (oitocentas e vinte) caixas box por mes o que resulta
em 9840 (nove mil oitocentos e quarenta) caixas para o período de um ano.
Contudo, as licitantes deveriam comprovar, na fase de habilitação a prestação de serviços
semelhantes contemplando um volume mínimo de 8.000 (oito mil) caixas box o que equivale a
81% da quantidade estipulada no edital.

O direcionamento mediante restrição à competitividade, como bem ressaltou a
autoridade policial, "se torna ainda mais evidente quando, a partir da análise da Ata de
Credenciamento (Anexo V - fls. 496), verifica-se que somente a empresa Neoway Tecnologia
Integrada Assessoria e Negócios S.A., que já prestava os serviços para a SES, credenciou-se
para participar da sessão pública".
O atestado de capacidade técnica apresentado pela única participante foi fornecido
pelo próprio Estado de Santa Catarina, em razão do contrato 138/2007 (pp. 87, 90, 100 do
OUT47 do apenso 4 do IPL).
Ainda, nas palavras da autoridade policial, "o direcionamento do processo
licitatório no presente caso torna-se ainda mais evidente e inquestionável mediante análise das
exigências contidas no item 8.1.3.2 do edital, à medida que exigia do interessado comprovação
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de atestados relacionados a serviços mediante utilização de softwares de empresas específicas
citadas na presente investigação (MICROMED SISTEMAS LTDA. e SOFTPLAN
PLANEJAMENTO DE SISTEMAS LTDA."
Note-se, inclusive, que outro atestado apresentado foi da SOFTPLAN, relativo aos
serviços prestados também ao Estado em consórcio formado com a NEOWAY, para
cumprimento do contrato 10/2009 (item '6.2.1.b)' supra) (pp. 96-7 do OUT47 do apenso 4).
Ressalta-se, ainda, na representação dos autos 50063812020204047200:
Ressalta-se que a MICROMED, conforme consta do item 4.2.1. da presente representação, foi
identificada como responsável pelo repasse de valores ilícitos a empresa vinculada aos
investigados MILTON MARTINI e RADAMÉS MARTINI, totalizando, a princípio, R$
16.129.668,83 (dezesseis milhões, cento e vinte e nova mil, seiscentos e sessenta e oito reais e
oitenta e três centavos), enquanto a SOFTPLAN corresponde à empresa atuante em consórcios
com a própria NEOWAY TECNOLOGIA.

O Ministério Público de Contas apontou decisão do TCU no sentido de que
é ilegal exigir como, critério de habilitação, experiência prévia em determinada tipologia
específica de serviço:
Caracteriza restrição à competitividade da licitação a exigência. como criterio de habilitação. de
atestado de qualificação tecnica comprovando experiência em tipologia especifica de serviço,
salvo se imprescindível à certeza da boa execução do obieto e desde que devidamente
fundamentada no processo licitatório.
9. Nesses termos, dentre outras medidas, considero adequada a proposição de se determinar ao
Ministério da Saúde que providencie a anulação dos referidos Pregões Eletrônicos para
Registros de Preços (PE SRP) 35/2017 e 36/2017, sob pena de potencializar sérios riscos de
sobrepreço nesses certames, tendo em vista as razões técnicas que a seguir resumo:
l...l
vi) a exigência do subitem 17.13 do termo de referência do PE SRP 35/2017 impondo que
o licitante tenha prestado serviços utilizando exatamente o mesmo modelo de referência a
ser utilizado no objeto a ser contratado. sem a devida justificativa do motivo de não serem
aceitos outros modelos de referência ou tecnologias que eventualmente guardem alguma
similaridade com aquele, tem potencial de restringir a competição e afronta o art. 30.
inciso II, da Lei 8.666/1993. bem como a jurisprudência desta Corte (Acórdãos 134/2017,
1.742/2016 e 1.585/2015, todos do Plenário, dentre outros)

Todas essas exigências, certamente favoreceram a empresa NEOWAY, que
sabidamente as atendia, em razão do contrato 138/2007, a qual veio então a assinar o contrato
130/2013, com prazo de vigência até 31/12/13 e valor global de RS 5.442.000,00 (cinco
milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil reais), com a vigência prorrogada até 31/05/2018.
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Chamou especial atenção do MPC/SC e PF que o 8º Termo Aditivo implicou um
gasto adicional de R$ 950.040,00, ao promover um "acréscimo de 15,55% ao valor do
contrato, a partir de 17/07/2017, e teve por objeto o "acréscimo contratual relativo à inclusão
de serviços relacionados à gestão inteligente de documentos e informações para atender às
necessidades da SES. além da inclusão da Gerência do Centro Catarinense de Reabilitação
(GEREB) e da Gerência de Transplantes (GETRA) no Contrato"".
Ainda, em relação a um dos serviços inclusos, "verifica-se que a aquisição de
Licença para uso de uma Plataforma Big Data configura um objeto alheio aquele previsto na
contratação original, razão pela qual, não poderia ter sido objeto de um simples Termo
Aditivo, mas sim de um novo procedimento licitatório".
Observou-se que houve um questionamento por parte da assessoria jurídica, a qua
acabou por acolher os termos do Parecer Técnico 164/2017, assinado por Gustavo Favero
Santos, ao afirmar que o aditivo seria "totalmente aderente ao pleito" (íntegra do parecer consta
das fls 48-9 da INF3 do apenso 4).
Ocorre que e-mails trocados anteriormente, demonstram que o próprio Gustavo
Favero Santos entendia que se tratava da inclusão de novos itens:

6.2.1.e) Pregão Presencial 2417/2013 – Secretaria Estadual de Saúde Contrato
672/2013 - 01/12/2013 a 30/11/2019
A íntegra do processo foi anexada a partir do OUT19 do apenso 4 do IPL, o qual
foi objeto de análise pelo MPC/SC na Informação 322/2019, no item 1 (INF2 do apenso
eletrônico 4 do IPL).
Conforme se extrai da referida informação, o pregão foi lançado para dar
continuidade ao contrato decorrente do PP 1733/2008 e objetivou a "prestação de Serviços de
Suporte e Manutenção, da solução especializada em Gestão e Operação de Logística de
Armazenamento e Distribuição de Materiais e Medicamentos (SGM - Sistema de Gestão de
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Materiais e Medicamentos), da Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Santa Catarina,
contemplando o Suporte e Manutenção e Garantia de Atualização Legal e Tecnológica, durante
12 (doze) meses".
Em uma prática já observada nos itens anteriores, o preço estimado - R$
309.136,74/mês e R$ 3.709.640,88/ano - não veio definido a partir de orçamentos obtidos de
outras empresas, mas sim adotando como parâmetro o valor praticado no âmbito do Contrato
783/2008 (p. 11 do OUT19 do apenso 4):

O pedido foi encaminhado por MAURICIO PASSOS DE CASTRO, que, em 2017
veio a ser funcionário da NEOWAY, conforme já exposto na análise dos fatos envolvendo o PP
751/2006 (item '6.2.1.a' supra).
Outra irregularidade similar a já vista nos itens anteriores são as exigências
específicas que direcionam o certame a quem já estava prestando o serviço:
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Diversos dos atestados de capacidade técnica foram inclusive fornecidos pelo
próprio Estado de Santa Catarina (pp. 85, 87, 88, 89, 97 e 98 do OUT20 do apenso 4), todos
assinados ou por DANILO PEREIRA ou por MAURICIO PASSOS DE CASTRO - lembre-se
que este veio, mais tarde, a integrar a NEOWAY.
Um desses atestados é fornecido em favor de Turíbio Martinho de Campos:

Conforme levantamento feito pelo MPC/SC:
Ocorre que, o individuo mencionado no atestado, e que possui vínculos com a empresa
vencedora do PP 2417/2013 da Secretaria Estadual de Saúde, é filho de Martinho Rogerio
Campos que, por sua vez, e casado com Tânia Maria Eberhardt que, na época da contratação,
exercia o cargo de Secretaria de Estado da Saúde:

Bem observou a autoridade policial que TÂNIA foi quem homologou o resultado
do certame p. 153 do OUT20 do apenso 4:
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Apesar dos desvios de recursos serem tratados em item próprio, importante informar, ainda, que,
conforme dados obtidos via SIMBA, apesar de TURÍBIO receber, à época, pagamentos mensais
inferiores a R$ 10.000,00 na qualidade de funcionário, recebeu da NEOWAY, em fevereiro de
2014, dois créditos no valor total de R$ 173.333,33 sob rubrica “pagamento fornecedores”.

Ainda, consultando-se o website de transparência estadual, verifica-se que, em 07/02/2014, data
em que TURIBIO recebeu R$ 33.333,33 da NEOWAY, foi publicado justamente o documento de
liquidação da parcela referente ao mês de janeiro do contrato sob exame (672/2013).

Além disso, exemplificando que não há critério, enquanto em editais já analisados
nos itens anteriores a situação era inversa, neste edital, foi expressamente permitida a
participação de consórcios (item 3.3.), sendo que o único participante do certame - e
consequentemente ganhador - foi o Consórcio, representado pela empresa NEOWAY, na pessoa
de Paulo Eduardo Bogoni, conforme se depreende da ata ( OUT19, p. 237, e OUT20, pp. 12-6 e
141-2, apenso 4):
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Na condição de único participante, a proposta escrita apresentou valor superior ao
estimado no pregão, sendo que na fase de lances, reduziu para exatamente o valor da estimativa,
ou seja, a ausência de competitividade resultou na ausência de economia ao Poder Público (p.
21, 29 e 153 do OUT20 do apenso 4):
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Oportuno pontuar que, sobre o valor e as restrições, o MPC/SC fez ainda a
seguinte observação (p. 47 do INF2 do apenso 4 do IPL):
Por outro lado, o PP 2417/2013 visou a "Prestação de Serviços de Suporte e Manutenção" da
solução que ja se encontrava instalada no âmbito da Secretaria da Saúde, ou seja, não envolveu
o desenvolvimento de um novo sistema. Além disso, resultou em uma contratação de RS
309.136,74 (trezentos e nove mil, cento e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) mensais,
o que permite concluir que o objeto licitado, em tese, apresentava menor complexidade em
relação ao PP 1733/2008.
Logo, nao haveria, em principio, qualquer justificativa para se impor exigências mais restritivas
à competitividade na contratação que envolvia somente os serviços de suporte e manutenção,
quando estas mesmas exigências não constaram no certame que tinha por objeto o
desenvolvimento do sistema informatizado, o que reforça a tese de que foram inseridas no edital
do PP 2417/2013 clausulas com o nítido propósito de favorecer a Neoway Tecnologia Integrada
Assessoria e Negócios S.A.

O contrato foi sofrendo prorrogações e, conforme levantou a autoridade policial,
manteve-se vigente "até a data de 30/11/2019, considerando a assinatura do 9 º termo aditivo
em 11/12/2018 por JANIO WAGNER CONSTANTE, Superintendente de Gestão Administrativa
e ANDREA CRISTINA KARGEL, representando a empresa NEOWAY (p. 1240 do PP)".
6.2.1.f) Pregão Presencial 35/2013 – Assembleia Legislativa Contrato
136/2014- 09/12/2013 a 08/2015
Pregão com o seguinte objeto: fornecimento de solução de gestão da informação
na modalidade de software como serviço, abrangendo ainda o licenciamento com uso ilimitado.
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Também este pregão foi objeto de análise pelo MPC/SC na Informação 322/2019 item 3, a partir da página 119 (p. 54 do INF3 do apenso 4), cujo edital consta no ANEXO VII
(OUT58 do apenso 4 do IPL).
Esta licitação ocorreu na época em que JULIO GARCIA era Presidente da
ALESC, sendo que o Coordenador da Comissão de Licitações foi por ele nomeado:

O Ministério Público de Contas apontou algumas irregularidades identificadas no
edital:
i) atestado de capacidade técnica com limitação de tempo, o que afronta o § 5º do
art. 30 da Lei de Licitações:
11.1.13. Apresentar, no mínimo, um atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, que comprove a aptidão e fornecimento dos seguintes serviços:
a) Fornecimento de Solução de Gestão da Informação com serviços associados de captura,
qualificação e disponibilização de informações que disponibilizou e qualificou no mínimo 10
milhões de registros de Pessoa Jurídica e, que tais serviços, se estenderam no mínimo durante
12 meses (art. 30, inciso II da Lei nº 8.666/93);
b) Que forneceu suporte técnico e manutenção para a Solução de Gestão da Informação durante,
no mínimo, 12 meses (art. 30, inciso II da Lei nº 8.666/93);

Com efeito, dispõe o referido § 5º:
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo
ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que
inibam a participação na licitação.

Foram citados, na p. 123 da INFO/NUGPDRR 322/2019 (p. 58 do
INF3), julgados do TCU, pela ilegalidade da exigência.
ii) Outro requisito que chamou atenção diz respeito à qualificação técnicoprofissional, muito semelhante a disposição existente também no edital do item anterior
('6.2.1.e' - PP 2417/2013), que se referem às áreas de formação da Gerente Técnica da
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NEOWAY, ANDREA CRISTINA KARGEL, "o que configura um forte indício de
favorecimento à referida empresa, principalmente, se considerado o fato de que se sagrou
vencedora nos dois certames":
11.1.14 Apresentar no mínimo um atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, informando os nomes dos membros da equipe técnica e comprovando
a sua experiência na seguinte função:
a) Gerente de Projetos: na gestão de projetos, com papel principal na coordenação de equipes de
mapeamento, implantação e operação de soluções corporativas com diploma de conclusão de
curso em instituição de ensino reconhecida pelo MEC nas áreas de ciência da computação,
análise de sistemas, sistemas de informação ou engenharia da computação, bem como
certificação PMP ou graduação em gerenciamento de projetos com diploma reconhecido pelo
MEC. O referido atestado deverá estar acompanhado do(s) diploma(s) do referido profissional e
certificado válido (art. 30, § 1º, inciso I da Lei nº 8.666/93). Este último, apenas caso apresente
certificação PMP.

Redação no PP 2417/2013:

Destaco, ainda, da Informação do MPC/SC:
Ademais, verifica-se que o valor do ultimo lance ofertado foi de RS 6.333.144,00 (seis milhões,
trezentos e trinta e três mil, cento e quarenta e quatro reais), ou seja, o percentual de desconto
obtido foi de apenas 0,34% diante do valor máximo previsto no edital de RS 6.355.000,00 (seis
milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil reais).
Após a conclusão do PP 035/2017 foi celebrado entre a ALESC e a Neoway Tecnologia
Integrada Assessoria e Negócios S.A. o Contrato n° 136/2014 (Anexo XX) com prazo de vigência
de 12 meses a partir de 09 de dezembro de 2013, podendo ser prorrogado por ate 60 (sessenta)
meses.
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Em que pese nao ter sido possível identificar, no Portal da Transparência da ALESC, Termos
Aditivos ao referido contrato, foram encontrados pagamentos realizados, pelo menos até agosto
de 2015 relativos a sua execução:
(...)
Os pagamentos realizados pela ALESC em favor da Neoway Tecnologia Integrada Assessoria e
Negócios SA. pela execução do contrato durante esse período totalizaram RS 4.829.629,98
(quatro milhões, oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e oito
centavos) de acordo com as Notas de Empenho e Pagamento obtidas no Portal da Transparência
do órgão (Anexo IX - Pagamentos Alesc - Neoway).

6.2.1.g) Pregão Presencial 020/2014 – Secretaria de Estado da Administração
- Contrato 057/2014 - 05/05/2014 a 05/05/2019
Licitação voltada à contratação de empresa para "adequação do modelo de gestão
arquivística para o sistema de gestão do Protocolo Eletrônico do Estado de Santa Catarina SGPe".
A íntegra do processo encontra-se juntada no apenso eletrônico 4 do IPL, a partir
do OUT84, o qual foi objeto de análise pelo MPC/SC (item 5 da Informação 322/2019 - a partir
da p. 21 do INF4 do apenso 4 do IPL).
O pedido de encaminhamento do Pregão foi encaminhado de DANILO PEREIRA
para NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR, com valor estimado a partir de três
orçamentos:

As empresas que participaram da fase interna foram Instituto Stela, Neoway e
Softplan (p. 5, 8 e 14 do OUT84 do apenso 4), todavia, conforme ata do pregão, o Instituto
Stela não participou da fase externa (p. 20 do OUT95):
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Note-se que o resultado foi pouco abaixo do valor de referência.
Outro dado que chama atenção desde logo é que o único participante - e portanto
vencedor - foi o consórcio entre as duas outras empresas que participaram da fase interna (pp.
22-5 do OUT99).
O estranho de ter vencido um consórcio é o disposto no item 6.2.1 (p. 22 do
OUT90):

Esse detalhe não foi verificado por ninguém, sendo o consórcio habilitado
regularmente e nem mesmo quando a assessoria jurídica analisou o contrato que seria assinado,
determinando a correção apenas de um item da tabela do objeto, por haver descompasso,
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entendido como erro material, entre o edital e o contrato (p. 29 do OUT99).
A autoridade policial e o Ministério Público de Contas encontraram indícios de
direcionamento também neste certame, notadamente quanto aos requisitos de qualificação
técnica (p. 28 da INFO 322/2019 - INF4 do apenso 4 do IPL):
9.2.1. - Comprovação da capacidade técnica para fornecimento e desenvolvimento de
software de gestão de processos administrativos digitais.
9.2.1.1. - A Comprovação da capacidade técnica da licitante dar-se-á mediante a
apresentação de atestados de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito
publico ou privado, que comprove que a empresa presta ou vem prestado serviços
descritos no subitem anterior.
Quanto a exigências desta natureza se faz oportuno relembrar que, segundo o artigo BO, II, da
Lei n° 8.666/1993, a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á "comprovação de
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação (...)".
Ou seja, ao estabelecer os requisitos de qualificação técnica caberá a entidade licitante definir
as quantidades, características e prazos dos serviços similares aos que pretende contratar e cuja
execução prévia deverá ser comprovada através de atestados ou certidões.
Porém, não é suficiente para tanto simplesmente afirmar que os atestados ou certidões deverão
comprovar que a licitante tenha executado serviços ""semelhantes" ao objeto da licitação,
conforme previu o subitem 9.2.1.1 do Edital do PP n°O20/2014. E
ste tipo de redação, de caráter genérico e impreciso pode, facilmente, conduzir a avaliações
subjetivas e favorecimentos no decorrer da analise dos documentos de habilitação implicando,
dessa maneira, em afronta ao principio do julgamento objetivo.

Nesse ponto, é de se ressaltar que dois atestados apresentados pelo consórcio
foram fornecidos pelo próprio Estado de Santa Catarina (pp. 9-12 do OUT99), sendo que um
deles foi emitido um dia antes da publicação do Edital (p. 27 do OUT92):
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A empresa não ter procurado o Estado após a publicação, indica que já tinha
conhecimento do certame, ressaltando-se que quem assinou o atestado foi o mesmo servidor
que iniciou o processo licitatório e compunha a equipe de apoio (DANILO PEREIRA) (pp. 910 14 do OUT93:
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Segundo o MPC/SC, os Termos Aditivos foram apenas de prorrogação de
vigência - que foi até 05.05.2019 -, sempre mantendo o valor original pactuado - R$
3.855.000,00.
A autoridade policial analisou os processos de prorrogação, sempre defendido por
DANILO PEREIRA, que foi instado a comprovar a vantajosidade mediante pesquisa de preços,
a exemplo da Informação 0808/2016 (p. 14-15 do OUT103):
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Inclusive na sequência dos documentos, observa-se que a Diretoria Administrativa
e Financeira manifestou-se pela ausência de recursos e necessidade de redução de despesas:
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A prorrogação foi realizada. Anota-se que quando apresentada pesquisa de preços,
esta trouxe apenas valores da própria empresa e do CIASC, isso já na instrução da última
prorrogação (CI 944/24.04.18 - p. 9-10 do OUT107):
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Por fim, somente em abril de 2019 - após mudança do Governo Estadual, ressaltese -, é que a Gerente de Projetos Tania Mara Lozeyko verificou que a contratação contrariava o
edital, o qual vedava participação de consórcio (p. 3 do OUT113), sendo aberto o Processo SEA
502/2019 e, após parecer da assessoria jurídica, o contrato foi declarado nulo, mediante ato
publicado em 29.04.2019 (pp. 13-4 do OUT113):
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Em 08.05.2019, o então Secretário de Estado da Administração determinou a
abertura de procedimento de apuração dos fatos, sobre o qual não há informação nos autos.
6.2.1.h) Pregão Presencial 099/2015 e Processo de Dispensa 39/2016– CASAN
- Contratos 1138/2015 e 1039/2016 – 13/08/2015 a 22/03/2017
Outro contrato encontrado da NEOWAY foi com a CELESC, em uma licitação
voltada à contratação de serviços de implantação de solução integrada da gestão empresarial ERP e aquisição de hardware.
Os respectivos processos administrativos foram juntados no apenso eletrônico 4
do IPL (OUT114 a OUT130) e foram objeto de análise no item 6 da INFO/NUGPDRR 3222019 (INF4 do apenso 4).
A empresa NEOWAY participou já da fase interna, apresentando proposta
comercial para o software de solução de gestão da informação (p. 18 do OUT115):
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Outra empresa que participou da fase interna é uma empresa que já mantinha
relação com a NEOWAY desde, pelo menos, 2008, conforme destacou a autoridade policial na
página 111 da representação dos autos 50063812020204047200:
Nesse contexto, importante destacar que ELUCID SOLUTIONS foi identificada como empresa
responsável pelo pagamento de R$ 5.262.979,59 à empresa NEOWAY, entre 21/01/2008 e
30/04/2012 (extrato integral em anexo), inclusive, conforme identificado pela Receita Federal,
teria sido a origem de parte dos recursos desviados através da empresa ALFA GESTÃO DE
NEGÓCIOS (Processo 5014683- 72.2019.4.04.7200/SC, Apenso: 1, OUT29, Página 230 e item
3.2.1 desta representação).

Já a terceira proposta, também os indícios que foi apresentada a pedido da
NEOWAY:
Quanto à E-TREE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, analisando-se os dados obtidos mediante
quebra de sigilo bancário, constatou-se, também, que, após apresentação da proposta
orçamentária e antes do início do certame, teria recebido R$ 23.462,50 da empresa NEOWAY:

Cumpre destacar que as propostas da SONDA UTILITIES (ELUCID
SOLUTIONS S.A.) e E-TREE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS foram posteriores e continham
valores superiores ao da NEOWAY (pp. 20 e 22 do OUT115).
Ainda, essas duas empresas - que se apresentaram proposta comercial é porque
teriam interesse no objeto do certame - são do Estado de São Paulo. Ainda assim, o pedido foi
de realização do pregão na modalidade presencial (p. 78 do OUT115):
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Determinados alguns ajustes no Edital, foi solicitada proposta atualizada à
NEOWAY, que manteve o mesmo valor em 03.06.2015 (p. 30 do OUT118 e p. 25 do OUT119).
Novamente, as outras empresas que formaram o preço de referência foram a E-TREE e
SONDA (pp. 28 e 32 do OUT119 do apenso 4).
O respectivo edital, que consta a partir da página 34 do OUT120 do apenso 4 do
IPL, contém, novamente quanto à qualificação técnica, disposições que chamaram atenção do
MPC/SC e PF:

Sobre essa equipe técnica, dispõe ainda o ANEXO XIV do edital (p. 31 do
OUT121):
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Mais uma vez, destaca o Ministério Público de Contas, decisões do TCU:
i) Acórdão 2241/2012:
9.2.2 se abstenha de exigir, como condição de qualificação técnica na fase de habilitação. que os
licitantes possuam em seu quadro permanente os profissionais com as certificações requeridas.

ii) Acórdão 1396/2012:
9.2.4. a exigência. no subitem 13.42 do Edital. da indicação nominal de profissionais de nível
superior distintos para cada lote da licitação, bem como pertencentes ao quadro permanente da
empresa proponente. com vinculo comprovado mediante copia da Carteira Profissional de
Trabalho ou por meio de contrato de prestação de serviços. celebrado de acordo com a
leqislação civil comum. como requisito indispensável para sua habilitação. impõe ônus
antecipado as proponentes sem a correspondente garantia de que o participante venha a ser
vencedor do certame, com prejuízo ao principio da competitividade. afrontando o disposto no art.
3º, caput e § 1º, inciso I. da Lei n. 8.666/1993, bem como a jurisprudência deste Tribunal
consoante Acordãos n. 481/2004; 1.094/2004; 26/2007; 126/2007, todos deste Plenário, Acordão
n. 2.178/zooô-1@ câmara e Acórdão na 2.561/2004-2ª Câmara.

iii) Acórdão 727/2012:
A exigência de comprovação, para fim de qualificação técnica. de tempo de experiência dos
profissionais a serem disponibilizados pela licitante afronta o disposto no art. 30, § 5º, da Lei
8.666/1993. (...) Reproduziu, em seguida, trecho do Acordão 600/2011 - Plenário: "A exigência
de comprovação, para fim de qualificação técnica, de tempo de experiência dos profissionais a
serem disponibilizados pela licitante para a execução do objeto afronta o disposto no art. 30, §
5º, da Lei 8.666/93", O Tribunal. por esses motivos, ao acolher proposta do relator, decidiu: "'93
determinar ao Sebrae/DN que, em caso de seguimento da Concorrência 2/2012, altere a alínea
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"a"" do item 7.1.3 do respectivo edital, de modo a excluir as exigências relativas ao numero de
anos de experiência dos profissionais que comporão a equipe responsável pelos serviços,
estabelecendo requisitos para cada categoria profissional. como condição apenas de
contratação, e comunique ao TCU do que vier a ser decidido em 15 (quinze) dias". Precedentes
mencionados: Acórdãos 600/2011 e 473/2004 ambos do Plenário.

iv) Acórdão 134/2017:
9.13, exigência de comprovação, para fim de qualificação técnica profissional. de tempo de
experiência ou de exercício em função dos profissionais a serem disponibilizados pela licitante
para a execução do objeto, observado no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 126/2016.
com infração ao disposto no art. 37. inciso XXI da Constituição Federal e nos arts. 3º, § 1º,
inciso I, e 30, §§ 1º, 3º e 5º da Lei 8.666/1993.

Outra disposição do edital que afrontou o § 5º do artigo 30 da Lei de Licitações:

Note-se a especificidade, de ter que ser o atestado emitido por empresa do setor de
Utilities, em um pregão presencial que dificulta participação de empresas de outros Estados, e
que não bastava o sistema ter sido implementado, mas ainda deveria estar em operação. No que
respeita a esta exigência, apontou o MPC/SC:
Dessa forma, se determinada empresa comprovasse que já havia instalado um sistema de gestão
empresarial nos moldes requeridos pela CASAN, porem, O mesmo não se encontrasse mais em
operação, restaria desclassificada do certame.
(...)
Neste sentido, ê relevante mencionar que a Neoway Tecnologia Integrada Assessoria e Negócios
S.A. apresentou a CASAN, por ocasião da sua participação na sessão publica do PP 099/2015,
um atestado de capacidade técnica emitido pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina
(CELESC), declarando que a empresa foi a responsável pela implantação do Sistema Integrado
de Gestão Empresarial naquela entidade e que o mesmo se encontrava em operação satisfatória.
Ainda, nesse mesmo atestado, constou a relação da equipe técnica que prestou O referido serviço
á CELESC, formada exatamente pelos mesmos profissionais que a Neoway Tecnologia Integrada
Assessoria e Negócios S.A. apresentaria para fins de comprovação de capacidade técnicaprofissional no curso do PP 099/2015:

Assim, diante de tamanha limitação, a NEOWAY foi a única participante,
resultando em valor equivalente ao previsto no edital, conforme análise do MPC/SC:
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Em virtude das inúmeras exigências restritivas presentes no Edital do PP 099/2015 foram
apresentadas impugnações (Anexo XVI - fls. 724- 788) por quatro diferentes empresas
questionando os requisitos relativos a habilitação técnica das licitantes.
Contudo, a CASAN manteve inalterado o instrumento convocatório de modo que a sessão
publica foi realizada em 24 de julho de 2015 e, novamente, a única proponente para o Lote I da
licitação foi a Neoway Tecnologia Integrada Assessoria e Negócios, conforme a Ata da Sessão
Publica (Anexo XVI - fls. 1285).
Desse modo, a empresa apresentou uma oferta inicial de R8 17.341.566,00 (dezessete milhões,
trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais), equivalente ao valor máximo
estimado no edital.
Posteriormente, na etapa de lances, esse valor foi reduzido para RS 17.254.858,17 (dezessete
milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dezessete
centavos) representando um percentual de desconto de apenas O,5% em relação ao valor do
edital:

A ata do pregão consta da p. 44 do OUT127 do apenso 4 do IPL:

O respectivo contrato (1138/2015, assinado em 13-08-2015) consta das página
102-119 do OUT127, com o seguinte prazo de execução:

Sobre a execução, observou o MPC/SC:
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Durante a execução contratual foi elaborado, em junho de 2016, o Termo Aditivo n° 01/2016
(Anexo XVII - fls. 164-165) que resultou em um acréscimo quantitativo de 6,77% ao seu valor
original importando em uma despesa de RS 1.168.516,00 (num milhão, cento e sessenta e oito
mil, quinhentos e dezesseis reais).
Contudo, quando a Gerencia de Informática requereu a prorrogação contratual a Gerência de
Licitações da CASAN se manifestou contraria a esta pretensão (Anexo XVII - fls. 105), alegando
que o Contrato n° 1138/2015 não foi caracterizado como prestação de serviços contínuos:

Após parecer jurídico particular (pp. 133-43 do OUT129), a Procuradoria da
CASAN emitiu seu parecer, do qual destaco (pp. 170-2 do OUT129 do apenso 4 do IPL):

(...)

Deu-se, assim, encaminhamento à Dispensa de Licitação (p. 191 do OUT129), em
contratação diretamente com a NEOWAY, pelo prazo de 120 dias (contrato nas fls. 198 do
OUT129 a 8 do OUT130 do apenso 4):
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6.2.1.i) Contratos relacionados à ELUCID SOLUTIONS – CELESC Processo de Inexibilidade n. 30/2008
Conforme verificado pela autoridade policial, a empresa ELUCID, envolvida em
tese nos desvio de valores, também manteve contrato com empresa pública estadual - CELESC.
Logrou-se localizar o Processo de Inexigibilidade de Licitação 30/2008, para
prestação de serviço de consultoria especializada no sistema de gestão comercial - SIGA
(PROCADM 2 e 3 do evento 7 dos autos 50063812020204047200).
A contratação foi autorizada por que o serviço a ser contratado estava voltado a
um sistema adquirido da ELUCID, em resultado ao PE 199/2006 (pp. 7 e 18 do PROCADM2):
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Intimada da decisão, a própria empresa consignou que nem todos os serviços
contratados seriam de exclusividade dela, mas tão somente a operação assistida, consultoria de
suporte a produtos e manutenção adaptativa (p. 60):

São esses os serviços referidos (p. 20):
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Assim, o contrato foi firmado contendo apenas os três serviços, conforme se
verifica no Anexo I, no qual consta entre as considerações gerais (pp. 109-16 e anexo I nas pp.
107-8):

Encaminhado o processo para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
mediante indicação de seis irregularidades (p. 134), foi aberto o processo LCC 08/00628578,
tendo sido, após apresentadas as defesas, sugerida ao Relator, pelo Auditor Fiscal de Controle
Externo Francisco Nogueira, a aplicação multa a EDUARDO PINHO MOREIRA, mediante
reconhecimento das seguintes irregularidades (p. 10 do PROCADM3):
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O Ministério Público manifestou-se de acordo com o parecer, seguindo-se a
proposta de voto do Relator (Auditor Gerson dos Santos Sicca) que consta das pp. 14-30 do
PROCADM3.
Todavia, o Conselheiro Herneus De Nadal pediu vista, apresentando voto pela
regularidade da contratação, o qual foi acolhido pela maioria (p. 57-8 do PROCADM3 do
evento 7 dos autos da busca e apreensão):

Por fim, destacou a autoridade policial (p. 116 da representação de busca e
apreensão):
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6.2.2. Dos desvios de recurso e lavagem de dinheiro
6.2.2.a) Desvios relacionados às empresas APPORTI SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA e SAMABSD LTDA.
Este item aborda provas de remessa de valores da empresa NEOWAY com destino
a JULIO GARCIA.

A relação entre JEFFERSON COLOMBO, JULIO GARCIA e a empresa
SAMABSD já foi explicitada no item '2.1.2.b)'.
Também no item 1.1., consta resumo da Informação Policial 98/2018 (INF3 do
evento 70 dos autos 50146845720194047200), onde é demonstrada a relação da empresa
SAMABSD com as empresas ECCO ENERGY e TOOLBIZ (atual APPORTI).
Dessa mesma Informação Policial, extrai-se elementos de desvio de valores por
meio dessas empresas, sendo verificados diversos contratos, obtendo-se o inteiro teor dos
seguintes contratos: ECCO ENERGY e SAMABSD, em 10.11.2013, ECCO ENERGY e TOOL
BIZ, em 19.08.2013 e NEOWAY e SAMABSD, em 10.02.2014 (ANEXOS 5 a 7 do evento 70
dos autos 50146845720194047200).
Quanto a esses contratos, chamou atenção que eram anexo de um e-mail de março
de 2014, indicando que teriam sido assinados de forma retroativa (p. 18 e 21 da Informação
98/201 INF3 do evento 70):
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i) contrato ECCO ENERGY e TOOL BIZ (ANEXO6)

Datado de 19 de agosto de 2013 e com previsão de pagamento até o quinto dia útil
do mês subsequente ao da prestação dos serviços e após entrega de Relatórios de Serviços e
Termo de Aceite, a autoridade verificou que a maior parte do valor foi quitada dois dias após a
data do contrato (p. 40 INF3 do evento 70 dos autos da quebra):
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A autoridade policial, na representação dos autos 50063812020204047200
observa que nas mesmas datas, a empresa NEOWAY transferiu valor equivalente para a ECCO
ENERGY:

Diante dos contratos que a NEOWAY tem com o Poder Público, a autoridade
ainda destacou:
Nesse sentido, tem-se que, em 21/08/2013, a NEOWAY recebeu R$ 530.702,82 do FES e R$
66.091,06 do Fundo de Materiais e Publicações.

Em relação ao pagamento de R$ 100.000,00 em 28/10/2013, verifica-se que, na mesma data,
houve um crédito na conta da empresa de R$ 57.203,73 oriundo da CELESC, sendo o restante
retirado em resgate de aplicação:
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A autoridade policial ainda trouxe aos autos, ainda que sem indicar onde estaria o
Relatório de Material Apreendido respectivo, elementos para demonstrar que JULIO também
exercia influência dentro da CELESC (p. 121 da representação da busca e apreensão):

Ainda, pouco antes do dia 28 de outubro, mas precisamente "no dia 22/10/2013, a
NEOWAY teria recebido valores do Fundo Estadual de Saúde (R$ 651.164,12) e Fundo de
Materiais (R$ R$ 94.030,80)":

ii) contrato ECCO ENERGY e SAMBSD - R$ 100.000,00 (ANEXO7)
Observe-se que a ECCO ENERGY contratou a SAMABSD, em 10.11.2013 (um
domingo, aliás), para o mesmo serviço que contratou a TOOL BIZ em agosto de 2013:
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Mais uma vez, observou-se, em que pesem as disposições contratuais, que 50%
foi pago poucos dias depois (p. 16 da INF3 do evento 70 dos autos 50146845720194047200):

A investigação não teve acesso à movimentação bancária de nenhuma das
empresas, mas naquelas mesmas datas 15/11 e 18/12, foram encontrados, na movimentação
bancária da NEOWAY, transferência de valores para a ECCO ENERGY:

Assim, um mecanismo de remessa de valores da NEOWAY até a SAMABSD, via
ECCO ENERGY.
Na análise telemática, foi possível que nos dias anteriores ao pagamento houve
uma cobrança, por parte de JEFFERSON COLOMBO, em relação à NEOWAY (p. 13 da
Informação 98/2019 - INF3 do evento 70):
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No dia do pagamento da primeira parcela, verifica-se que a NEOWAY recebeu
valor da ACCESS1, provavelmente para cumprir o compromisso. Nesse ponto, transcrevo teor
da representação (p. 125, autos 50063812020204047200):
Após a cobrança apresentada por JEFFERSON, conforme já indicado, houve a transferência de
R$ 50.000,00 da empresa NEOWAY para a ECCO ENERGY, sendo que a análise dos dados
bancários indica que, em razão do alegado “descompasso do fluxo de caixa”, ao que tudo indica
esta quantia teria sido obtida mediante recursos existentes na conta da empresa ACCESS1,
incorporada pela NEOWAY conforme já relatado.

Já a parcela de 18/12/2013, conforme dados obtidos via SIMBA, no valor de R$ 50.000,00, teria
sido paga após créditos na conta da NEOWAY oriundos da Secretaria Estadual de Saúde (R$
306.176,26) e Fundo de Materiais e Publicações (R$ 222.737,68).

iii) contrato NEOWAY e SAMABSD - R$ 747.000,00 (ANEXO5)

Com data de 10.02.14, os valores foram pagos imediatamente:
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Considerando que o contrato, ao que consta foi até elaborado depois dessas datas
(e-mail data de 21.07.14), é de se notar que foi localizado um outro subterfúgio, como forma de
dar aparência de legalidade às transferências. Reproduzo da representação:
Importante destacar que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço
comercial da empresa APPORTI, foi localizado “termo de confissão de dívida” firmado entre a
empresa SAMABSD e JEFFERSON COLOMBO, no qual se verifica claramente a simulação de
empréstimo entre os referidos, indicando-se como fonte os créditos recebidos na conta da
empresa oriundos, na realidade, da NEOWAY TECNOLOGIA (R$ 457.988,00 em 11/02/2014 e
R$ 243.071,50 em 13/02/2014).

A quantia “emprestada”, conforme cláusula segunda, deveria ser paga em parcelas mensais,
sendo a primeira, no valor de R$ 104.000,00, na mesma data referente à segunda parcela do
empréstimo (13/02/2014), o que não deixa dúvidas de que se trata de contrato simulado.

Portanto, os indícios até então obtidos indicam com força relevante que o valor de
R$ 747.000,00 saiu em tese da NEOWAY com destino a JEFFERSON COLOMBO, utilizando
a SAMBSD como intermediária.
Por fim, a autoridade policial destacou que os créditos recebidos pela NEOWAY,
pouco antes das transferências:
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iv) Pagamentos NEOWAY – APPORTI – R$ 1.648.000,00
A autoridade policial verificou ainda uma série de transferências bancárias para a
SANDRO KLEBER ME/APPORTI, no período de 25/07/2014 a 01/08/2017, sem ter localizado
contratos correspondentes.
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Esse valor, somado aos contratos referidos (R$ 350.000,00, R$ 100.000,00 e R$
747.000,00), representa um repasse da NEOWAY para JEFFERSON de um total de R$
2.845.000,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil reais).
Na agenda de JEFFERSON, foi localizada uma anotação "TR NEOWAY",
demonstrando que estava envolvido, de alguma forma, em algum Termo de Referência em
licitação em favor da NEOWAY (p. 131 da representação nos autos da busca e apreensão):

Conforme já explicitado no item '2.1.2.b)' são muitas as evidências de que a
empresa APPORTI e JEFFERSON COLOMBO pagavam despesas de JULIO CESAR
GARCIA.
Embora não seja o caso de repetir tudo, destaco novamente o quadro dos
pagamentos já identificados apontando o valor de R$ 2.795.782,20, no período compreendido
entre julho de 2013 e março de 2019:
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A autoridade policial também destacou que a maior parte dos valores recebidos
pela APPORTI tiveram origem em empresas objeto da presente investigação:

Inclusive, a autoridade observou, em relação aos valores pagos pelas garagens do
empreendimento CEU:
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Então, após análise da equipe de investigação, identificou-se que dos R$ 1.305.815,22 referentes
aos contratos acima, ao menos R$ 1.152.982,23 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil,
novecentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos) teriam sido pagos entre maio de 2015 e
março de 2016 através de recursos desviados pela empresa SAÚDE SUPLEMENTAR, restando,
assim, a quantia de R$ 152.832,99 (item 2.2.2 deste relatório).
(...)
Nesse contexto, analisando-se os dados relacionados à quebra de sigilo bancário das empresas
investigadas (filtro de transações acima de R$ 1.000,00), foi possível identificar que, em
07/04/2015, a empresa NEOWAY transferiu R$ 150.000,00 à APPORTI e, apenas oito dias após,
esta efetuou o pagamento de R$ 100.000,00 à URBEM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO.

Também já relatado no item '2.1.2.b)', JEFFERSON COLOMBO realizou muitos
saques em espécie, ultrapassando um milhão de reais no período entre 06/2013 e 06/2018. Parte
dessas despesas são objeto da Informação 84/2017 (INF2 do evento 70 dos autos
50146845720194047200).
6.2.2.b) Desvios relacionados à empresa ALFA GESTÃO DE NEGÓCIOS

i) relação entre as empresas ALFA e NEOWAY
A empresa ALFA está relacionada à família de MILTON MARTINI, Secretário de
Estado da Administração nos períodos de 03/01/2011 a 31/12/2012 e de 09/01/2017 a
01/01/2019.
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A análise patrimonial da empresa e de seus sócios é objeto da Informação de
Polícia Judiciária n. 1000/2019 (INF1 e INF2 do evento 8 dos autos 50063812020204047200).

Destaco dos comentários finais da informação:
(...)
No banco de dados disponíveis consta que, em seu histórico, a ALFA teve apenas uma
funcionária registrada. Foi contratada no cargo de Auxiliar de Escritório em Geral, admitida
em fevereiro/2012 e demitida em novembro/2012;
No período de 08/2009 a 03/2017 a ALFA SOLUÇÕES teve como maior remetente de recursos
para suas contas a empresa MICROMED INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 86.858.131/0001-20.
Foram realizadas 70 transferências, totalizando um montante de R$ 16.129.668,83 a favor da
ALFA SOLUÇÕES.
Importante registrar que a MICROMED recebeu do governo do ESTADO DE SANTA
CATARINA, no período de 2009 a 2018, pagamentos decorrentes de contrato com o FUNDO
ESTADUAL DE SAÚDE. Os valores recebidos pela MICROMED do ESTADO DE SANTA
CATARINA atingiram um total de R$ 52.805.793,75.
O exame das contas bancárias mostra que a MICROMED não foi a única empresa a depositar
nas contas da ALFA SOLUÇÕES. No entanto, o volume das transferências durante o período
analisado é muito superior às demais movimentações a favor da ALFA SOLUÇÕES. A segunda
empresa que mais transferiu para a empresa investigada foi a NEO WAY TECNOLOGIA, com
um total pouco superior a R$ 2.700.000, cerca de seis vezes menos. Desta forma, pode-se inferir
que nos pagamentos realizados pela ALFA SOLUÇÕES sempre existe uma parcela dos valores
provenientes da MICROMED/SECRETARIA DA FAZENDA.

O exame das declarações de imposto de renda dos sócios demonstrou que seus
patrimônios tiveram um crescimento que variou entre 3000% a 6000% no período de 2009 a
2017. Nesse período adquiriram, cada um, um imóvel, sendo que o restante aplicado em
investimentos.
Prossegue a análise:
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Durante o intervalo investigado, a família MARTINI investiu grande parte dos valores recebidos
da ALFA SOLUÇÕES na empresa SOCIALBASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S.A. Entre
2009 e 2017, a ALFA e seus sócios transferiram para a SOCIALBASE SOLUÇÕES um total de
R$ 2.998.102,41.
As movimentações também seguiram o caminho inverso. Nesse sentido, os maiores envios da
SOCIALBASE para os investigados ocorreram a partir do ano de 2015, justamente a época em
que o modelo de transferências foi modificado. Nesse sentido, não parece ser coincidência o fato
de que, no ano de 2015, ocorreu o primeiro contrato da SOCIALBASE com a SECRETARIA DA
FAZENDA/SC e, ainda nesse ano, a empresa transferiu R$ 542.517,85 nas contas bancárias dos
investigados.

Quanto a sua relação com a NEOWAY, apontou-se:
A NEOWAY realizou operações a crédito (total de R$ 2.732.071,12) e a débito (total de R$
1.540.125,30) nas contas da ALFA SOLUÇÕES. Essas movimentações são observadas entre os
anos de 2008 e 2011.
Apesar de que não há sócios comuns entre a NEOWAY e a ALFA SOLUÇÕES, JAIME LEONEL
DE PAULA JUNIOR, sócio presidente da NEOWAY, mantém sociedade com FELIPE TOME
GUERREIRO MARTINI e ALISSA MARIA GUERREIRO MARTINI na empresa CAMPO
BELO ENERGETICA S.A., CNPJ 10.952.160/0001-94. Recorda-se que FELIPE MARTINI e
ALISSA MARTINI são sócios da ALFA SOLUÇÕES.
Também se destaca que a empresa CAMPO BELO foi favorecida com a transferência de um total
de R$ 106.101,83 das contas da ALFA SOLUÇÕES, com as movimentações distribuídas entre os
anos de 2009 a 2012. Esse conjunto de fatores apontam que a conta da ALFA SOLUÇÕES pode
ter sido utilizada como intermediária em transações onde houve a necessidade de ocultar a
origem e destino de movimentações bancárias.

A autoridade policial anotou que "conforme 4ª alteração contratual (fls. 21432148 da referida representação), até a data de 23/08/2011 todos os sócios residiam no mesmo
imóvel (Rua Luiz Delfino, 89, Ap. 102, Bloco B, Centro, Florianópolis/SC), tratando-se de
domicílio declarado pelo próprio MILTON MARTINI¸ não havendo dúvidas, portanto, que os
valores recebidos pela empresa tinham como beneficiário indireto o próprio investigado".
Também ressaltou a ligação entre RADAMÉS MARTINI, sócio administrador da
ALFA, com JAIME LEONEL DE PAULO JUNIOR, da NEOWAY:
A princípio, foi verificado que, em 10/07/2006, a empresa ALFA, representada por RADAMÉS, já
havia constituído “sociedade em conta de participação” com a empresa DE PAULA – Tecnologia
e Negócios Ltda., pertencente a JAIME LEONEL DE PAULA JÚNIOR, o que demonstra a
existência de vínculo entre os investigados há pelo menos 13 anos. O endereço de ambas as
empresas, inclusive, encontrava-se cadastrado no mesmo andar, em salas sequenciais, em
Edifício na Av. Mauro Ramos, 1450, neste Município (Processo 5014683-72.2019.4.04.7200/SC,
Apenso: 1, OUT18, Página 4).
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A empresa DE PAULA é a NEOWAY, conforme se observa no CNPJ no quadro
abaixo, que demonstra os créditos na conta da ALFA (p. 64 do INF2 do evento 8 dos autos da
busca e apreensão):

Prova mais evidente da forte relação entre RADAMÉS e JAIME, é o fato de
RADAMÉS representar a NEOWAY em contas bancárias:
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ii) dos pagamentos ilícitos
Nos autos da representação fiscal 10010.026183/1016-40 (apenso eletrônico 1,
OUT1 a 30, do IPL), a autoridade fiscal apurou informações que levam à conclusão de que a
empresa ALFA GESTÃO era beneficiária de valores ilícitos desviados pela empresa NEOWAY
TECNOLOGIA (Item 3.2.2 - OUT30):
A partir do exame da escrita comercial da empresa ALFA (fls. 2159 a 2296), bem como dos
extratos de movimentação de contas bancárias (fls. 2327 a 2352; 2404 a 2463; 2468 a 2533; e
2573 a 2578), foram selecionados quinze depósitos em conta corrente bancária da fiscalizada
(ALFA), realizados mediante transferências bancárias provenientes da empresa NEOWAY
TECNOLOGIA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGÓCIOS S.A., CNPJ nº 05.337.875/0001-05,
no valor total de R$ 1.379.975,00.(...)

Observou-se que a ALFA lançou os valores recebidos como recebimentos de
lucros da empresa NEOWAY, sendo que a partir de 10/2010 foram verificados débitos a título
de "adiantamento para futuro aumento de capital":
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A autoridade fiscal diligenciou, verificando que a empresa ALFA não faz parte do
quadro societário da NEOWAY:

Por sua vez, nos livros da NEOWAY, o valor que a ALFA pagou como
adiantamento para futuro aumento de capital, foram lançados como crédito a título de lucros:

Intimada, a empresa ALFA apresentou relação das empresas em que possui
participação societária, "no demonstrativo apresentado não havia nenhuma informação de
participação societária existente na empresa NEOWAY, reforçando a existência de
irregularidades nas receitas escrituradas como distribuição de lucros".
Por outro lado, verificou que a empresa NEOWAY escriturou os valores remetidos
à ALFA como lucros distribuídos. Intimada, a NEOWAY apresentou cópia do contrato social de
constituição de sociedade em conta de participação – SCP firmada com a empresa ALFA, em
08.08.2008, do qual a autoridade fiscal extraiu os seguintes dados:
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Solicitados cópia das notas fiscais e contratos relativos às receitas da SCP,
concluiu a Receita Federal:
Da análise das informações e documentos apresentados (fls. 4443 a 4619), constatou-se que os
lucros distribuídos pela empresa NEOWAY ao sujeito passivo, objeto da investigação
empreendida, foram justificados como sendo auferidos pela sociedade em conta de participação
(SCP).

Todavia, na análise dos livros contábeis das empresas ALFA e NEOWAY não há
registro dessa SCP:
Através da Intimação Fiscal nº 003 (fls. 2950) o sujeito passivo foi notificado a identificar os
investimentos em sociedades em conta de participação (SCP) descritos no Balanço Patrimonial
levantado em 31 de dezembro dos anos-calendário 2009, 2010 e 2011. Em resposta ao que lhe
fora exigido, o representante da pessoa jurídica apresentou declaração prestando as informações
solicitadas (fls. 2951 a 2953). Da análise desta, observa-se que os lançamentos e os saldos da
conta “Sociedade em Conta de Participação” referiam-se exclusivamente aos investimentos
realizados em contrato de SCP firmado com o Sr. Bassan George Necola Hanna, inscrito no CPF
004.344.789- 97 (fls. 2953). Destaca-se portanto que não há qualquer registro de existência de
participação societária em sociedade em conta de participação com a empresa NEOWAY.
Em análise da escrita contábil da sociedade empresária NEOWAY, observa-se que da mesma
forma não há qualquer registro da existência da sociedade em conta de participação firmada
com a empresa ALFA. É o que se depreende também do exame de seus Balancetes de verificação
relativos aos mesmos períodos (fls. 3770 a 3801).

Do mesmo modo, em nenhuma das empresas, há registro de integralização do
capital previsto no contrato de constituição da SCP. Ainda:
Conforme informações prestadas pela empresa NEOWAY no curso do procedimento de diligência
fiscal (fls. 4443 a 4450), as receitas que teriam sido auferidas pela SCP e embasado a
distribuição de lucros à ALFA originaram-se de serviços prestados às seguintes sociedades
empresárias:
ELUCID SOLUTIONS S.A. – CNPJ: 56.131.030/0001-91
DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 83.472.803/0001-76
LÓGICA AMÉRICA DO SUL SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA – CNPJ nº
03.028.280/0001-34
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A partir do exame da escrita contábil da empresa NEOWAY (fls. 3060 a 3769), constatou-se que
não há qualquer registro de receitas auferidas pela sociedade em conta de participação. Todas as
receitas apuradas pela sociedade empresária no período de 2009 a 2011 foram escrituradas em
conta de resultado própria da pessoa jurídica, denominada “Serviços prestados - à prazo”,
código 31101001-3972 (fls. 3135 a 3136; 3340 a 3343; e 3642 a 3646), sendo esta a única conta
utilizada para fins de apropriação das receitas. Também nesta conta foram escrituradas as
receitas originárias de serviços prestados às empresas ELUCID, DÍGITRO e LÓGICA
AMÉRICA DO SUL, demonstrando tratar-se de receitas exclusivas da empresa NEOWAY e não
da SCP.

Passou-se então à análise das Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ:

Não obstante a empresa NEOWAY ter declarado em 2009 parte de seu resultado como sendo
originário de sociedade em conta de participação, o referido valor é incompatível com o total de
lucros distribuídos à empresa ALFA, uma vez que o estes correspondem a noventa porcento do
resultado líquido declarado como auferido pela SCP. A referida disparidade diverge do que foi
pactuado entre os sócios na cláusula nona do contrato social da SCP, abaixo transcrita:
CLÁUSULA NONA: Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão os sócios a
título de distribuição de lucros uma importância mensal de igual valor, fixada em 50%
(cinquenta por cento) sobre o lucro líquido auferido de cada operação e/ou pagamento
relativo a execução dos projetos pelos quais a SCP foi contratada, de comum acordo entre
os sócios, que será levada à conta de Despesas Gerais.
Parágrafo Primeiro: Considera-se lucro líquido auferido para os fins do disposto no
caput, todo e qualquer valor recebido pelo SÓCIO OSTENSIVO, seja em decorrência da
execução de projetos e de seus eventuais aditivos e/ou prorrogações, deduzidos os
impostos incidentes, bem como os custos operacionais
Já nos anos-calendário 2010 e 2011, nenhum resultado foi declarado pela empresa NEOWAY
como sendo originário da SCP.

Concluiu ao final a autoridade fiscal:
CONCLUSÃO
Conforme demonstrado acima, no período de 2009 a 2010 o sujeito passivo recebeu a título de
lucros da sociedade empresária NEOWAY o montante de R$ 1.379.975,00, sem que tenha
investido um único centavo.
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Os fatos apurados através do presente relatório demonstram de forma inequívoca que os
referidos pagamentos correspondem a receitas de outra natureza que não decorrentes de lucros
de participações societárias, como indevidamente escriturado pelo sujeito passivo.
Por fim, ressalte-se que qualquer resultado atribuído à SCP foi desconsiderado por parte da
Fiscalização em razão de todas as nulidades anteriormente apontadas.

A partir dessas informações, e com base nos dados bancários e fiscais da empresa
ALFA, a autoridade policial passou a fazer seus levantamentos, cujas informações foram
juntadas no evento 8 dos autos 50063812020204047200.
Como já dito, no período de 2008 a 2011, a NEOWAY realizou operações a
crédito (total de R$ 2.732.071,12) e a débito (total de R$ 1.540.125,30) nas contas da ALFA
SOLUÇÕES.
Relembrou, aqui, a autoridade policial,
a) o contrato que a NEOWAY mantinha com a CELESC, em conjunto com a
ELUCID, conforme referido no item '6.2.1.i)':

b) a sociedade em conta de participação entre a DE PAULA/NEOWAY e ALFA,
referida na representação fiscal, onde havia previsão de repasse de 50% dos recursos pagos à
empresa de JAIME LEONEL pela ELUCID SOLUTIONS (pp. 4-9 do OUT 18 do apenso 1 do
IPL 5014683-72.2019.4.04.7200):
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A dinâmica das referidas transações financeiras são objeto do item 3.1 da
Informação 1032/2019 (INF3 do evento 8 dos autos do pedido de busca e apreensão):

Pelo diagrama acima, verificam-se 57 transferências oriundas das contas da empresa ELUCID,
para as contas da empresa NEOWAY e 34 transações financeiras desta empresa para as contas
da empresa ALFA.
(...)
Neste subtópico são apresentadas exclusivamente as 57 transferências bancárias da ELUCID
para as contas da Empresa NEOWAY, em valores que totalizaram R$ 4.518.589,56 no período
compreendido entre 21/01/2008 a 20/06/2011.
(...)
No quadro abaixo verificamos que no período de 08/01/2008 à 05/07/2011, totalizou o valor de
R$ 2.815.003,12, em 35 operações de transferências da Empresa NEOWAY para a ALFA:
5014437-42.2020.4.04.7200
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(...)
No quadro abaixo observamos que no período exemplificado há créditos nas contas da
NEOWAY oriundos da ELUCID, com posterior débito nas contas da ALFA em datas muito
próximas, o que em tese pode representar uma dinâmica de repasse de valores envolvendo as três
empresas analisadas.

O valor repassado da NEOWAY para a ALFA representam, de acordo com a
Informação, 61,08% do valores repassados pela ELUCID para a NEOWAY.
Ainda, "a empresa NEOWAY recebeu da ALFA 16 operações de créditos que
totalizaram o valor de R$ 1.159.738,30, considerando que a NEOWAY transferiu para ALFA R$
2.815.003,12, a diferença é igual a R$ 1.546.264,82 (valor à débito) que corresponde a 56,02
% dos valores transferidos à ALFA".
Em sua conclusão, a autoridade policial destaca a dinâmica no sentido de que "nos
momentos em que a empresa ELUCID efetua uma transferência financeira para conta da
empresa NEOWAY, esta repassa, parte do valor à empresa ALFA".
Quanto aos valores recebidos pela ALFA, destacou a autoridade policial (p. 142
da representação dos autos 50063812020204047200):
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Assim, em síntese, verifica-se a existência de fortes indícios de que, desde 2006, a empresa ALFA,
vinculada a MILTON MARTINI e seus familiares, recebia, ao menos, 50% dos valore repassados
pela ELUCID SOLUTIONS à DE PAULA TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA.
Do mesmo modo, entre 2008 e 2011, no período em que a ELUCID SOLUTIONS, que possuía
contratos com a CELESC, repassou à NEOWAY a quantia de R$ 4.518.589,56, esta repassou à
ALFA R$ 2.760.003,12.
Assim, constata-se que MILTON MARTINI, político vinculado ao MDB, teria recebido valores
oriundos de contratos mantidos entre a CELESC e a ELUCID SOLUTIONS, através de repasses
subsequentes às empresas DE PAULA/NEOWAY e ALFA SOLUÇÕES.
Destaca-se, ainda, que o volume considerável de recursos sacados da empresa ALFA no período
(R$ 2.184,940,61) indica, ainda, a possível existência de outros destinatários de pagamentos
ilícitos até o momento não identificados.

6.2.2.c) Dos repasses suspeitos relacionados à empresa AJUDE SISTEMAS
COMPUTACIONAIS LTDA
Já com relação ao contrato com a CASAN, os indícios são de que o desvio de
valores se deu por meio da empresa AJUDE SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA, CNPJ
90.461.179/0001-77, vinculada ao investigado MARIO GILBERTO EICHLER JUNIOR.
Isso porque a empresa recebeu da NEOWAY, no período de 22/09/2015 a
11/12/2018, através de 54 operações de crédito, o valor de R$ 2.095.669,57, sendo que a
autoridade policial constatou "que a empresa AJUDE não possui trabalhadores vinculados e
tampouco teve movimentação de funcionários desde o início de suas atividades" (RAPJ
209/2020 - evento 9 dos autos 50063812020204047200).
Foram detalhados os valores recebidos pela NEOWAY da CASAN e os valores
creditados para a AJUDE, por exercício financeiro e também um exemplificativo de datas entre
as movimentações:
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A autoridade policial verificou que oas transferências para a AJUDE começaram
logo após a NEOWAY ter firmado contrato com a CASAN (Contrato 1138/2015 - item '6.2.1.h'
supra):
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Ressalta-se que, conforme exposto (item 3.1.8), a NEOWAY, em 13/08/2015, firmou o contrato
1138/2015 com a Casan, em procedimento com indícios robustos de direcionamento à empresa,
sendo que, cerca de um mês após, foram iniciados os pagamentos periódicos à empresa AJUDE
SISTEMAS, que perduraram ao menos até o fim do período de quebra deferido pela Justiça
Federal, por razões ainda a serem esclarecidas.

Por fim, a autoridade policia alertou que MARIO, da AJUDE, também era sócio
da ACCESS1, a qual repassou valores para a empresa ALFA (item anterior quanto aos valores
recebidos da NEOWAY), conforme se verá mais adiante.
Assim, a relação entre os valores recebidos da CASAN e transferidos para a
AJUDE, a ausência de funcionários na AJUDE, e o fato de o presidente da AJUDE estar
associado a outras empresas utilizadas no desvio de verbas públicas, são elementos que
apontam pela ilicitude dos valores repassados pela NEOWAY para a AJUDE.
6.2.3. Condutas apuradas
Presente assim evidências substanciais em relação ao cometimento de práticas
ilícitas penais em favor da empresa NEOWAY, envolvendo os seguintes procedimentos: (a)
Contrato 138/2007, decorrente do Pregão Presencial 751/2006 SES; (b) Contrato 10/2009,
decorrente do Pregão Presencial 217/2008 SEA;(c) Contrato de Serviço de Consultoria
24/2012, relacionado à Manifestação de Interesse 001/2011 SEF; (d) Contrato 130/2013,
decorrente do Pregão Presencial 166/2012 SES; (e) Contrato 672/2013, decorrente do Pregão
Presencial 2417/2013 SES; (f) Contrato 136/2014, decorrente do Pregão Presencial 35/2013
ALESC; (g) Contrato 57/2014, decorrente do Pregão Presencial 20/2014; (h) Contratos
1138/2015 e 1039/2016, decorrentes respectivamente do Pregão Presencial 99/2019 e Dispensa
de Licitação 29/2016 CASAN; (i) contratos decorrentes do Pregão Eletrônico 199/2006 e
Processo de Inexibilidade de Licitação 030/2008 CELESC.
Os crimes em tese identificados guardam correspondência com os tipos penais
relacionados a fraudes licitatórias, corrupção ativa e/ou passiva, peculato, lavagem de capitais e
organização criminosa.
Os indícios de participação de cada investigado serão objeto de análise mais
detalhada quando da apreciação das medidas requeridas em relação a cada alvo.

6.3. NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO: Desvios em contratos relacionados à
MICROMED INFORMÁTICA LTDA.
FIM DA PARTE 1 DE 5
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Documento eletrônico assinado por JANAINA CASSOL MACHADO, Juíza Federal Substituta, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A
conferência
da
autenticidade
do
documento
está
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 720006361554v438 e do
código CRC 39725e6d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JANAINA CASSOL MACHADO
Data e Hora: 9/12/2020, às 18:50:53
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Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4810, 4º andar - Bairro: Agronômica - CEP: 88025-255 - Fone: (48) 3251 2515 - Email:
scflp01@jfsc.jus.br

PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5014437-42.2020.4.04.7200/SC
REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/SC
ACUSADO: A APURAR

DESPACHO/DECISÃO
OPERAÇÃO HEMORRAGIA (Alcatraz II) - PARTE 1 de 2

6.3. NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO: Desvios em contratos relacionados à
MICROMED INFORMÁTICA LTDA.
6.3.1. Contratos com o Governo do Estado de Santa Catarina
6.3.1.a) Pregão Presencial 969/2009 Contrato 465/2009 - 01/07/2009 a
30/06/2015
Em 30.09.2008, a Superintendência de Hospitais Públicos Estaduais solicitou a
realização de pregão para a seguinte contratação (p. 36 do PROCADM28 do apenso eletrônico
3 do IPL 5014683-72.2019.4.04.7200):

Na análise do processo licitatório, o Ministério Público de Contas do Estado de
Santa Catarina encontrou irregularidades (INFO-NUGPDRR 254/2019 - INF1 do apenso
eletrônico 3).
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Embora eventuais crimes relacionados à materialização do procedimento
licitatório possam estar prescritos, sua verificação é relevante a para melhor entendimento da
origem dos desvios de recursos.
Inicialmente quanto à formação do preço, o Superintendente ROBERTO
EDUARDO HESS DE SOUZA, estimou o valor mensal de R$ 700.000,00, durante 36 meses –
o que representa a despesa total de R$ 25.200.000,00 ao longo de todo o contrato.
Embora tenha apresentado estimativa levantada pelo Estado de São Paulo em
contratação que entendeu similar, apresentou duas propostas da fase interna (PROCADM28 do
apenso 3):

Verificou-se que a proposta da ALERT era um pouco superior, visto que a CI não
indicou o custo de manutenção anual (p. 17 do PROCADM29):

Assim, o valor da proposta para 36 meses, seria acrescido de 3 vezes 2.021.916,88
(R$ 6.065.750,64) e totalizaria R$ 21.864.277,04, com impostos.
Posteriormente a essa comunicação interna, veio aos autos do processo licitatório
proposta da MICROMED, datada de 03.11.2008, endereçada, como as demais propostas, a
MAURICIO PASSOS DE CASTRO.
Relembra-se, conforme consta da informação:
MAURICIO trabalhou junto à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE como Gerente de Custos
Operacionais, Diretor de Serviços Especializados, Gerente de Custos e Resultados e Gerente de
Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica pelo período de janeiro de 2003 até janeiro
de 2017, e, após esse período ingressou nos quadros da empresa NEOWAY TECNOLOGIA,
conforme afirma em sua rede linkedin.
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A proposta da MICROMED está sem impostos, assim se acrescida do mesmo
percentual utilizado para a Intersystems (18%), resulta em R$ 23.305.000,00.

Outro detalhe observado pela autoridade policial é que as propostas da
Intersystems e da Micromed contém idênticas observações (letras 'c' e 'd') (p. 15 e 40 do
PROCADM29):

Inclusive a logo na proposta da MICROMED contém a logo da
INTERSYSTEMS, sendo que a proposta da INTERSYSTEMS é de 23-9-08 e da MICROMED
é de 03-11-08:
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O anexo VIII do edital consta da folha 253 e 322 do processo (p. 35 do
PROCADM31 e p. 43 do PROCADM32 do apenso 3 do IPL):

O MPC chama atenção ao fato de que a primeira minuta do edital não continha
preço (p. 13 do PROCADM30 do apenso 3) e que o primeiro documento que apresenta valor é
o que consta da p. 179 (p. 30 do PROCADM30), apontando:
De acordo com a data encontrada no rodapé da folha, sob o número de página dos autos, tal
documento foi emitido em 04/03/2009, data posterior à solicitação do certame, ferindo, portanto,
a lógica cronológica dos atos no certame:
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Observo, contudo, que esta não deve ser a data do documento. Note-se que a data
não está alinha com o texto (o qual está levemente inclinado). Além disso, na visualização da
página inteira, verifica-se lá no alto, também com leve inclinação, semelhante ao texto, sendo
possivelmente dados por remessa por fax, a data de 07.03.2005:

Desse modo, referidas datas não servem como indício de irregularidade.
Todavia, bem aponta o MPC/SC que além da Comunicação Interna, não há
nenhuma planilha, muito menos detalhada, que aponte a origem desse valor:
Logo, não é possível saber de antemão quais parâmetros e como foi calculada a
estimativa detalhada do montante total quando da solicitação para a realização do procedimento
licitatório, em 30/09/2008.
Não obstante a ausência de planilha orçamentária detalhada, a Gerência de
Contratos da Secretaria Estadual da Administração aprovou a solicitação para deflagração do
certame:
O deferimento consta da p. 36 do PROCADM30 do apenso 3:
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O MPC/SC constatou, ainda, a existência de cláusulas restritivas à
competitividade:
i) quanto à qualificação técnica, exigências que vão além da qualificação técnica
indispensável à garantia do cumprimento dos serviços, contrariando o art. 37, XXI, da CF:
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Sobre esse ponto, avaliou o Ministério Público de Contas (INF1 do apenso 30 do
IPL):
A SES pretendia contratar uma empresa especializada em implantação de uma solução integrada
de sistema informatizado, a qual deveria ser avaliada em relação à qualificação técnica, por
conta da sua expertise nesta área.
Isto é, para fins de qualificação técnica, deveria ser exigida a demonstração da implantação de
software em condições similares. É até mesmo questionável limitar a comprovação apenas a
programas destinados à área da saúde.
Entende-se, assim, que a exigência de conhecimento específico sobre tantos módulos específicos,
caracterizou restrição à participação de eventuais empresas no certame, frustrando o seu caráter
competitivo.

ii) outra exigência abusiva já vista nos itens anteriores é a de a empresa licitante já
ter em seu quadro todos os profissionais necessários - porque forçaria a contratação sem que a
empresa soubesse se vai ser contratada -, e ainda com exigência de qualificação de tempo de
experiência (p. 47 do PROCADM31 do apenso3):
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Segue abaixo a análise do MPC/SC (INF1 do apenso 3):
Sobre a equipe exigida dos licitantes, de início, causa espécie a quantidade de profissionais
“consultores” necessários para a implantação do sistema informatizado.
A carga horária para comprovar a experiência “mínima” de cada um deles também é outro fator
controverso que atenta contra os princípios que regem o procedimento licitatório, podendo
configurar, ainda, direcionamento do certame – conforme já sublinhado em momento anterior.
Nesse contexto foi demandado dos licitantes a comprovação de período mínimo de 5.000 horas,
para seis dos onze profissionais “consultores”.
Conforme cálculo efetuado acima, esse lapso temporal representa mais de 70% da jornada
regular de trabalho durante o prazo total para execução do contrato.
Diante disso, a soma de exigências, como o elevado número de profissionais e o tempo mínimo de
experiência desproporcional ao prazo de contrato, cria condições desfavoráveis à concorrência.
A bem da verdade, constitui indício de direcionamento do Pregão Presencial nº 969/2009.
Ainda sobre esse aspecto, pontua-se que a exigência de título de especialização em
Administração Hospitalar – para a função de Consultor Administrador, caracteriza cláusula que
restringe o caráter competitivo do certame.

iii) no mesmo item, a qualificação exigida dos profissionais também sugere
direcionamento para uma empresa que previamente se sabia se enquadrar em condições tão
específicas:
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Quanto à exigência de título de especialização, esta contraria o art. 30, § 1º, I, que
prevê apenas título de graduação, sendo sua ilegalidade reconhecida pelo TCU (Acórdão
461/2014, citado na página 23 da Informação):
Na comprovação da capacidade técnico-profissional do licitante, nos termos do art. 30, § 1º,
inciso I, da Lei 8.666/1993, é ilegal a exigência de que o profissional de nível superior de seu
quadro permanente detenha título de especialização.

Ponderou-se, ainda, que em havendo necessidade de uma qualificação tão
específica, seria mais adequado o tipo de licitação "técnica e preço":
Haveria então, nessa hipótese, a oportunidade de avaliar e pontuar eventual tecnicidade exigida
de algum dos membros do quadro permanente das empresas, avaliando com maior pontuação as
concorrentes que detivessem o profissional mais destacado.

Ainda:
Ademais, chama a atenção o fato de a função de “consultor especialista em custos” ser a única
em relação à qual não foi exigida a apresentação de diploma de nível superior.
Em que pese isso, como requisito para o desempenho da função, foi demandado conhecimento
específico em faturamento no Sistema Único de Saúde, com no mínimo 3.000 horas de
experiência.
Mostra-se contraditória a exigência apenas de nível médio para o desempenho de função tão
peculiar.
Nesse rumo, pelo fato de o edital exigir o nível médio tão somente para essa função, permite
conjecturar, mais uma vez, sobre possível direcionamento do certame à determinada empresa que
não possuísse em seu quadro permanente um profissional com nível superior para desenvolver a
atividade de faturamento no SUS.

iv) exigência de visita técnica às 14 unidades hospitalares:
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Mais uma vez, valho-me das palavras do Ministério Público de Contas:
Além de prejudicar a competição – tornando mais difícil e custosa a participação de eventuais
interessados de outros Estados –, tal previsão também é fator que colabora para a formação de
conluio, tendo em vista que seria possível saber de antemão quem seriam os participantes do
certame.
Essa previsão também é indício de possível direcionamento do certame. Ressalta-se que a
própria Tribunal de Contas do Estado considera ilegal este tipo de previsão:
6. Decisão nº: 1133/2011 (...)
6.1.8. Exigência de visita técnica obrigatória, sem justificativas, em desacordo com o
disposto no inciso I do §1º do art. 3º da Lei nº 8.666/93 (item 2.5 do Relatório DLC) [...]

Note-se, no item 6.5.2 o período para as vistorias:
Pontua-se que o prazo para a vistoria era exíguo, uma vez que o edital foi publicado em
26/05/2009 e as vistorias técnicas poderiam ser realizadas somente até dois dias antes da data
marcada para abertura da licitação, no dia 05/06/2009.
Ou seja – considerando apenas os dias úteis, incluindo até mesmo a data de publicação do edital
–, os interessados teriam 7 (sete) dias para percorrer todas as cidades e vistoriarem os locais.
Sublinhe-se que, na fase interna do certame, houve a solicitação de orçamento a duas empresas
sediadas fora do Estado de Santa Catarina.
A própria comissão de licitação, portanto, tinha a exata noção de que empresas estabelecidas em
outros Estados estavam aptas a executar o objeto e, consequentemente, poderiam ter o interesse
de participar do certame.
Assim, a fixação de um prazo demasiadamente curto para a vistoria causa ainda mais
estranheza.

Portanto, as cláusulas do edital limitaram significativamente a participação de um
número maior de empresas, tanto que, na fase pública, houve apenas um único participante inclusive um consórcio, formado por duas empresas, o que deve ter facilitado cumprir as
exigências de qualificação profissional e de visitas -, conforme se verifica na ata que consta da
p. 44 do PROCADM34 do apenso 3 do IPL:

Note-se que o valor contratado ficou pouco abaixo do limite estabelecido no edital
e acima do orçamento apresentado na fase interna pela própria MICROMED.
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Foram também observadas irregularidades na fase externa:
i) as vistorias foram todas realizadas em apenas dois dias - 28 e 29.05.09 -, por
cinco pessoas diferentes, sendo que chamou atenção as efetuadas por Ivo Francisco Spath:

O MPC/SC fez as seguintes observações, tendo em vista a distância das cidades e
o período destinado às vistorias, segundo o edital (14h às 18h):
Assim, caso o Sr. Ivo estivesse no Município de Mafra às 14h, do dia 28/05/2009, para a primeira
vistoria, é pouco crível imaginar que tenha conseguido fazê-la de forma adequada, pois no
mesmo dia teve que se deslocar até o Município de Lages, onde teria que realizar mais uma
vistoria até às 18h.
Considerando a distância de 248 km entre os dois Municípios e o tempo de viagem aproximado
de 3 horas e 30 minutos – e supondo ainda que a primeira vistoria durou tão somente 30 minutos
– o Sr. Ivo chegou ao Município de Lages às 18h06m, extrapolando o horário limite estabelecido
para as vistorias.
Outrossim, não é possível atestar que o Sr. Ivo Francisco Spath era representante legalmente
instituído pela empresa para exercer tal função, conforme exigia o edital (item 6.5.4).
Tampouco é possível afirmar que possuía expertise necessária para tanto.
Na verdade, é possível supor que não, sobretudo porque o objeto da contratação consistia na
implantação de sistema informatizado de gestão hospitalar e, atualmente, o Sr. Ivo Francisco
Spath atua como representante legal da empresa “SS Serviços de Perfurações Direcionais
EIRELI”, que presta serviços a empresas de saneamento básico.

Outro que chama atenção, fez três visitas numa mesma tarde, em três municípios
diferentes, ainda que próximos:
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Outro funcionário fez quatro visitas numa mesma tarde. Isso representa visitas
rápidas. Segundo observou o MPC/SC, nenhum visitante comprovou serem o representantes
legais das respectivas empresas.
Assim, concluiu o MPC:
É pouco crível crer que a obrigatoriedade de vistorias tenha sido exigida com a finalidade de
contribuir para a execução do objeto. Por outro lado, é certo que a frustração do caráter
competitivo foi uma das consequências de tal previsão editalícia.

Chamou a atenção ainda, em que pese a MICROMED já soubesse que deveria sair
um Pregão, visto que participou da fase interna, a rapidez com que os atos se desenvolveram,
notadamente quanto à formação do consórcio:
21/05/2009: MARCOS GRAF CESAR assina a íntegra do EDITAL (fl. 246 do arquivo);
25/05/2009: publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina do referido certame (DOE N.º
18611, fl. 359 e 363 do arquivo);
27/05/2009: ata de reunião dos sócios da empresa MICROMED aprovando a constituição de consórcio
com a empresa TRÍPLICE CONSULTORIA E SERVIÇOS para a participação no certame promovido pela
SES:
28/05/2009 e 29/05/2009 vistorias nas unidades hospitalares acima descritas (fls. 378 e seguintes do
arquivo).

Quanto aos atestados técnicos, mais uma vez "metade dos profissionais em
relação aos quais foi exigida o tempo mínimo de 5.000 horas nas respectivas funções
apresentaram atestados emitidos pela Secretaria Estadual de Saúde (SES)". Essa condição
evidencia o quanto os servidores envolvidos tinham conhecimento da equipe e quais dados
inserir no edital a fim de direcioná-lo.
Ainda sobre os atestados fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde, assim
como pela Secretaria Municipal de Saúde, verificou-se que não foi informado o período em que
a atividade foi exercida a atividade, apenas o número de horas (PROCADM33 e 34 do apenso 3
do IPL).
Quanto à qualificação da empresa TRIPLICE, o atestado foi emitido pela FEESC,
que era quem estava executando os serviços até então na Secretaria de Estado da Saúde.
Constou expressamente da declaração (pp. 65-6 do PROCADM33 do apenso 3 do IPL):
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(...)

Sobre esse ponto, pontuou o MPC/SC (INF1 do apenso 3):
Tendo em vista o nível de detalhamento do atestado emitido, em especial pela referência à
capacidade da empresa de atender às necessidades da Secretaria Estadual da Saúde (SES), é
possível que a empresa TRIPLICE tenha prestado algum tipo de serviço anteriormente à SES
enquanto vigorou o acordo anterior com a FEESC.
Pontua-se, por ter pertinência com o assunto, que há diversas notícias de que a relação entre a
empresa TRIPLICE e as Fundações ligadas à UFSC são cercadas de possíveis irregularidades, o
que ensejou inclusive a apuração por órgãos competentes.

O proprietário da empresa inclusive foi investigado na Operação Torre de Marfim.
Outras Fundações (FEPESE e FAPEU) também emitiram atestados técnicos.
5014437-42.2020.4.04.7200

720006478540 .V176

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d9…

14/99

19/01/2021

:: 720006478540 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
Após o resultado da licitação, foi feita a avaliação do software, considerando-o
adequado, ainda que ausentes dois membros da comissão (p. 53 do PROCADM34):

(...)

Com previsão inicial de vigência de 36 meses, o contrato 465/2009 teve seis
Termos Aditivos:
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Sobre a duração do contrato, pontuou o MPC/SC (Termo de Informação 254/2016
- INF1 do apenso 3):
É importante pontuar que a fixação imediata do prazo contratual acima de 12 meses vai de
encontro ao previsto na Lei nº 8.666/93. Em seu art. 57, II, a legislação em voga restringe a
duração dos acordos à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressalvando apenas a
possibilidade de prorrogar a sua duração por iguais e sucessivos períodos na hipótese de
serviços de natureza continuada.
(...)
Observa-se que a lei autoriza a prorrogação na hipótese de as condições serem mais vantajosas
à Administração. No entanto, deve-se mostrar a existência de eventuais benefícios provenientes
da extensão do acordo.
No caso concreto, porém, não houve justificativa para fixação do prazo contratual superior a 12
meses desde o início, tampouco para as prorrogações que sobrevieram na sequência.
A propósito, as prorrogações do contrato fizeram com que até mesmo o limite legal de 60 meses
fosse extrapolado.
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Em primeiro lugar, a alegação para extensão do acordo além de 60 meses, firmadas por meio do
7º e 8º Termos Aditivos, foi a não conclusão do novo processo licitatório, que ainda estava em
trâmite em sua fase interna.
Com isso, o contrato celebrado em 01/07/2009 vigorou até 30/06/2015 – totalizando 72 meses.

Por fim, o Ministério Público de Contas consignou:
Importante assinalar, ainda, que não se verificou nenhum tipo de fiscalização do contrato por
parte da SES. Inclusive, inúmeras irregularidades foram relatadas no processo de auditoria RLA
14/00648421, instaurado no Tribunal de Contas Estadual. (...)
Encerrada a instrução da Tomada de Contas Especial, a área técnica sugeriu ao relator: a)
julgar irregulares, sem imputação de débito, as contas pertinentes ao processo; b) aplicar multa
Sr. Leocádio Schroeder Giacomello, ex-Superintendente de Gestão Administrativa da Secretaria
de Estado da Saúde, em decorrência da adoção de modalidade de licitação inadequada para
contratação do objeto.
Ao final, o Tribunal Pleno, seguindo o voto do Conselheiro Relator Herneus de Nadal, decidiu
por julgar regulares as contas pertinentes ao processo TCE 14/00648421 e recomendar à
Secretaria de Estado da Saúde avalie a utilização de outras modalidades licitatórias, diversas do
Pregão, para a contratação de solução integrada de sistema informatizado para a assistência
à saúde e gestão de desempenho. Também recomendou à Diretoria-geral de Controle Externo
deste Tribunal de Contas (DGCE) que avalie a inclusão na programação de fiscalização deste
Tribunal de procedimento fiscalizatório especializado em tecnologia da informação com a
finalidade de verificar a regularidade da implantação, eficiência e segurança do Sistema
Informatizado para Assistência à Saúde e Gestão de Desenvolvimento (Sistema MICROMED)
para as unidades hospitalares de Santa Catarina, adotado pela Secretaria de Estado da Saúde.

A autoridade policial pode observar, em análise aos dados bancários, que poucos
meses após (contrato celebrado em 01.07.2009), a MICROMED passou a efetuar pagamentos
periódicos à suposta concorrente INTERSYSTEMS, totalizando R$ 411.624,00 (p. 7 da
REPRESENTACAO_BUSCA2 dos autos 50063812020204047200):
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Não há elementos acerca de que a título seriam esses pagamentos. Ressalto,
inclusive que o MPC/SC anotou que "o edital nº 969/2009 autorizava a realização de
subcontratação de parte do objeto", mas que "na íntegra dos autos não há qualquer pedido do
CONSÓRCIO nesse sentido, tampouco autorização formal dada pela SES".
De todo modo, bem ressaltou a autoridade policial, "ainda que os pagamentos
fossem realizados em decorrência de formalização de negócio lícito entre as empresas, a
apresentação de cotação de preços em processo licitatório por empresas que mantém
relacionamento econômico configura claro indício de direcionamento de preços".
6.3.1.b) Dispensa de Licitação 3327/2015 Contrato 544/2015 – 01/10/2015 a
01/04/2016
Cuida-se aqui da continuidade do contrato objeto de apreciação no item anterior,
sendo que o respectivo processo administrativo consta também do apenso 3 do IPL (OUT3), o
qual foi analisado no item 2 do Termo de Informação nº 254/2019 (INF1 do apenso 3 do IPL).
A justificativa foi que a urgência decorreria do fim do contrato e o fato de não
estar pronto o novo procedimento de licitação. Destaca-se da respectiva Comunicação Interna
(p. 2 do OUT3 do apenso 3):

Chama atenção não estar concluído, porque o pedido de pregão teve início em
12.03.2014 (p. 35 do PROCADM4), sendo já iniciado o processo, como observou o MPC/SC, e
536 dias (um ano e meio) depois ainda não havia sido concluído:
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Orçamento para a dispensa da licitação foi apresentado apenas do próprio
consórcio (pp. 2 e 7 do OUT3):
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O orçamento contém um detalhamento dos serviços a serem realizados, sem
individualizar valores. Exemplo:

Conforme observou a autoridade policial, "computando-se o período referente ao
contrato 969/2009 e seus aditivos, constatou-se que CONSÓRCIO MICROMED prestou
serviço à Secretaria Estadual de Saúde por, no mínimo, 78 meses".
6.3.1.c) Pregão Presencial 3217/2015 Contrato 331/2016 - 26/04/2016
Cuida-se aqui da continuidade do contrato objeto de apreciação nos
itens anteriores, sendo que o respectivo processo administrativo consta também do apenso 3 do
IPL (PROCADM4 a 27), o qual foi analisado no item 3 do Termo de Informação nº 254/2019
(INF1 do apenso 3 do IPL).
Como já dito no item anterior, o impulso inicial data de 12.03.2014, em CI
assinada por MAURICIO PASSOS DE CASTRO.
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Uma primeira irregularidade, foi a ausência de nova pesquisa de preços (p. 36 do
PROCADM4):

A Comunicação Interna 395, de 11.09.2014, assinada por CARLA GIANI DA
ROCHA, aponta inconsistências no edital, entre outras, alertando para as exigências de
qualificação técnica que superam o limite de 50% do contrato.
As disposições se assemelham às observadas no Pregão Presencial 969/2009,
conforme se vê na referida peça, a qual acaba por reforçar a irregularidades observadas no item
6.3.1.a:

Seguiu-se o Parecer Jurídico 1309/2014 entendendo que não há óbice do
prosseguimento na modalidade pregão, que houve homologação da DGOV e recomendando o
ajuste quanto aos atestados de capacidade técnica (pp. 20-4 do PROCADM5):
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Assim, MAURICIO PASSOS DE CASTRO encaminhou nova CI (386/06.10.14),
reduzindo a carga horária exigida, bem como outra indicando as parcelas de maior relevância
técnica (CI 165/05.05.14) (pp. 27-34 do PROCADM5 do apenso 3 do IPL).
Após nova análise, a Gerente de Aquisições e Licitações fez ainda as seguintes
considerações (CI 267/18.06.15 - p. 30 do PROCADM10):

A resposta veio em 27.07.15 - lembrando que o pedido inicial era de 03/2014,
passa-se a entender o que gerou a demora que resultou na urgência para Dispensa de Licitação
do item anterior (PROCADM10, p. 32):
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Seguem-se uma proposta comercial da já conhecida nesta investigação, empresa
NEOWAY (total R$ 11.349.030,00 - p. 35 do PROCADM10), da MICROMED, embora a
página 603, onde estaria o valor, não tenha sido digitalizada, e VITASAÚDE (total de R$
19.822.260,00 (p. 41). O valor utilizado como referência foi o da NEOWAY (p. 33 do
PROCADM12 do apenso 3):

A resposta acima não foi apta aos esclarecimentos necessários (vide CI
374/31.07.15 - p. 48 do PROCADM11), os quais foram apresentados pela CI 361/10.08.15 (p.
50).
Após análise jurídica de TCE, novos esclarecimentos foram apresentados em
15.09.15 (p. 97 do PROCADM 13). Elaborada a minuta do edital, passou pela assessoria
jurídica, GELIC, CIASC (pp. 91-7 do PROCADM14), encaminhando então o requerente alguns
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ajustes no Termo de Referência, já em 21.01.16, sendo ao final, em 29.02.16, autorizada a
licitação (p. 66 do PROCADM16):

Considerando que no pregão anterior o único participante foi um Consórcio, causa
estranheza a disposição no edital (p. 69 do PROCADM16):

Além disso, em que pesem tantas análises na fase administrativa, o Ministério
Público de Contas verificou ainda a presença de cláusulas restritivas no Pregão 3217/2015, nos
termos já observados no Pregão 969/2009:
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.
Sobre os requisitos de qualificação técnica, pontuou o MPC/SC:
Malgrado tenha diminuído as exigências em relação ao certame anterior, verifica-se ainda a
presença potencial de cláusulas que acarretam prejuízos ao caráter competitivo da licitação.
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Verifica-se que houve diminuição em relação ao número mínimo de horas de experiência, porém,
deve-se registrar que o novo acordo tinha como prazo de vigência estipulado 12 meses.
No que tange às demais irregularidades concernentes às exigências a título de qualificação
técnica, remeto aos apontamentos realizados sobre o edital de Pregão nº 969/2009.

Quanto às visitas, desta vez não eram obrigatórias para participação:

O Ministério Público apontou que "duas empresas apresentaram impugnação
contestando, sobretudo, o item 8.1.3 do edital supracitado", as quais foram indeferidas.
Como resultado, novamente um único participante, no caso a MICROMED, com
valor acima de R$ 11.349.030,00 (p. 42 do PROCADM18 do apenso 3 do IPL):

Destaca-se da ata do Pregão (p. 46 do PROCADM18):

5014437-42.2020.4.04.7200

720006478540 .V176

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d9…

26/99

19/01/2021

:: 720006478540 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

Diante dessa situação, a MICROMED apresentou nova proposta (p. 52 do
PROCADM18 do apenso 3 do IPL):
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Anotou o MPC/SC na Informação 254/2019 (INF3 do apenso 3):
Percebe-se que a empresa MICROMED, após alegar que não haveria lucro caso formulasse sua
proposta de acordo com o valor de referência, apresentou novo orçamento 22,86% menor do que
o anterior.
Em virtude disso, houve nova convocação para abertura do envelope com a documentação de
habilitação.
Nesse particular, não causa surpresa notar que os atestados de capacidade técnica apresentados
pela empresa MICROMED foram emitidos pela SES, todos eles decorrentes dos serviços
prestados a partir do Contrato nº 465/2009.

O pregoeiro então convocou os interessados para a abertura do envelope, tendo a
MICROMED então adjudicado o objeto do certame, que teve o resultado homologado em
06.04.16 (p. 126 do PROCADM18).
Sobre o contrato, pontuou a Informação:

6.3.2. Dos desvios de recursos e lavagem de dinheiro
6.3.2.a) Desvios relacionados à ALFA GESTÃO DE NEGÓCIOS
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A empresa ALFA - consoante já analisamos no item '6.2.2.b', em relação a desvio
de valores a partir de contratos da NEOWAY com o Estado - é uma empresa da família de
MILTON MARTINI, sem empregados registrados.
Inclusive foi observado que a NEOWAY foi a segunda empresa com maior
número de repasses para a ALFA, sendo que a primeira era a MICROMED, COM "70
transferências, totalizando um montante de R$ 16.129.668,83 a favor da ALFA SOLUÇÕES".
A autoridade policial ressaltou, ainda, outro dado restirado da representação para
fins penais (apenso eletrônico 1 do IPL 5014683-72.2019.4.04.7200), para demonstrar que a
empresa é voltada a desvio de valores em benefício de MILTON MARTINI:
Registre-se, ainda, que, conforme 4ª alteração contratual (fls. 2143-2148 da referida
representação), até a data de 23/08/2011 todos os sócios residiam no mesmo imóvel (Rua Luiz
Delfino, 89, Ap. 102, Bloco B, Centro, Florianópolis/SC), tratando-se de domicílio declarado
pela próprio MILTON MARTINI¸ não havendo dúvidas, portanto, que os valores recebidos pela
empresa ALFA tinham como beneficiário indireto o próprio investigado.

As fraudes envolvendo a empresa MICROMED são objeto do item 3.2.3 da
representação fiscal para fins penais 10010.026183/1016-40 (p. 80 e ss do OUT30 do apenso 1),
destacando-se:
A partir do exame da escrita comercial da ALFA também foram selecionados quinze depósitos em
conta corrente bancária, realizados mediante transferências bancárias provenientes da empresa
MICROMED INFORMÁTICA LTDA. O montante desses depósitos é de R$ 6.652.982,63.
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(...) Conforme demonstrado acima, as transferências bancárias originárias da empresa
MICROMED, no valor de R$ 6.652.982,63, foram escrituradas como lucros recebidos em razão
de participação societária. Todavia, pelo exame dos balanços patrimoniais levantados em
31/12/2009 (fls. 2298 a 2299), 31/12/2010 (fls. 2301 a 2302) e 31/12/2011 (fls. 2306 a 2307),
verifica-se que não há registro de participação societária do sujeito passivo na empresa
MICROMED. (...)
Como já narrado anteriormente, através do item 1 da Intimação Fiscal nº 001 (fls. 2579), a ALFA
foi intimada a apresentar relação das empresas em que possuía participação societária, e,
conforme resposta às fls. (fls. 2580 a 2581), restou comprovado que a ALFA não tinha
participação societária na empresa MICROMED, reforçando e confirmando as irregularidades
já detectadas junto à NEOWAY e ACESS1. (...)
Como resultado da investigação acima, foram identificados os lançamentos na conta contábil
analítica “Lucros e Prejuízos Acumulados”, código 5001 – 2.5.30.10.01, pertencente ao
patrimônio líquido da sociedade empresária (fls. 8038 a 8041; 8282 a 8285; e 8578 a 8579). A
descrição dos lançamentos foi descrita como “PG CFE RECIBO DISTR.LUCROS – SCP”. Notase assim que a empresa MICROMED contabilizou as remessas para o sujeito passivo a título de
distribuição de lucros, correspondendo aos registros efetuados por este em sua escrita
contábil. (...)
b) a referida SCP foi constituída em 11/02/2009, composta por duas empresas: MICROMED
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 86.858.131/0001-20, na condição de sócio ostensivo, e ALFA
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 07.592.063/0001-23, na condição de sócio
participante;
c) o objeto da sociedade era a análise, especificação, criação, desenvolvimento e aplicação de
um conjunto de ferramentas denominado Micromed Suite Plus, listadas no Anexo I do referido
contrato; (...)
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Como narrado na descrição das irregularidades da NEOWAY, os valores constantes nos balanços
patrimoniais da ALFA como Participações em SCP, inexistem investimentos na MICROMED. Os
únicos lançamentos e saldos da conta “Sociedade em Conta de Participação” referiam-se
exclusivamente aos investimentos realizados em contrato de SCP firmado com o Sr. Bassan
George Necola Hanna, inscrito no CPF 004.344.789-97.
Destaca-se, portanto, que, assim como na ACESS1 e NEOWAY, não há qualquer registro contábil
da existência de participação societária em sociedade em conta de participação com a empresa
MICROMED.
Em análise da escrita contábil da sociedade empresária MICROMED (fls. 7929 a 8945),
observa-se que há registro contábil da sociedade em conta de participação firmada com a
empresa ALFA, todavia não consta qualquer registro de integralização do capital social do
sujeito passivo, sócio participante. É o que se depreende do exame do Livro Razão, ano 2009,
conta CAPITAL SUBSCRITO - MICROMED SCP, código 4703 – 2.5.10.10.03, onde encontra-se
o registro da integralização no capital social da SCP apenas da parte da MICROMED (fls.
8038), bem como do Balancete de verificação levantado em 31/12/2010 (fls. 8954),
demonstrando que aquela situação não se alterou. (...)
Nota-se assim que desde o início do período de vigência do referido contrato, a sócia
participante ALFA nunca contribuiu para a formação do capital social, requisito essencial para a
validade jurídica do contrato. (...)
Os fatos apurados através do presente relatório demonstram de forma inequívoca que os
referidos pagamentos correspondem a receitas de outra natureza que não decorrentes de lucros
de participações societárias, como indevidamente escriturado pelo sujeito passivo.
A MICROMED tinha contratos com a Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual da Saúde,
conforme Aditivos anexados. (fls. 10210 e 10211)
Às fls. 10208/10209 anexamos também Decisão TCE-SC relacionada à apuração de
irregularidades no Contrato e Aditivos celebrados entre a MICROMED e a Secretaria de Estado
da Saúde.

A análise das contas bancárias da MICROMED é objeto da Informação de Polícia
Judiciária n. 1000/2019 (evento 8, INF1 e 2, dos autos 50063812020204047200):
Como se verá adiante, foram verificadas fartas evidências de que uma substancial porcentagem
dos pagamentos realizados pelo ESTADO DE SANTA CATARINA para a MICROMED – que
totalizaram R$ 52.805.793,75 no período de 2009 a 2018 – foi destinada para a empresa ALFA
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, CNPJ 07.592.063/0001-23. (...)
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Entre os anos de 2009 e 2013 a relação entre as transferências da SECRETARIA DA FAZENDA
para a MICROMED, e desta para a ALFA, superam a porcentagem de 50%, com uma
estabilização em torno de 55%, entre os anos de 2010 a 2013. A porcentagem cai abaixo dos
50% entre 2014 e 2015. No biênio 2016 e 2017 ocorreram duas transferências de R$ 50.000,00
da MICROMED para a ALFA, o que representou uma pequena fração (em torno de 1%) dos
valores transferidos da SECRETARIA DA FAZENDA para a MICROMED. Por fim, no ano de
2018 não foram detectadas transferências da MICROMED para a ALFA. (...)
Um grande indício de que as transferências para a ALFA SOLUÇÕES proveem do Estado de
Santa Catarina é o de que não há qualquer depósito da MICROMED para aquela empresa
anterior ao primeiro efetuado pela Secretaria de Fazenda, ocorrida em 25 de agosto de 2009. Ao
contrário, o primeiro benefício para a ALFA SOLUÇÕES ocorreu exatamente um dia após a
primeira parcela paga pelo Estado à MICROMED.

A autoridade policial colocou em gráfico as movimentações por ano,
demonstrando a relação entre os valores recebidos do Estado e os repassados à empresa ALFA.
Colaciono as imagens relativas a 2009, 2011 e 2014:
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O mês de agosto de 2015 ocorreu a última movimentação expressiva da MICROMED para a
ALFA SOLUÇÕES. Naquele mês a SECRETARIA DA FAZENDA/SC transferiu expressivos R$
3.209.009,29 para a MICROMED. Esta movimentou R$ 1.494.797,00 em favor da ALFA
SOLUÇÕES, ou seja, cerca de 47% da transferência do Estado

Essa relação também foi observada pela autoridade policial, quando da quebra de
sigilo bancário (INF1 do evento 10 dos autos do pedido de busca e apreensão):
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Essa empresa manteve contrato com o GOVERNO DE SANTA CATARINA, por meio da
Secretaria de Estado da Saúde (unidade/gestão 48000/480091) entre os anos de 2011 a 2019,
onde recebeu a quantia de R$ 47.511.684,05, conforme abaixo:

Por outro lado, a empresa MICROMED INFORMATICA LTDA repassou a ALFA GESTÃO DE
NEGOCIOS LTDA a quantia de R$ 16.129.668,83 por meio de 70 transferências bancárias
conforme abaixo:

Em análise as duas tabelas, nota-se uma convergência de valores recebidos pela MICROMED e
os valores repassados a ALFA nos anos de 2011 a 2017.

Na IPJ 100/2019, foram observados movimentos inversos, créditos da empresa
ALFA para a MICROMED:

É
bom
esclarecer que até a primeira transferência da ALFA SOLUÇÕES para a MICROMED, que
ocorreu em outubro de 2013, a MICROMED já havia movimentado R$ 11.095.461,83 a favor da
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Alfa, ou seja, não há como a ALFA SOLUÇÕES afirmar que os recebimentos ocorridos entre
2009 e 2013 têm como origem investimentos que realizou naquela empresa. Essa informação é
especialmente importante pois, perante a Receita Federal, essa foi a justificativa para os lucros
auferidos por parte da ALFA SOLUÇÕES em relação à MICROMED.

Os elementos assim comprovam uma relação direta entre os recursos recebidos
pela MICROMED da Secretaria de Estado da Saúde e os valores repassados pela ALFA, os
quais, como demonstrado, não tem relação com lucros, conforme escrituração contábil.
O RAPJ 112/2020 (evento 10 dos autos 50063812020204047200) analisou os
dados obtidos a partir da quebra de sigilo bancário das contas da empresa ALFA - período de
01.01.2008 a 19.12.2018 - chamando atenção o total de créditos e débitos:

Na Informação 1000/2019 (evento 8 dos autos da busca e apreensão),
autoridade policial passou a analisar os destinatários dos recursos que a ALFA recebeu:

a

De acordo com a quebra de sigilo bancário via SIMBA caso 002- PF-004023-74, foram
identificados os maiores destinatários de recursos financeiros da ALFA SOLUÇÕES, no período
de 2009 a 2018, conforme dados na tabela abaixo:
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(...) No entanto, apesar de a MICROMED ser a principal fonte de créditos na conta da ALFA
SOLUÇÕES, ela não é a única. Como pode ser visto no gráfico a seguir, desprezando-se os
créditos efetuados pela família MARTINI, para o período de 2008 a 2018, temos o seguinte
resultado para os principais créditos:

Como existem várias pessoas que efetuam transferências a favor da ALFA SOLUÇÕES, ocorreu
uma fusão dos valores nas contas, o que dificulta o rastreio do dinheiro. No entanto, como os
valores depositados pela MICROMED superam, e muito, as transferências das demais pessoas,
pode-se inferir que os valores a débito da empresa ALFA SOLUÇÕES sempre terá pelo menos
uma parcela das cifras provenientes da MICROMED. E, conforme já visto, essas verbas são
públicas. O destino desses valores pode configurar, pelo menos em tese, desvio de dinheiro
público, lavagem de dinheiro, entre outros ilícitos.
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Considerando que o período de recebimento de valores da MICROMED se deu no
período de 2009 a 2015, foram analisados os débitos da empresa ALFA, desconsiderando-se as
transferências para a família MARTINI, bem como os saques em espécie e cheques não
identificados:

Repasses a empresas
Nesse ponto, importante ressaltar que:
i) quanto à SANTA ROSA GERADORA ENERG. S.A
Como pode ser visto nos gráficos acima, a empresa SANTA ROSA realizou operações a crédito
(R$ 2.631.453,38) e a débito (R$ 2.837.124,98) nas contas da ALFA SOLUÇÕES. Todas as
movimentações ocorreram no biênio 2012/2013. Não foram identificados os motivos dessas
movimentações. No entanto, o maior interesse para a investigação, neste caso, reside no fato de
que RADAMES TIAGO GUERREIRO MARTINI e FELIPE TOME GUERREIRO MARTINI
fazem parte do quadro societário tanto da SANTA ROSA quanto da ALFA SOLUÇÕES. Este
fato é indício de que estas movimentações podem esconder possível lavagem de dinheiro para o
grupo.

ii) PINHAL GERADORA DE ENERGIA S.A
Entre os anos de 2013 a 2015 a ALFA SOLUÇÕES transferiu R$ 2.252.272,04 em favor da
PINHAL ENERGIA Assim como na empresa vista anteriormente, FELIPE TOME GUERREIRO
MARTINI consta no quadro societário das empresas PINHAL ENERGIA e ALFA SOLUÇÕES,
tornando-se outro indício de que as verbas que proveem da MICROMED são “lavadas” nestas
empresas.
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iii) NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA
A NEOWAY realizou operações a crédito (total de R$ 2.732.071,12) e a débito (total de R$
1.540.125,30) nas contas da ALFA SOLUÇÕES. Essas movimentações são observadas entre os
anos de 2008 e 2011.
Apesar de que não há sócios comuns entre a NEOWAY e a ALFA SOLUÇÕES, JAIME LEONEL
DE PAULA JUNIOR, sócio presidente da NEOWAY, mantém sociedade com FELIPE TOME
GUERREIRO MARTINI e ALISSA MARIA GUERREIRO MARTINI na empresa CAMPO
BELO ENERGETICA S.A., CNPJ 10.952.160/0001-94. Recorda-se que FELIPE MARTINI e
ALISSA MARTINI são sócios da ALFA SOLUÇÕES.
Também se destaca que a empresa CAMPO BELO foi favorecida com a transferência de um total
de R$ 106.101,83 das contas da ALFA SOLUÇÕES, com as movimentações distribuídas entre os
anos de 2009 a 2012. Esse conjunto de fatores apontam que a conta da ALFA SOLUÇÕES pode
ter sido utilizada como intermediária em transações onde houve a necessidade de ocultar a
origem e destino de movimentações bancárias.

iv) SÃO SEBASTIÃO EMPREENDIMENTOS S.A
No período de 2009 a 2012 a SÃO SEBASTIÃO recebeu R$ 1.430.775,53 da ALFA SOLUÇÕES
e, em sentido contrário, entre 2012 e 2017 a SÃO SEBASTIÃO transferiu R$ 358.554,85 para a
empresa investigada. Um dos sócios da SÃO SEBASTIÃO é MAURO FANTIN, que, no dia 19 de
dezembro de 2018, transferiu R$ 136.918,00 para a ALFA SOLUÇÕES. Na mesma data
MONICA FANTIN, sócia de MAURO, entre outras, na empresa Itacorubi Empreendimentos
Imobiliários Ltda, CNPJ 12.029.083/0001-20, transferiu um total de R$ 131.548,70 para a ALFA
SOLUÇÕES. Não está claro o motivo dessas movimentações.

Quanto à Formacco, a movimentação financeira, segundo apurou a autoridade
policial, por aquisição de uma sala comercial.
Assim, observa-se que por meio das empresas SANTA ROSA, PINHAL e
NEOWAY, boa parte do valor repassado pela MICROMED à ALFA chegaria às mãos da
família MARTINI.
Despesas de casamento
A autoridade policial verificou, ainda, outras formas de repasse financeiro da
ALFA para a família de MILTON MARTINI. A RAPJ 112/2020 (evento 10 dos autos
50063812020204047200) relatou movimentação financeira demonstrando que a ALFA arcou
com as despesas com o casamento de RADAMÉS MARTINI:
Em continuidade à análise das contas, observou-se repasses atípicos, efetuados pela empresa
ALFA aos filhos de MARTINI: RADAMES, ALISSA e FELIPE, os quais receberam no dia
07/11/2012, três transferências bancárias nos valores de R$ 100.000,00, R$ 90.000,00 e
80.000,00 respectivamente. Tais quantias foram usadas para bancar uma festa de alto luxo
promovida por essa família naquele mesmo mês.
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O dinheiro devidamente calçado como lucros e/ou dividendos foram retransferidos para as
contas de duas empresas produtoras do casamento do então, nubente RADAMES.
(...)
Como noticiado na mídia e pelas fotos apresentadas, o casamento foi de fato compatível com o
investimento de dinheiro realizado.

Por aquela época, chamou atenção créditos do SETUF - SINDICATO DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIRO DA GRANDE
FLORIANOPOLIS, os quais também destinados às empresas e aos sócios, todos da família
MARTINI, necessitam de aprofundamento da investigação, não tendo a autoridade apresentado
relação com a MICROMED:
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O gráfico temporal apresenta 4 depósitos de R$ 205.038,26 e 1 depósito de R$ 204.160,46
efetuados pela empresa MICROMED INFORMATICA LTDA, CNPJ 86858131000120, na conta
da ALFA SOLUÇÕES LTDA, realizados entre 03/10/2012 a 21/12/2012, os quais totalizaram R$
1.024.313,50.
A figura também apresenta 2 depósitos de R$ 234.625,00, totalizando R$ 469.250,00 efetuados
pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIRO DA
GRANDE FLORIANOPOLIS, CNPJ 81840357000180, nos dias 03/10 e 26/10/2012, também
creditados na mesma conta da ALFA.
Igualmente já comentado, após o recebimento dos valores pela empresa ALFA, o dinheiro começa
a circular entre os membros da família MARTINI ou entre outras empresas desse grupo familiar.

Repasses à empresa NEOWAY
No item '6.2.2.b)', foram relatadas evidências de que a NEOWAY utilizou a ALFA
como forma de desviar recursos públicos, repassando-lhe valores recebidos por força de
contratos públicos (R$ 2.732.071,12, entre 2008 e 2011).
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Consignou-se, ainda, que também foram verificados repasses da ALFA para a
NEOWAY (R$ 1.540.125,30, entre 16.02.09 a 04.08.11).
Uma nova análise desses dados foi objeto do RAPJ Nº 1012/2019 (INF2 do
evento 10 dos autos 50063812020204047200):
Por oportuno, segue abaixo diagrama de vínculo que demonstra a quantidade de transações
realizadas pelas empresas referenciadas no período compreendido entre 16/02/2009 a
04/08/2011.

Pelo diagrama, verificam-se 24 transferências oriundas da conta da empresa MICROMED
(Banco 001/Agência 2981/Conta 5137), para a conta da empresa ALFA (Banco 341/Agência
7017/Conta 7415) e 23 transações financeiras desta empresa para duas contas da NEOWAY,
sendo 10 para a conta (Banco 409/Agência 1760/Conta 1022886) e 13 para a conta (Banco
341/Agência 8560/Conta 102280).

A título de exemplo, colaciono parte do quadro que demonstra a data dos créditos
da MICROMED e dos débitos para a NEOWAY:
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(...)
Conforme demonstrado ao longo do relatório, a dinâmica consiste essencialmente nos momentos
em que a empresa MICROMED efetua uma transferência financeira para conta da empresa
ALFA, esta o repassa, parte do valor a empresa NEOWAY.

Conforme já dito acima, JAIME LEONEL DE PAULA JUNIOR, sócio presidente
da NEOWAY, mantém sociedade com FELIPE TOME GUERREIRO MARTINI e ALISSA
MARIA GUERREIRO MARTINI na empresa CAMPO BELO ENERGETICA S.A., sendo que
a empresa ALFA também é dos filhos de MILTON MARTINI.
As razões de repasse da ALFA para a NEOWAY de valores desviados via
contratos da MICROMED não foram identificadas. Todavia, tal quantidade repasses vai
tornando mais difícil seguir o caminho do dinheiro, estratégia típica na movimentação de
vantagens ilícitas.
6.3.2.b) Outros desvios a serem identificados
Por fim, a representação narra que "nos anos de 2017 e 2018, então, foi verificado
considerável incremento dos repasses da MICROMED para seus sócios".
Essa análise é objeto da Informação 1000/2019 (INF2 do evento 8 dos
autos 50063812020204047200), que concluiu:
Com relação aos sócios da MICROMED, constatou-se que MARCIO BIFF, sócio administrador
da empresa, recebeu da MICROMED, entre 2009 e 2018, um total de R$ 4.542.365,74. Durante o
período de vigência do contrato entre a MICROMED e o FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE,
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adquiriu 16 imóveis, no valor total de R$ 2.538.078,97, e no mesmo período, realizou transações
de vendas de 5 imóveis, no valor de R$ 718.000,00.
Outro sócio da MICROMED, VILMAR BURGUESAN, recebeu da MICROMED um total de R$
5.056.684,05. A maior parte desse valor foi transferida após o encerramento das transferências
da MICROMED para a ALFA SOLUÇÕES. Ressalta-se que as operações imobiliárias de
VILMAR BURGUESAN são muito baixas se comparadas com o total que recebeu da
MICROMED, o que sugere que os valores percebidos não foram totalmente destinados a ele.

Destaco em relação a VILMAR BURGUESAN:

O aumento significativo de repasses a partir de 2017 coincide com o período em
que a MICROMED parou de fazer repasses para a empresa ALFA.
O mesmo ocorreu com o sócio MARCIO BIFF:

Vale registrar que no período de vigência do contrato entre a MICROMED e o FUNDO
ESTADUAL DE SAÚDE, sendo de 2009 a 2018, MÁRCIO BIFF adquiriu 16 imóveis, no valor
total de R$ 2.538.078,97, e no mesmo período, realizou transações de vendas de 5 imóveis, no
valor de R$ 718.000,00.
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Quanto ao patrimônio de VILMAR BURGUESAN, consta da informação:

Portanto, os indícios apontam para o fato de que os sócios também passaram a ser
instrumento para a transferência de vantagens ilícitas.
6.3.3. Condutas apuradas
Presente assim evidências substanciais em relação ao cometimento de práticas
ilícitas penais em relação a MICROMED, envolvendo os contratos 465/2009, decorrente do
Pregão Presencial 969/2009 SES, 544/2015, decorrente da Dispensa de Licitação 3327/2015
SES e 331/2016, decorrente do Pregão Presencial 3217/2015 SES.
Os crimes em tese identificados guardam correspondência com os tipos penais
relacionados a fraudes licitatórias, corrupção ativa e/ou passiva, peculato, lavagem de capitais e
organização criminosa.
Os indícios de participação de cada investigado serão objeto de análise mais
detalhada quando da apreciação das medidas requeridas em relação a cada alvo.

6.4. NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO: Desvios em contratos relacionados à
ACCESS 1 SISTEMAS INFORMATIVOS
6.4.1. Contratos com o Governo do Estado de Santa Catarina
A autoridade policial identificou um único certame: o Pregão Presencial
1733/2008, da Secretaria de Estado da Saúde, voltado à contratação de serviços de gestão e
operação de logística de armazenamento e distribuição de materiais e medicamentos.
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O respectivo processo administrativo encontra-se juntado no apenso 4 do IPL
(OUT5 em diante) e foi objeto de análise pelo Ministério Público de Contas do Estado de Santa
Catarina, na Informação 322/2019 (item 1 do INF2 do apenso 4 do IPL).
Consta da exposição de motivos, datada de 22.04.08, assim como do anexo do
edital, o valor do orçamento (p. 30 do OUT5 e p. 10 do OUT6 do apenso 4):

Todavia, não se encontram nos autos os orçamentos que ampararam esse valor. O
que há é um parecer da Diretoria de Governança Eletrônica já falando sobre a solução que se
pretendia adquirir e respectivos fornecedores (Parecer 06/19.05.08 - p. 52 do OUT5):

Em relação a isso, houve apenas um único participante (112, 113 e 147 do OUT6):
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Observou, ainda, o MPC/SC que "o Sr. Nei Luiz da Silva Junior, que foi um dos
autores do Parecer n° 006/2008, mantem, desde 01/06/2017, vínculo empregatício com a
empresa Neoway Tecnologia Integrada Assessoria e Negócios S.A. (CNPJ 05.337.875/000105)", empresa esta que "incorporou, no ano de 2011, a pessoa jurídica Acess1 - Sistemas
Informativos Ltda. (CNPJ 94.910.239/0001-42), que figurou como líder do consorcio vencedor
do PP 1733/2008".
O edital foi objeto de duas impugnações (RV Consult e Macroclean) e ainda uma
comunicação dos Correios justificando a não apresentação de proposta (p. 39, 46 e 51 do
OUT6).
Foi então publicada uma ERRATA (p. 54 e 90 em diante do OUT6), reduzindo o
serviço objeto do pregão e com outro valor:

Quanto às disposições do edital, mais uma vez foram observadas cláusulas
restritivas, notadamente quanto à qualificação técnica e equipe técnica:
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Assim, como já dito, teve apenas um participante, observando o MPC/SC:
O referido consórcio apresentou uma proposta de preços com o valor global de RS 13.419.840,00
(treze milhões, quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta reais), equivalente a RS
559.160,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e sessenta reais) mensais para um período
de 24 (vinte e quatro) meses. (Anexo I - fls. 572).
Ou seja, o valor informado na proposta de preços estava ligeiramente acima do valor estimado
no Edital do PP 1733/2008.
Já na etapa de lances, o consorcio reduziu sua proposta para o montante de RS 512.800,00
(quinhentos e doze mil e oitocentos reais) mensais, ou seja, ofertou um desconto de,
aproximadamente, 6,8% em relação ao valor de referência fixado no edital (Anexo I - fls. 572).

A autoridade policial, destacou que, "referente ao serviço de “implantação de
soluções informatizadas”, foi apresentado pela ACCESS1 atestado de capacidade técnica em
nome de ANDREA CRISTINA KARGEL, exatamente com 960 horas (fl. 469 do PP)". Também
foi ANDREA KARGEL quem efetuou a visita técnica (p. 123 do OUT8 e p. 5 do OUT9 do
apenso 4 do IPL):
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Quanto à atuação de ANDREA na ACCESS1, pontuou a autoridade policial (p.
43, REPRESENTACAO_BUSCA2 dos autos 50063812020204047200):
Apesar disso, conforme apontado pelo MP/TCE (fls. 38 e ss. da Informação 332/2019), ANDREA
declara atuar, desde 2007, como Gerente Técnico de Contas e Gerente de Projetos da empresa
NEOWAY. Ainda, analisando–se a 4ª e 5ª alterações contratuais da empresa ACCESS1, foi
constatado que ANDREA ingressou na sociedade conforme documento firmado em 01/09/2008
(registrado em 19/09/2008,) retirando-se após menos de um mês (26/09/2008), poucos dias após
a assinatura do contrato com o Governo Estadual (18/08/2008).
Como bem apontado pelo Ministério Público, “é provável que sua admissão que perdurou
aproximadamente 30 (trinta) dias na sociedade teve por objetivo tão somente atestar a existência
de vinculo profissional para fins de habilitação técnica naquela licitação”.
Cumpre informar que, no Pregão Presencial 2417/2013 da Secretaria Estadual de Saúde (item
3.1.5 - item 6.2.1.e desta decisão), também foram encontrados indícios de direcionamento do
procedimento licitatório mediante inclusão de exigência de atestado de capacidade técnica
apresentado por ANDREA CRISTINA KARGEL.

Durante a vigência do contrato, foram observadas irregularidades também quanto
aos aditivos, que incluíram serviços não previstos no edital (INF2 do apenso 4 do IPL):
Durante a vigência do prazo contratual foi assinado. em 12/03/2010. o Segundo Termo Aditivo
ao Contrato 783/08 (Anexo I - fls. 869) com a finalidade de promover a integração de softwares
herdados que não foram contemplados no projeto inicial. O valor acrescido foi de RS
5014437-42.2020.4.04.7200
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3.070.339,20 (três milhões setenta mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos). o que
equivale a 24,95% do valor inicialmente pactuado.
Deve-se destacar. porem. que no Detalhamento do Objeto do PP 1733/2008 (Anexo I - fls. 222234) constou que a contratada deveria promover a integração dos seguintes sistemas legados:
(...)
Por outro lado, o aditivo realizado visou promover a integração de sistemas utilizados pela SES
que nao foram contemplados no e i a conforme demonstra a proposta técnica comercial
encaminhada pelo consorcio Data-Acess propondo o acréscimo contratual (ANEXOi - fIS- 851858):
(...)
Dessa forma, o que se observa, e que o 2° Termo Aditivo ao Contrato n 783/2008 representou um
acréscimo de 24,95% ao valor originalmente contratado, muito próximo ao limite máximo
estabelecido no artigo 65 da Lei n° 8.666/93:
(...)
Contudo, a circunstância mais grave resulta do fato de que o acréscimo realizado teve por tim
incluir sistemas não previstos na contratação original, conforme comprovam as declarações da
Superintendente de Planejamento e Gestão da SES, Sra. Rosina Moritz dos Santos ao solicitar a
realização do Termo Aditivo e a própria proposta técnica encaminhada pelo consorcio:

Outro ponto levantado pelo MPC/SC foi a incorporação de duas empresas que
compunham o consórcio, fazendo com que suas incorporadoras viessem a integrar o contrato,
sem ter participado do certame (INF2 do apenso 4 do IPL):
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Tal situação seria causa de rescisão contratual, conforme disposto na Lei 8666/93
(art. 78, VI):
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital e no contrato;
5014437-42.2020.4.04.7200
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Observe-se as disposições do edital e do contrato (p. 73 do OUT6 e p. 70 do
OUT9 do apenso 4 do IPL):

Tais disposições, contudo, não foram observadas, mantendo-se o contrato em
vigor:
Ou seja, é evidente que a incorporação da empresa líder e detentora da maior parcela de
responsabilidade no âmbito do consorcio por outra pessoa jurídica é medida que poderia gerar
importantes consequências para a execução dos serviços contratados, razão pela qual
encontrava-se expressamente vedada no edital e no instrumento contratual.
Entretanto, os Pareceres Jurídicos (Anexo ll) que analisaram a incorporação das consorciadas
Datasul S.A. e Acess1 Sistemas Informativos Ltda., em nenhum momento, fizeram qualquer
menção aos dispositivos editalícios ou cláusulas contratuais que estabeleceram como hipótese de
rescisão contratual a incorporação ocorrida durante o prazo da contratação.
Desse modo, o Contrato 783/2008 permaneceu em vigor sendo objeto de sucessivos termos
aditivos que prorrogaram seu prazo de vigência ate 17/03/2014 (Anexo I - fls. 1815-1816). Ou
seja, a Secretaria da Saúde utilizou-se da hipótese de prorrogação excepcional prevista no Art.
57, 14°, da Lei n° 8.666/93:

Quando não foi mais possível prorrogar o contrato, lançou-se o PP 2417/13,
vencido pela NEOWAY, objeto de análise do item 6.2.2.e desta decisão.
6.4.2. Desvio de valores e lavagem de dinheiro
Iniciou a representação com as seguinte considerações
REPRESENTACAO_BUSCA2 dos autos 50063812020204047200):
5014437-42.2020.4.04.7200
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Ressalta-se, inicialmente, que, na data de 18/09/2008 a ACCESS1, através do CONSÓRCIO
DATA ACESS, firmou contrato de prestação de serviços com a Secretaria de Estado da Saúde Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 12.307.200,00.
Conforme apontado pela Receita Federal, logo após, em 26/09/2008, ingressou na sociedade
LUIZ ALBERTO DA SILVA LUZ, com 60% de participação, permanecendo com o restante das
quotas o sócio MÁRIO GILBERTO EICHLER JÚNIOR.
Contudo, mediante diligências realizadas pelo Fisco, constatou-se que LUIZ ALBERTO
figurava como mero "laranja" na empresa ACCESS1, já que; a) declarou que não se recordava
o valor pago para ingresso na sociedade e não possuía documentos que comprovassem a
transação financeira; b) afirmou que não administrava a empresa, tendo fornecido procuração
para seu irmão DANIEL DA SILVA LUZ; c) recebeu R$ 4.497.358,01 em distribuição de lucros
entre 2009 e 2011 em saques bancários, contudo ao final do período, seu patrimônio declarado
era avaliado em R$ 117.000,00, não tendo comprovado o destino dos valores; d) não possuía
qualquer informação relacionada à contratação da ALFA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA.,
que teria recebido da empresa fiscalizada R$ 1.819.000,00, conforme passará a ser tratado a
seguir.

6.4.2.a) Desvios relacionados à ALFA GESTÃO DE NEGÓCIOS

Conforme já abordado em itens anteriores, a empresa ALFA pertence à família de
MILTON MARTINI, ocupante do cargo de Secretário de Estado da Administração de
03/01/2011 a 31/12/2012 e de 09/01/2017 a 01/01/2019, e, segundo apurou a autoridade
policial, nunca teve empregados e não teria prestado qualquer efetivo serviço.
Ainda assim recebeu valores de diversas empresas que contratavam com o Estado
de Santa Catarina, ora investigadas. A empresa que mais lhe repassou valores foi a
MICROMED, em seguida a NEOWAY.
A ACCESS1 também fez repasses, de 2009 a 2011, na ordem de R$ 1.869.000,00
(p. 9 do INF1 do evento 10 dos autos 50063812020204047200):
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A análise da autoridade policial foi de que "o valor recebido pela empresa ALFA
GESTÃO no período corresponde a, aproximadamente, 14,77% da quantia referente a contrato
mantido pela ACESS1 com a Secretaria de Estado da Saúde" (p. 47 da representação
50063812020204047200).
O sócio da ACCESS1, MARIO EICHLER JUNIOR, foi ouvido junto a Receita
Federal, conforme se extrai da representação fiscal para fins penais (IPL, apenso 1, OUT28, p.
100):
6. Qual a relação que existiu entre a empresa ALFA e a ACESS1?
RESPOSTA: Não tem conhecimento. Salienta que conhece RADAMÉS, sócio da ALFA, que
RADAMÉS contribuiu para o processo que culminou com a prestação de serviços para a
Secretaria da Saúde. Desconhecia, porém, que foi através de sociedade em conta de
participação.
7. No período de 2009 a 2011, quem administrava de fato a empresa ACESS1? Ou seja, quem
tomava as decisões e executava os atos de gestão da pessoa jurídica?
RESPOSTA: Era DANIEL DA SILVA LUZ.
8. Conhece a sociedade em conta de participação que foi constituída entre a empresa ACESS1 e
a empresa ALFA?
RESPOSTA: Desconhecia, ficou sabendo desta sociedade há umas duas semanas. Todavia
reconhece a participação de RADAMÉS nas atividades desenvolvidas em parceria com a
ACESS1.

Por sua vez, o administrador DANIEL DA SILVA LUZ declarou que já conhecia
o sócio da empresa ALFA, RADAMÉS, e respondeu ainda (p. 91 do OUT28):
8) Quais foram as atividades exercidas pela SCP? Principais clientes?
RESPOSTA: Atividades de tecnologia de informação. O principal cliente era a Secretaria da
Saúde, não se recorda se havia outros clientes da SCP, teria que conversar com o Sr. MARIO
EICHLER.

5014437-42.2020.4.04.7200

720006478540 .V176

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d9…

55/99

19/01/2021

:: 720006478540 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
Também não sabia o administrador precisar detalhes sobre a aquisição da
ACCESS1 pela NEOWAY:
19) Como se deu a incorporação da empresa pela NEOWAY.
RESPOSTA: Alega que contactou algumas pessoas para oferecer, e que culminou com a venda
para a NEOWAY.
20) Quanto recebeu pela venda da empresa?
RESPOSTA: Não se recorda, sabe que houve pagamento pela venda da participação societária.
Comprometeu-se a prestar estas informações em até 10 (dez) dias.

Desse modo, o que realmente se extrai é que não havia contrato efetivo entre as
empresas, sendo a ALFA um instrumento para a movimentação de vantagens ilícitas, a partir do
contrato que a ACCESS1 mantinha com o Governo do Estado. Também esta a conclusão da
autoridade policial, em sua representação (autos 50063812020204047200):
Destarte, de acordo com os elementos apresentados, constata-se a existência de prova robusta de
simulação de contrato entre a empresa ACCESS1 e ALFA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA,
visando propiciar o repasse ilícito de recursos públicos a MILTON MARTINI, então auditor
fiscal da Receita Estadual e, posteriormente, Secretário de Estado de Administração.

6.4.2.b) Desvios a serem identificados
Valor muito superior ao transferido para a empresa ALFA, foi o resultante de
saques nas contas bancárias da empresa ACCESS1 (item 5.2.2. da representação dos autos
50063812020204047200):
De outro norte, verifica-se que, não obstante a transferência de R$ 1.869.000,00 à empresa ALFA
GESTÃO DE NEGÓCIOS, constatou-se, ainda, o saque de R$ 5.909.294,99 (cinco milhões,
novecentos e noventa e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos)
das contas bancárias da empresa ACCESS1 entre 12/12/2008 e 27/12/2011.
Abaixo, considerando o volume de transações, apresenta-se parte das transferências
identificadas, destacando-se que o arquivo com a integralidade das informações encontra-se em
DVD encaminhado junto à presente investigação:
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Esse dado chama ainda mais atenção diante da análise da Receita Federal (pp. 567 do OUT30 do apenso 1 do IPL) de que os valores não tiveram reflexo no patrimônio de LUIZ
ALBERTO DA SILVA LUZ e que MARIO GILBERTO EICHLER JUNIOR declarou que não
teria recebido valores em espécie:
Da análise dos fatos acima, nota-se que LUIZ ALBERTO DA SILVA LUZ, não obstante sócio
majoritário e administrador da empresa no período de 2009 a 2011, muito pouco sabia sobre o
que ali se passava. Apesar deste total desconhecimento, ingressou na sociedade com um capital
de R$ 72.000,00 oito dias após a empresa ter realizado um contrato de R$ 12.307.200,00 com a
Secretaria de Estado da Saúde e recebeu no período de 2009 a 2011 o montante de R$
4.497.358,01 a título de lucros pagos mediante saques bancários, recursos estes que não
refletiram no seu patrimônio pessoal. (...)
5014437-42.2020.4.04.7200
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Questionado por quais motivos o sócio LUIZ ALBERTO DA SILVA LUZ recebeu quantias muito
maiores do que ele a título de lucros, no período de 2009 a 2011, ou seja, muito acima da
proporção do capital investido na sociedade de cada um dos sócios, respondeu que "desconhecia
os valores recebidos por LUIZ ALBERTO DA SILVA LUZ, e que desconhece os motivos pelos
quais LUIZ ALBERTO recebeu quantias muito maiores do que o depoente. Informa que todos os
valores que lhes foram pagos pela ACESS1 no período, ocorreram mediante depósito em conta
bancária, e que nunca recebeu valores em espécie".

Ainda, o administrador DANIEL DA LUZ, admitiu, perante a autoridade fiscal,
que realizava saques em espécie (p. 92 do OUT28 do apenso 1 do IPL):
16) Quem efetuava os saques bancários da empresa?
RESPOSTA: O próprio depoente.
17) Emprestou o cartão do banco ou a senha para alguém?
RESPOSTA: Não.
21) Informa ainda que antes de ingressar no quadro societário da empresa possuía procuração
para atuar em nome ACESS1, inclusive efetuava saques bancários. Recorda-se que logo após o
ingresso do sócio LUIZ ALBERTO DA SILVA LUZ recebeu uma procuração deste,
principalmente para realizar operações financeiras, como saques bancários. Alega que nesse
período efetuou diversos saques bancários e outras operações financeiras.

Assim, diante do volume de saques, sem justificativa, a conclusão que se impõe é
que se destinavam a fins ilícitos.
6.4.3. Condutas apuradas
Presente assim evidências substanciais em relação ao cometimento de práticas
ilícitas penais em desfavor da ACCESS1, envolvendo o contrato 783/2008, decorrente do
Pregão Presencial 1733/2008 SES.
Os crimes em tese identificados guardam correspondência com os tipos penais
relacionados a fraudes licitatórias, corrupção ativa e/ou passiva, peculato, lavagem de capitais e
organização criminosa.
Os indícios de participação de cada investigado serão objeto de análise mais
detalhada quando da apreciação das medidas requeridas em relação a cada alvo.

6.5. NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO: Desvios em contratos relacionados à
SOCIALBASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S.A.
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A formação da empresa SOCIALBASE é objeto da Informação Policial
1000/2019 (evento 8), uma vez que observado que "e a família MARTINI investiu grande parte
dos valores recebidos na empresa SOCIALBASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S.A.".
Conforme se verificou nos itens anteriores, se tratavam de vantagens ilícitas, utilizadas então na
formação de uma nova empresa.
A empresa foi criada em 2011 e tem como sócios dois filhos de MILTON
MARTINI:

(...)
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(...)

6.5.1. Contratos com o Governo do Estado
Oportuno, por ser citada em mais de um dos itens que seguem, referir, desde logo,
elementos que demonstram a relação da empresa APPORTI com a SOCIAL BASE.
Cuidam-se de provas analisadas no RAMA 12/2019, item 4.2 (INF3 do evento 2
dos autos 50063812020204047200), notadamente porque foram foram encontradas
transferências financeiras da SOCIALBASE para a APPORTI, sem que fosse possível
identificar qualquer tipo de serviço efetivamente realizado pela empresa APPORTI à empresa
SOCIAL BASE. Destaca-se a partir dos itens apreendidos:
i) uma agenda de JEFFERSON COLOMBO (APPORTI), de 2018 e 2019:
- anotação pouco posterior a 18/04/2018: "ACORDO COM RADA" que, a partir
de outras anotações, seria RADAMES MARTINI;
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O valor anotado no item recebimento, foi encontrado numa planiha de controle da
APPORTI:

- anotação pouco antes de 03/12/18 também contém valores que partem de dois
valores da planilha supra, como recebimentos da SOCIALBASE em 26/10 e 30/11/18. Chama
atenção ao final a indicação de que total será dividido por dois (em benefício de duas pessoas):
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- após 07/02/19:

ii) caderno/agenda dos anos de 2015 a 2017, em uma página após 10/01/2017,
consta o e-mail de RADAMES:
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iii) em uma pasta com editais e propostas de certames, onde constam a ata do PP
029/2015 SEF/SC, juntamente com as propostas iniciais e acompanhamento de lances
(conteúdo exposto no item que segue).
iv) pasta apreendida na empresa APPORTI com diversos documentos
relacionados com a empresa REVVISA TECNOLOGIA LTDA; empresa que, também, o
indiciado JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO compõe o quadro societário.
Nela consta a ata e registros de lances do PP 121/2017 da CASAN, item adiante
analisado.
v) pen-drive:
Com a extração dos dados (LAUDO PERICIAL nº 112/2019 – SETEC/SR/PF/SC) constatou-se
planilhas de controles ZEROPAPER da conta da empresa APPORTI denominadas: backupZeroPaper14-12-15.xlsx (data de modificação: 11/05/2016), backup-ZeroPaper25-10-2016.xlsx
(data de modificação: 25/10/2016), backup-ZeroPaper05-09-17.xlsx (data de modificação:
05/09/2017), backup-ZeroPaper24-09-18.xlsx (data de modificação: 24/09/2018) e
backupZeroPaper11-03-19.xlsx (data de modificação: 11/03/2019), todas anexas ao presente
RAMA.(Anexos 1 ao 5). (...)
Assim, com base nessas planilhas ZEROPAPER, foram realizados filtros com a intenção de
especificar o controle de valores de interesse, no presente momento, da empresa APPORTI.
Foram obtidos os dados de recebimentos pela empresa APPORTI de valores pagos pela
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empresa SOCIALBASE. O total identificado foi de R$ 261.395,76 (duzentos e sessenta e um
mil, trezentos e noventa e cinco reais, setenta e seis centavos) no período compreendido entre
maio/2018 a fevereiro/2019.

6.5.1.a) Pregão Presencial 029/2015 – SEF Contrato 037/2015 – 01/09/2015 a
30/08/2018
Trata-se de um pregão que teve por objeto o “fornecimento de licença de uso
anual de Plataforma de Gestão da Comunicação Interna e serviços associados”, rede social
corporativa.
O processo administrativo encontra-se nos ANEXOS 22 a 24 do apenso 8 do IPL,
sendo analisado pelo Ministério Público de Contas em duas oportunidades: INFO
105/2018 (INF21 do apenso 8 do IPL).
A fase interna contou com propostas inicialmente das empresas MAXCODE,
NEXTT, TALK2 e SOCIALBASE (p. 28, 29, 35 e 37 do ANEXO22) e, após termo de
referência (p. 52 do ANEXO23), das empresas, SOCIALBSE, MAXCODE e APPORTI (pp. 64
e 110, 75 e 132 e 46 e 134 do ANEXO 23 do apenso eletrônico 8 do IPL).
A minuta do edital foi aprovada pelo consultor jurídico e foi autorizada a licitação
(p. 27 e 48 do ANEXO 24). O edital publicado em 06.08.15 (pp. 49 a 88 do ANEXO24). Na
fase pública, participaram as mesmas empresas. Destacam-se o resultado e os lances (pp. 118121 do ANEXO 24 do apenso 8 do IPL):
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O Ministério Público de Contas fez as seguintes observações quanto aos
participantes (INFO 105/2018 - ANEXO21 do apenso 8 do IPL):
Chamam atenção na licitação as participações das empresas Apporti e Maxcode, a primeira pelo
fato de já ter aportado neste Gabinete a informação de que a indigitada empresa atende aos
interesses do Conselheiro aposentado do TCE/SC Julio Garcia e, até mesmo, que a referida
pessoa jurídica pertenceria, de fato, ao ex integrante da Corte de Contas de Santa Catarina.

Com relação à MAXCODE, anotou-se que um de seus sócios - EDNILSON LINS
RODRIGUES - é "executivo do grupo empresarial DOT Digital Group – DOT Group
Participações S/A, CNPJ nº 18.376.981/0001-31, que foi cotista majoritário da empresa
Socialbase até o ano de 2016, sendo que até hoje os acionistas do grupo DOT S/A são
acionistas da Socialbase S/A, configurando, a bem da verdade, um mesmo grupo empresarial".

Segundo a mesma informação, também a empresa TALK2 faz parte do grupo
empresarial DOT Group Participações S/A, apresentando os mesmos acionistas/sóciosadministradores.
Assim, concluiu o Ministério Público de Contas:
Pelo que se verifica, fica nítido que empresas do mesmo grupo empresarial (de fato e de direito)
apresentaram cotações/orçamentos na fase interna da licitação (Talk2/DOT, Socialbase e
Maxcode, junto com a Apporti), bem como participaram do certame (Maxcode e Socialbase),
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conjuntamente com a empresa Apporti, possivelmente com vistas a simular uma concorrência
que, de fato, inexistiu.

Quanto à APPORTI, esta tem relações com a empresa SOCIALBASE, conforme
exposto no início do item 6.5.1., tendo a primeira recebido da segunda R$ 261.395,76
(duzentos e sessenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais, setenta e seis centavos) no
período compreendido entre maio/2018 a fevereiro/2019.
Acrescenta ainda a autoridade policial na representação de busca e apreensão:
Destaca-se, ainda, que, da análise dos dados obtidos com a quebra de sigilo bancário neste feito,
foram identificados, também, repasses no ano de 2014 de JEFFERSON RODRIGUES
COLOMBO, proprietário da APPORTI, para ALISSA MARIA GUERRERO MARTINI, sócia da
SOCIALBASE, no total de R$ 20.000,00.
Assim, conforme já apontado anteriormente, ainda que os pagamentos acima citados sejam,
eventualmente, referentes à formalização de negócio lícito entre os envolvidos, a apresentação de
cotação de preços em processo licitatório por empresas que mantém atividade comercial
configura claro indício de direcionamento de preços, especialmente considerando o
relacionamento societário existente entre a SOCIALBASE e as demais empresas que
apresentaram cotações prévias.

Ainda se observa que o nome da SOCIALBASE consta da descrição do objeto da
licitação no no sistema e-Sfinge do TCE/SC (ANEXO21 do apenso 8 do IPL):

Todavia, não necessariamente causa perplexidade, porquanto se trata de cadastro
no TCE após a realização do Pregão (tanto que consta o valor final da contratação).
Ainda, acerca da relação entre os envolvidos:
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Também se identificou uma relação de amizade, via rede social Facebook, do senhor Radamés
Martini com a Gerente de Tecnologia de Informação e Governança Eletrônica da SEF, senhora
Dayna Maria Bortoluzzi, que foi a responsável pela avaliação da amostra da plataforma de
gestão de comunicação interna apresentada pela empresa Socialbase, vencedora do certame. (...)
Nesse diapasão, igualmente se destaca e merece registro as diversas relações de amizade,
identificadas via rede social Facebook, do senhor Radamés Martini, com os proprietários das
empresas Apporti (Jefferson Colombo e Sandro Kerber), Maxcode (Ednilson Lins Rodrigues),
Talk2 e DOT (Luiz Alberto Ferla e Guilherme Domingos Ferla Jr.), bem como diversas outras
personalidades do cenário político e social catarinense, tais como o senhor Neroci Raupp
(ALESC), senhora Julia Garcia (filha do Conselheiro aposentado Julio Garcia), Carlos Chiodini

A conclusão que consta da INFO 105/2018:
Logo, conclui-se que existem indícios de fraude, ajuste e/ou conluio entre as empresas
Socialbase, Maxcode, DOT, Talk2 e Apporti, no sentido de favorecer a empresa Socialbase,
criando concorrências e simulando competitividades que, de fato, inexistem, englobando e
envolvendo atos e procedimentos que vão desde a cotação/orçamentação, ainda na fase interna
da licitação, com pessoas de um mesmo grupo empresarial, o que prejudica a obtenção de um
valor de referência verossímil com a realidade mercadológica, até a participação no certame de
parte das indigitadas pessoas jurídicas, sendo que há indícios da possibilidade da participação
e/ou envolvimento de servidores públicos com vistas à consecução dos eventuais objetivos
escusos do grupo.

6.5.1.b) Pregão Presencial 224/2015 – EPAGRI
Cuida-se de licitação para aquisição de software corporativo de colaboração, na
modalidade de Software como Serviço (SaaS - Software as a Service).
O Ministério Público de Contas destacou os valores pagos a título desse contrato,
e o fato de que os recursos vieram do Banco Mundial (INF1 do apenso 8 do IPL):
Portanto, os valores totais, de acordo com o sistema e-Sfinge são os seguintes:

O valor total é ligeiramente maior quando verificados os pagamentos no Portal da
Transparência Estadual, senão vejamos:
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6.5.1.b.1) Contrato 0336/2019 - 27/01/2016 e 26/01/2017
O processo encontra-se nos autos do IPL 5014683-72.2019.4.04.7200 (ANEXO 2
a 16 do apenso eletrônico 8) e sua análise pelo Ministério Público de Contas consta
da Informação 302/2016 (INF1 do apenso 8).
O pedido de autorização foi encaminhado por LUIZ ADEMIR HESSMANN, a
partir de solicitação de FABIO LUNARDI FARIAS, ambos já investigados na Operação
Alcatraz:
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Chama atenção que já em julho de 2015, FABIO conversava sobre a
SOCIALBASE com DANILO PEREIRA (OUT2 do apenso eletrônico 2 do IPL):

5014437-42.2020.4.04.7200

720006478540 .V176

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d9…

69/99

19/01/2021

:: 720006478540 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

Uma semana depois, dia 27:

Quanto ao processo propriamente dito, o Ministério Público iniciou observando as
propostas da fase interna do certame:

Observa-se que o valor era inferior anteriormente (pp. 153-4 do ANEXO2 do
apenso 8 do IPL):
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Com essa justificativa, o procedimento foi autorizado, tendo o presidente se
manifestado pela necessidade que o pregão fosse presencial, inclusive fazendo referência ao
Pregão 029/2015 SEF analisado no item anterior (p. 39-40 do ANEXO3).
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O edital foi publicado em 17.12.15 (p. 101-4 do ANEXO3). Foi protocolada
impugnação pela empresa SEPROL (p. 108) contra exigência de registro no INPI do software
ofertado, tendo FABIO FARIAS se manifestado contrário à impugnação (p. 122-5), assim como
a assessoria jurídica (p. 130), de modo que foi indeferido o recurso administrativo (p. 131 do
ANEXO3 do apenso 8).
As empresas que participaram da fase externa do pregão foram as mesmas da fase
interna, com exceção da APPORTI (p. 136 do ANEXO 3 do apenso 8 do IPL):

Sobre a não participação da APPORTI, bem pontuou o Ministério Público de
Contas (INF1 do apenso 8):
Seguindo adiante, a empresa APPORTI – responsável por apresentar o maior orçamento –
acabou optando por não participar do certame.
É importante sublinhar que, por vezes, a opção de determinada empresa de apresentar
orçamento na fase interna – sem demonstrar interesse posterior de participar da licitação após a
publicação do edital – pode ser um indício de que a sua intenção era de apenas elevar o preço
médio do objeto, a fim de fraudar o certame.

Conforme se extrai da ata, ambas apresentaram valores superiores ao preço de
referência - elevado por conta da proposta da APPORTI -, bem como superiores ao que elas
mesmas haviam apresentado na fase interna (p. 205 do ANEXO 3 do apenso 8 do IPL):
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Ainda que a proposta da SOCIALBASE tenha sido a mais baixa, ela estava acima
da que apresentou na fase interna, motivo pelo qual foi convocada a apresentar proposta nas
mesmas condições (p. 207 do ANEXO3):

5014437-42.2020.4.04.7200

720006478540 .V176

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d9…

74/99

19/01/2021

:: 720006478540 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
Sobre a modalidade do pregão, o MPC/SC consignou em sua informação (INF1
do apenso 8 do IPL):
Nesse particular, o então Presidente da EPAGRI, Sr. Luiz Ademir Hessmann, determinou a
realização do Pregão nº 224/2015 de forma presencial – contrariando a orientação do chefe do
setor jurídico da empresa – que alegou a existência de legislação estadual dispondo que a
contratação deveria ocorrer mediante pregão eletrônico
(...)
Como se vê, a deliberação do governo estadual não fornece nenhum respaldo para a realização
presencial do pregão.
(...)
É possível perceber que o alerta da assessoria jurídica foi compartilhado entre os membros da
comissão de licitação, sendo o e-mail encaminhado pelo Sr. José Jânio Kahl, pregoeiro, ao Sr.
Ademir Henning Kraetzer, servidor da EPAGRI que também estava designado para participar da
comissão do pregão, conforme Portaria DEX – 368/20154.
Por isso, causa espécie a determinação do presidente da EPAGRI para que o pregão fosse
realizado de forma presencial, sem nem sequer ouvir o setor jurídico da empresa.
Ademais, a pressa para deflagração do certame ainda no ano de 2015, próximo ao período de
recesso, é outra questão controvertida.
A atitude torna-se ainda mais estranha em decorrência dos indícios de irregularidades
constatados no Pregão Presencial nº 029/2015, da Secretaria Estadual da Fazenda, em relação
ao qual o Sr. Luiz Ademir Hessmann fez referência expressa para justificar a “necessidade” de
o pregão ser presencial.
Acrescenta-se que a minuta do pregão eletrônico estava pronta, inclusive a sua íntegra consta
anexada ao procedimento.
(...)
O Decreto estadual não veda a realização de pregão presencial.
Porém, além de determinar a preferência pela forma eletrônica, o alerta do setor jurídico da
EPAGRI nesse sentido – somado ao fato de aparentemente ser a prática adotada pela empresa –
torna a situação, por assim dizer, suspeita.
Pondera-se, em complemento, que a realização do pregão presencial em detrimento da forma
eletrônica, além de carecer de explicações minimamente razoáveis no presente caso, é escolha
que atenta contra a competitividade do certame.
Isso porque exigir a presença física dos interessados na sessão pública do pregão é fator
decisivo para prejudicar a participação de empresas estabelecidas em Municípios distantes e,
até mesmo, em outros Estados; por outro lado, acaba por privilegiar empresas sediadas na
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mesma localidade.

Destaco, nesse ponto p. 28, 33 e 42-6 do ANEXO 3 do apenso 8 do IPL:

5014437-42.2020.4.04.7200

720006478540 .V176

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d9…

76/99

19/01/2021

:: 720006478540 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

Portanto, em que pese a legislação não vedar o pregão presencial, no caso em
apreço, notadamente por grande parte ter tramitado como se fosse eletrônico, a insistência na
modalidade presencial, com referência a outra licitação em que, como vimos, houve
irregularidades, sendo vencida pela SOCIALBASE, é forte indício de direcionamento também
deste certame.
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Outra irregularidade apurada foi um atestado de habilitação técnica que foi
assinado por empresa, cujo diretor signatário é também sócio da própria SOCIALBASE (p. 236
do ANEXO3 do apenso 8):

Conforme apurou o MPC/SC, Guilherme Domingos Ferla Junior consta como
sócio das seguintes empresas:

Ainda, constam no quadro societário do IEA - Instituto de Estudos Avançados
Ltda., que veio a adotar o nome fantasia "DOT Digital Group":
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Assim, o signatário da IEA tinha interesse no certame em favor da
SOCIALBASE, o que reduz o grau de confiabilidade do atestado.
Outro detalhe, foi relacionado ao software oferecido pela SOCIALBASE (p. 1823 do ANEXO3 do apenso 8 do IPL):
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Como bem destacou o MPC/SC: "Percebe-se que tanto o cedente quanto o
cessionário são a mesma pessoa, no caso, o Sr. Radamés Tiago Guerreiro Martini, que é sócio
das duas pessoas jurídicas" (p. 20 do INF1 do apenso 8).
Sobre a execução, destacou o MPC/SC:
Na sequência, ocorreu a celebração do Contrato nº 0339/2016, com prazo de vigência entre
27/01/2016 e 26/01/2017.
Entre as cláusulas contratuais, destaca-se que o Sr. Fábio Lunardi Farias foi o servidor
designado para fiscalização da prestação dos serviços:
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FABIO LUNARDI, amigo nas redes sociais de RADAMES MARTINI, foi o
requisitante do certame e quem elaborou o termo de referência, bem como logo no início
externou a preocupação "para que a realização do certame ocorresse ainda no ano de 2015",
com cuja pressa compactuou LUIZ HESSMANN, conforme já mencionado (p. 147 do
ANEXO2):

Como
bem
ressaltou
a
autoridade
policial
na
representação
(autos 50063812020204047200), "não foi apresentado pelo servidor qualquer indício objetivo
relacionado ao receio no aumento de custos do serviço, sendo que, conforme será abordado
adiante, houve celebração de dois aditivos ao contrato, sem que tenha ocorrido sequer reajuste
inflacionário".
Não é demais lembrar que pouco antes desse expediente, verifica-se que FABIO
foi provocado a dar continuidade ao certame, logo após o primeiro parecer da assessoria
jurídica (pp. 144 e 146):
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6.5.1.b.2) 1º Aditivo Contratual – 27/01/2017 a 26/01/2018
Sobre os aditivos ao então contrato 339/2016, anotou o MPC/SC:
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Sobre o 1º Termo Aditivo, chama a atenção a ausência de pesquisa de mercado que comprovasse
ser a melhor opção para a EPAGRI prorrogar o vínculo contratual com a empresa SOCIALBASE
– ainda que fosse prática comum e inclusive adotada pela empresa estadual, conforme se verifica
no “checklist do termo aditivo”, no qual também consta a necessidade de justificativa assinada
pelo representante legal para a prorrogação do contrato.

Nenhum desses documentos está nos autos, assim como não consta o cálculo referente ao
reajuste e as razões para a diminuição do valor do contrato em 20,27%.
Pontua-se que a diminuição do valor do objeto não ensejou modificação na prestação dos
serviços, permanecendo os mesmos descritos no termo de referência do edital nº 224/2015, o
que pode revelar possível sobrepreço do objeto à época do certame.
Ainda houve a celebração do 2º Termo Aditivo, para prorrogar a vigência do contrato até
26/01/2019:

6.5.1.b.3) 2º Aditivo Contratual – 27/02/2017 a 26/01/2019
Por ocasião do 2º Termo Aditivo, foi apresentada pesquisa de preço, com as
seguintes empresas: SOCIALBASE, IBRIDGE (que participou do certame) e REVVISA.
Quanto à IBRIDGE, que formou o preço de referência ao lado da SOCIAL BASE
e APPORTI, o MPC/SC fez os seguintes levantamentos:
Em pesquisa no sistema e-Sfinge, percebe-se que a empresa participou apenas de um
procedimento licitatório, além do Pregão Presencial nº 224/2015.
Trata-se do Pregão Presencial nº 12/2016, deflagrado pelo Município de Chapecó, do qual foi
vencedor, vejamos:
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Além do mais, não consta nenhum outro contrato celebrado diretamente com a Administração
Pública, seja estadual ou municipal.
Sobre o quadro societário da empresa IBRIDGE7, verifica-se que o Sr. Radamés Tiago Guerreiro
Martini, sócio da SOCIALBASE, mantém relação de amizade, na rede social Facebook, com
todos os sócios daquela empresa, senão vejamos:

Já no que respeita à REVVISA, que cotou para o 2º Aditivo, tem como sócio
administrador o proprietário da APPORTI, cuja relação com a SOCIALBASE já foi exposta no
início do item 6.5.1.Confira-se os sócios da APPORTI:

Ainda sobre a REVVISA, destacou a autoridade policial na representação da
busca e apreensão:
Cumpre informar, ainda, que CELSO ANTONIO BEVILAQUA, ouvido nos autos da Operação
Alcatraz (evento 450, DOC3, daquele IPL), alegou que a REVVISA teria sido constituída em
razão de uma parceria comercial para exploração de software de vigilância sanitária, mas que
não teriam obtido qualquer contrato até o momento:
(...) QUE quando adquiriram a empresa, receberam os 02 (dois) softwares que já se
encontravam prontos, o REVVISA EDUCAÇÃO e o REVVISA VIGILÂNCIA; QUE no
entanto, apenas o REVVISA VIGILÂNCIA é oferecido comercialmente; QUE a empresa,
contudo, ainda não teve qualquer receita, eis que o único contrato firmado, com a
Prefeitura Municipal de Itajaí/SC, não prosperou em razão de questões técnicas; (...) QUE
FRANCISCO nunca foi empregado da REVVISA;
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Destaca-se que FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA NETO, que sequer teria relação com a
empresa, foi o responsável pela assinatura da proposta comercial em nome da REVVISA (fl. 543
do processo administrativo).

Quanto às propostas para o 2º Termo Aditivo, observou ainda a autoridade
policial:
Ainda, salienta-se que as propostas teriam sido apresentadas já em janeiro de 2018, de modo
que, para manutenção do sistema sem interrupção junto à EPAGRI, as soluções já deveriam estar
prontas para instalação, não havendo tempo hábil para eventual deflagração de novo certame.
Assim, os elementos apresentados comprovam que, novamente, as cotações apresentadas tinham
como único objetivo dar aparência de legalidade ao contrato aditivo firmado com a empresa
SOCIALBASE em desacordo com os dispositivos legais vigentes.

6.5.1.c) Pregão Presencial 121/2017 - CASAN - Contrato 1424/2017 –
06/11/2017 a 05/11/2018
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Cuida-se de pregão que teve como objeto a contratação de serviços de
implantação de solução de comunicação colaborativa, que teve como ganhador a empresa
SOCIALBASE (ANEXOS 19 e 20 do apenso 8 do IPL). O respectivo contrato (1424/2017)
teve um Termo Aditivo prorrogando de 06.11.208 a 06.11.2019, sendo todavia rescindido,
computando o dia 03.06.2019 como último dia da prestação de serviço (ANEXO17 e 18 do
apenso 8 do IPL).
O contrato foi objeto de análise pelo MInistério Público de Contas do Estado de
Santa Catarina, conforme item 2 da Informação 302/2019 (INF1 do apenso 8 do IPL).
As propostas comerciais foram apresentadas pela SOCIALBASE (R$
458.200,00), INTUITIVA (R$ 470.800,00) e REVVISA (R$ 509.710,04) (25, 28 e 29 do
ANEXO19). O valor estimado foi fixado a partir da menor proposta:

Todavia, foram verificadas incongruências nos orçamentos (p. 36 do ANEXO19):
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Foram então apresentadas novas propostas (p. 44, 47 e 52 ANEXO19 do apenso
8), inclusive com aumento do número de usuários, mantendo-se os mesmos valores (apenas a
proposta da REVVISA sofreu um arredondamento para R$ 509.720,00), resultando assim a
previsão:

Designados os servidores para função de pregoeiros e/ou equipe de apoio, foram
elaborados o edital e minuta do contrato, sobre os quais o parecer jurídico foi pela regularidade
(pp. 93-4 do ANEXO19 do apenso 8).
A autoridade policial confrontou o termo de referência deste pregão com o do PP
224/2015 (item 6.5.1.b supra), concluindo que teriam partido do mesmo modelo (p. 13 do
ANEXO19-PP 121/2017 e p. 27 do ANEXO2-PP 224/2015, todos do apenso 8 do IPL)
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O aviso foi publicado apenas do Diário Oficial, em 19.9.17, para abertura das
propostas em 04.10.17 (pp. 98-9 do ANEXO19 do apenso 8).
Participaram da fase pública as mesmas empresas que apresentaram proposta na
fase interna, conforme se verifica na ata (39 do ANEXO20 do apenso 8):
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Como no item anterior, a SOCIALBASE apresentou o certificado de propriedade
do software em nome da empresa ALFA (p. 35 do ANEXO20 do apenso 8 do IPL), sendo que
RADAMÉS MARTINI, criador do software, é sócio de ambas as empresas.
A REVVISA também participou do PP 224/15, reforçando a autoridade policial
em sua análise (p. 74 da representação 50063812020204047200):
Em relação à REVVISA, conforme já abordado (item 6.1.2.), trata-se de empresa controlada pelo
investigado JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO e localizada no mesmo endereço da
APPORTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA.
Ainda, conforme informações prestadas pelo sócio CELSO ANTONIO BEVILAQUA nos autos da
Operação Alcatraz, a REVVISA teria sido constituída com o fim específico de parceria comercial
para exploração de software de vigilância sanitária, sem, contudo, ter obtido qualquer contrato.
Registre-se que o edital proibia a subcontratação de serviço (fl. 49), portanto a própria REVVISA
deveria ser responsável direta pela prestação do serviço cotado.
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Destaca-se, também, que, naquela Operação, foram apreendidas em poder de JEFFERSON
COLOMBO anotações e arquivos relacionados a pagamentos em nome da SOCIALBASE e
RADAMÉS MARTINI nos anos de 2018 e 2019 e, também, foram identificados repasses no ano
de 2014 de JEFFERSON para ALISSA MARIA GUERREIRO MARTINI, no total de R$
20.000,00.

O Ministério Público de Contas observou que a pessoa que representou a empresa
REVVISA é funcionário da APPORTI (p. 114 do ANEXO 19 do apenso 8 do IPL):

Diligenciou o MPC/SC (INF1 do apenso 8 do IPL):
Em consulta junto à base INFOSEG, verifica-se que o mesmo foi admitido na empresa APPORTI
em 18/04/2016, não ocorrendo nenhuma movimentação em seus assentos trabalhistas desde
então, conforme se extrai da base do MTE-RAIS Trabalhador junto ao INFOSEG:
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Ainda, importante destacar que em consulta junto ao facebook das pessoas acima citadas,
identificou-se que que o Sr. FRANCISCO mantém união com a Sra. MARIA JULIETE
FIAMONCINI DE SOUZA (CPF 06371225936) possuindo três filhos: LUCAS FIAMONCINI DE
SOUZA (CPF 06371225936), VINICIUS FIAMONCINI DE SOUZA (CPF 06371226908) e
LEONARDO FIAMONCINI DE SOUZA (06371228951), este último, por sua vez, figurou como
sócio da empresa SAMABSD LTDA (04.727.183/0001-00):
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Registra-se, também, que referida pessoa jurídica já contou com a atuação do Sr. FRANCISCO
em certame oriundo da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA no ano de 2013:

Extrai-se, ainda, de ações trabalhistas movidas por empregados da SAMABSD
que era FRANCISCO o sócio de fato da empresa, conforme peças juntadas nos ANEXOS 25 a
29 do apenso 8 do IPL):
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Citou ainda a ação trabalhista 0000319-77.2015.5.12.0035:

Foi advogado de JEFFERSON e FRANCISCO, o filho de LORNARTE
SPERLING VELOSO, "nomeado para a Coordenadoria de Licitações pelo então presidente da
ALESC Júlio Cesar Garcia, quando este era Presidente da ALESC, através do Ato da Mesa nº
532 de 01/03/2005, publicado no Diário da Assembleia Legislativa nº 5.388 de 01/03/2005,
cargo este que permanece até os dias atuais:"
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O filho de LORNARTE, JEFERSON SPERLING VELOSO, também já atuou
como advogado de JULIO CESAR GARCIA (ANEXO30 do apenso 8 do IPL).
Quanto à empresa INTUITIVA, que também participou do pregão, trata-se de
empresa investigada na Operação Alcatraz, já deflagrada, onde foram encontrados indícios de
inúmeras fraudes licitatórias com participação da referida empresa.
5014437-42.2020.4.04.7200

720006478540 .V176

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d9…

94/99

19/01/2021

:: 720006478540 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
Ainda, com base no material apreendido verificou-se que o representante da
INTUITIVA, MAURICIO ROSA BARBOSA, também mantém relações comerciais com
RADAMÉS MARTINI (evento 12 dos autos 50063812020204047200):
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Assim, é possível concluir, ainda que em fase de investigação, que "novamente as
cotações apresentadas para referência do valor do certame foram apresentadas pela própria
SOCIALBASE e empresas pertencentes à rede de relacionamento de RADAMÉS MARTINI".
Por fim, diante do fato de que o contrato foi rescindido na medade do período
prorrogado pelo Termo Aditivo, o MPC não logrou encontrar as razões para rescisão, embora
possa ser pela conclusão dos serviços antes do prazo (ANEXO17 do apenso 8 do IPL):
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Há uma referência a um item 2.2. inexistente no contrato de rescisão. Também no
Termo de Aditivo (ANEXO18) não há tal item:
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No contrato principal, o item 2.2. diz respeito ao local da execução dos serviços
(p. 61 do ANEXO20):

Diante dessa ausência de clareza, pontuou o MPC/SC (INF1 do apenso 8 do IPL):
Primeiramente, registra-se que o Sr. Radamés Tiago Guerreiro Martini mantém, na rede social
Facebook, relação de amizade com o então Gerente de Informática da CASAN, Sr. Fabrizio
Raposo Ferrari:
Relembre-se que o Sr. Fabrizio Raposo Ferrari foi quem justificou a necessidade de
contratação do objeto, após o pedido de manifestação encaminhado pelo Sr. Laudelino de Bastos
e Silva, à época Diretor Financeiro de Relações com os Investidores.
Ademais, em comparação ao Pregão nº 224/2015 da EPAGRI, verifica-se, em comum, a
participação das empresas REVVISA e SOCIALBASE.

6.5.2. Condutas apuradas
Presente assim evidências substanciais em relação ao cometimento de práticas
ilícitas penais, envolvendo os contratos 37/2015, decorrente do Pregão Presencial 29/2015 SEF,
336/2016, decorrente do PP 224/2015 EPAGRI, e 1424/2017, decorrente do PP 121/2017
CASAN.
Os crimes em tese identificados guardam correspondência com os tipos penais
relacionados a fraudes licitatórias, corrupção ativa e/ou passiva, peculato, lavagem de capitais e
organização criminosa.
Os indícios de participação de cada investigado serão objeto de análise mais
detalhada quando da apreciação das medidas requeridas em relação a cada alvo.
7. Medidas requeridas
FIM DA PARTE 2 DE 5

Documento eletrônico assinado por JANAINA CASSOL MACHADO, Juíza Federal Substituta, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A
conferência
da
autenticidade
do
documento
está
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 720006478540v176 e do
código CRC ab66edc7.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JANAINA CASSOL MACHADO
Data e Hora: 9/12/2020, às 18:54:18
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Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4810, 4º andar - Bairro: Agronômica - CEP: 88025-255 - Fone: (48) 3251 2515 - Email:
scflp01@jfsc.jus.br

PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5014437-42.2020.4.04.7200/SC
REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/SC
ACUSADO: A APURAR

DESPACHO/DECISÃO
OPERAÇÃO HEMORRAGIA (Alcatraz II) - PARTE 3 de 5

7. Das medidas requeridas.
7.1. Considerações gerais sobre os crimes investigados.
Tendo em vista que as medidas requeridas para a investigação devem guardar
pertinência com os delitos investigados, bem como que diversas das medidas tem como
requisito objetivo o tipo e/ou pena do crime investigado, cumpre tecer considerações gerais e
doutrinárias acerca dos tipos penais em tese cometidos nesta operação e referidos ao longo do
contexto fático relativamente a cada núcleo de investigação, quais sejam: organização criminosa
voltada, em tese, ao cometimento de fraudes licitatórias, corrupção ativa e/ou passiva, peculato
e lavagem de capitais.
Tais considerações tem a intenção de deixar evidenciada a base legal de análise a
partir da base fática já analisada e referida na parte geral que integra esta decisão., antes de
apreciá-las, expor algumas considerações acerca dos principais tipo penais identificados até o
momento como tendo sido praticados, ainda que em tese, pelos investigados alvos das
representações que analiso.
a) Dispensa ou inexigibilidade ilegais de licitação.
Dispõe a Lei de Licitações (8.666/93):
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de
observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:
Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para
a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar
contrato com o Poder Público.
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A licitação é prevista constitucionalmente (art. 37, XXI), inclusive para as
empresas públicas (art. 173) e tem seu papel bem delineado no art. 3º da Lei 8666/93:
Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia,
a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.

É certo que a própria CF fez uma ressalva aos casos previstos em lei, os quais se
colocam como exceção, através de dispensa (art. 24: pequeno valor e emergências, basicamente,
além de processo anterior frustrado) ou inexigibilidade (art. 25: fornecedor exclusivo,
profissionais ou empresas de notória especialização). Tal situação deve ser justificada. Segundo
MARÇAL FILHO, citado na obra de Leandro Paulsen (Crimes Federais, p. 161):
Se a Administração pode escolher o particular, isso não significa autorizar escolhas meramente
subjetivas. Deverá evidenciar que, nas circunstâncias, a contratação foi a melhor possível. Logo,
deverão existir dados concretos acerca das condições de marcado, da capacitação do particular
escolhidos etc.

Cuida-se de crime formal, consoante posição majoritária tanto na doutrina quanto
na jurisprudência, ainda que alguns defendam que deve haver comprovação de prejuízo.
O crime também é doloso, sendo oportuno destacar algumas palavras de Leandro
Paulsen (Crimes Federais, 2017, pp. 161 e 163):
MARÇAL JUSTEN FILHO destaca que "A punição penal incide não apenas quando o agente
ignorar as hipóteses previstas para a contratação direta, mas também quando, de modo
fraudulento, simular a presença d tais requisitos". Assim, também, MARCIO PESTANA: "[...]
também aquele que não obedecer aos procedimentos previstos em lei para as contratações
diretas [...] estará sujeito a sofrer a aplicação da aludida sanção penal, conforme extrai-se da
parte in fine do aludido preceptivo legal".
A dispensa ou inexigibilidade ilegais podem ocorrer de diversas maneiras, e não apenas
mediante a prática de crimes de falso. O STF, por isso, afasta a consunção. [...]
Assim, exige-se a ação deliberada de dispensar ou inexigir, ou de deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade quando o agente sabe que deveria agir
de modo diverso e, ainda assim, decide agir em desconformidade com a lei. O STF rejeito
denúncia quanto a inexigibilidade que fora considerada regular pelo Tribunal de Contas, [...].
Em outro caso, porém, destacou que "Embora seja importante elemento de convicção, o fato de a
ilegal dispensa de licitação ter sido embasada em parecer jurídico que afirmava a licitude do
proceder, não é, por si só, suficiente a descaracterizar o dolo, mormente quando os elementos
probatórios indicam, com segurança, que o apelado tinha plena ciência da ilicitude da
dispensa".
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b) Frustração ao caráter competitivo de licitação.
Neste caso, a licitação é realizada, mas não cumpre seu objetivo ao ser
anulado seu caráter competitivo:
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem,
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Nas palavras de Leandro Paulsen (Crimes Federais, p. 168):
A conduta de frustrar o caráter competitivo pode ocorrer, por exemplo, quando a Administração
estabeleça exigências exageradas, desnecessárias, visando a que só determinada empresa nelas
se enquadre ou se use de qualquer outra estratégia para que acudam poucos proponentes. [...]
Já a conduta de fraudar envolve o engodo, o falso, podendo se verificar quando licitantes
combinem, entre si, os valores que constarão das suas propostas, de modo que já saibam de
antemão, quem sairá vencedor e por qual preço. [...]

O crime é formal e prescinde de resultado naturalístico. Por outro lado, requer
dolo específico de "obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação".
c) Peculato
O tipo penal está assim previsto no Código Penal:
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio
ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

Trata-se de crime próprio, porquanto exige do agente a condição
de funcionário público, cujo conceito ampliativo encontra-se previsto no artigo 327, caput e §1º,
do Código Penal.
O tipo penal traz a previsão de um elemento normativo, representado pela
expressão "valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário", de modo
que, não havendo tal circunstância fática, não há de se cogitar da prática do delito.
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O elemento subjetivo do tipo é o dolo, acrescido do elemento subjetivo específico
consubstanciado na expressão "em proveito próprio ou alheio".
Os verbos nucleares do tipo são 'subtrair' e 'concorrer para subtração',
consumando-se o peculato furto com a "efetiva subtração da coisa móvel e a consequente
inversão da posse do bem, que sai da esfera de vigilância da Administração Pública e ingressa
na livre disponibilidade do agente, ainda que por breve período" ( MASSON, Cleber. Direito
Penal. Volume 3 - Parte Especial (arts. 213 a 359-H). 10 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
Método, 2020. p. 576).
d) Concussão
Dispõe o Código Penal:
316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes
de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e
multa.
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.

Sobre referido delito, esclarecedor o seguinte excerto doutrinário:
O núcleo previsto é exigir, que tem o sentido de reclamar, demandar, impor,
ordenar. A exigência deve ser para si (para o agente) ou para outrem (terceira pessoa). E pode
ser feita de forma direta (pelo próprio agente) ou indireta (por meio de interposta pessoa). A
exigência pode ser explícita ou implícita. É indispensável que o funcionário faça a exigência em
razão dela (função pública), ainda que fora da função ou antes de assumi-la. O que o agente
exige é vantagem indevida, considerando-se, como tal, a vantagem ilícita, imediata ou futura,
de natureza econômica ou patrimonial. A vantagem deve beneficiar o próprio agente ou terceira
pessoa. (DELMANTO, Celso; DELMANTO, Roberto; DELMANTO JUNIOR, Roberto;
DELMANTO, Fabio Machado de Almeida. Código Penal comentado. 5. ed. Rio de Janeiro,
2000, p. 560).
Segundo Damásio de Jesus (Código Penal anotado. 17. ed. atual. São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 970), não é necessário que o executor da exigência prenuncie ao sujeito
passivo a prática de um mal determinado, bastando que a vítima sinta o temor que o exercício
da autoridade inspira.
A objetividade jurídica do delito em questão diz respeito à "regularidade da
administração, no que tange à probidade dos funcionários, ao legítimo uso da qualidade e da
função por eles exercida" (MIRABETE, Julio Fabrini. Manual de Direito Penal. v. III. 22. ed.
ver. e atual. São Paulo: Atlas, 2007, p. 300-301).
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O sujeito ativo é o funcionário público, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, ao passo que o sujeito passivo é o Estado e, concomitantemente,
o particular porventura lesado.
Trata-se de crime de natureza formal, que se consuma com a simples exigência da
vantagem indevida, independentemente da produção (ou não) do resultado pretendido pelo
agente.
O elemento subjetivo é o "dolo, que consiste na vontade livre e consciente de
exigir vantagem que sabe ser indevida, e o elemento subjetivo do tipo contido na expressão
'para si ou para outrem'" (DELMANTO, op. cit., p. 560).
e) Corrupção passiva, do capítulo dos crimes praticados por funcionário público
contra a Administração em geral:
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de
12.11.2003)
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
§ 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Sobre o conceito de corrupção, Nucci destaca (Corrupção e anticorrupção, 2015,
pp. 1-2, 7 e 11):
Vulgarmente, conceituar corrupção é uma tarefa quase impossível, pois o termo comporta
inúmeros significados e extensa gama de consequências. Há, no entanto, um ponto em comum:
trata-se de algo negativo; jamais positivo. Em dicionários, as definições não variam e perfilam o
mesmo contexto: decompor, depravar, desmoralizar, subornar, tornar podre, enfim, destroçar
algo.
Juridicamente, a corrupção não foge do linguajar comum, pois as figuras criminosas punidas
(arts. 317 e 333 do Código Penal, especificamente) nada mais significam do que a
desmoralização concretizada no campo da Administração Pública, por meio de favores e
vantagens ilícitas.
[...]
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A corrupção é capaz de desviar milhões de reais (bilhões até), prejudicando inúmeros brasileiros,
enquanto um roubo, noutra ilustração, que afetar apenas uma pessoa, pode ter pena de mais de
cinco anos de reclusão.
[...]
Uma das maiores contradições do Direito, atualmente, é o falso entendimento de que o crime
violento massacra a classe pobre enquanto o delito não violento (como a corrupção) afeta os
ricos. Então, entra a demagogia estatal: aumentam-se as penas dos delitos violentos; mantêm-se
as penas (ou até se diminuem) dos crimes não violentos, em que se encaixa a corrupção. A
grande sacrificada pelo volume da corrupção gerada no Brasil é a camada mais pobre. Afinal, o
desvio de dinheiro público afeta justamente a infraestrutura indispensável a quem não possui
recursos financeiros, tais como alimentação, ensino, saúde, lazer, moradia etc.

Quanto à corrupção passiva, especificamente, oportunas as anotações de Leandro
Paulsen (Crimes Federais, 2017, p. 133-134):
O tipo surge sob a denominação de corrupção passiva. BALTAZAR esclarece: "a corrupção do
funcionário é chamada de passiva em atenção ao sentido da vantagem, podendo estar
configurada em conduta ativa do funcionário, que faz a solicitação". Também PRADO faz esse
destaque: "[...] embora a corrupção seja denominada 'passiva' pelo legislador, ela abrange,
também, uma conduta ativa por parte do funcionário corrompido - qual seja, a de solicitar a
vantagem indevida".
A corrupção passiva envolve, normalmente, pelo menos a perspectiva de uma vantagem indevida.
Mas, na forma privilegiada do § 2º, a situação pode ser outra, de simplesmente ceder a um
pedido ou a uma pressão por parte de outrem, mesmo sem solicitação, promessa, recebimento ou
qualquer perspectiva de vantagem direta.
A vantagem pode ser uma quantia em dinheiro, um bem, uma promoção, um apoio político, um
cargo para um parente. Pode, portanto, ter qualquer natureza e ser em favor próprio ou de
outrem. Certa feita, deparamos com uma ação penal em que o servidor havia solicitado um
emprego para seu sobrinho.
[...]
Trata-se de crime formal, de modo que sua consumação independe de a vantagem se efetivar.
PRADO diz que se consuma "com a solicitação da vantagem indevida, com o seu recebimento ou
com a aceitação da promessa, não sendo imprescindível que o agente venha a praticar o ato
funcional". Assim, "Não é admissível a tentativa".
[...]
A solicitação, por si só, já configura o crime. Do mesmo modo, a aceitação de promessa.
Consuma-se, portanto, nesses casos, independentemente do recebimento efetivo da vantagem.
Nâo é necessário o recebimento da vantagem, tampouco qualquer prejuízo para a Administração.

f) Corrupção ativa, do capítulo dos crimes praticados por particular contra a
Administração em geral:
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Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a
praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de
12.11.2003)
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

O tipo depende, assim como o da corrupção passiva, da análise do conceito de
vantagem indevida, assim como de ato de ofício, os quais são assim definidos por Guilherme de
Souza Nucci (Corrupção e anticorrupção, 2015, pp. 17-19):
[...], há de se notar que os interesses, mesmo os materialistas, na sociedade são extremamente
volúveis, nem sempre girando em torno de dinheiro. Exemplos disso são a conquista de um título
pessoal ou o ingresso num clube fechado somente a distintos sócios; a realização do prazer
sexual; a obtenção de um elogio; um gesto vingativo. Enfim, vantagens (ganhos), sim, mas
desvinculada do valor econômico. Admitimos, a bem da verdade, que a maioria das práticas de
corrupção ativa, no entanto, lida com vantagem indevida de nítido conteúdo econômico.
Deve-se focar como vantagem indevida aquela negociação que não se encaixa, de modo algum,
no interesse público da Administração. A vantagem em destaque possui natureza estritamente
pessoal, seja ela qual for.
Oferecer ou prometer vantagem devida é fato atípico, [...].
O ato de ofício é exatamente a atribuição inerente à função pública, à esfera de realização do
funcionário, algo que somente ele pode empreender - e não pessoa fora dos quadros
administrativos. Pouco importa se o ato de ofício é lícito ou ilícito para fins de configuração da
corrupção ativa.
[...]
Cuidando-se de elemento normativo do tipo (dependente de valoração jurídica, ou seja, saber
exatamente qual é a função do servidor), é preciso que a acusação insira na denúncia qual é o
ato de ofício a ser praticado, omitido ou retardado, sob pena de cerceamento de defesa.

Ainda que relatando de forma resumida, para maior facilidade, os fatos seguirão a
numeração utilizada na representação.
g) Lavagem de dinheiro (Lei 9.613/1998).
A representação narra, ainda, a ocorrência do crime de lavagem de dinheiro, na
modalidade prevista no art. 1º, caput, § 1º, I e II, e § 2º, II, da Lei 9.613/1998.
O tipo penal em questão possui a seguinte redação:
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Art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:
[...]
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
I - os converte em ativos lícitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito,
movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros.
§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes de
infração penal; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade
principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.

A Lei nº 9.613/98 foi alterada pela Lei nº 12.683, de 10 de julho de 2012, que
entrou em vigor na data de sua publicação. Trata-se, no entanto, de lei penal mais gravosa,
tendo em vista a supressão do rol exaustivo de crimes antecedentes, que foi substituído pela
expressão "infração penal”.
A lavagem de dinheiro é marcada pela interação entre a economia legal e ilegal,
para onde se tenta levar o produto do crime, o que é próprio do crime organizado e traz
dificuldades para sua definição teórica e controle, na prática. (BALTAZAR JÚNIOR, José
Paulo. Crimes Federais. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1084).
Os verbos nucleares do caput do tipo penal imputado são "ocultar, que significa
esconder, simular, encobrir, silenciar, sonegar, e dissimular, que traduz a ideia de disfarçar,
camuflar, exigindo fraude, o que não se dá na primeira modalidade" (BALTAZAR JÚNIOR,
José Paulo. Crimes Federais. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1090).
Não raro a dissimulação implicará também ou terá a finalidade de ocultação, e
vice-versa, casos em que se confundirão ambos os verbos, respondendo o agente, no entanto,
por crime único, pois o tipo é misto alternativo, configurando-se com a prática de uma ou outra
das condutas referidas (TRF3, AC200260000030280, Cotrim, 2ª, T., 22.4.09).

5014437-42.2020.4.04.7200

720006460079 .V255

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d9…

8/146

19/01/2021

:: 720006460079 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
Leandro Paulsen exemplifica algumas situações (p. 276, Crimes Federais):
[...] Noutras vezes, poderá consistir na tentativa de dar a aparência de ter sido adquirido com o
rendimentos lícitos também declarados, quando em verdade, possa ter sido adquirido com outros
recursos, provenientes de crimes antecedentes, configurando a lavagem. SERGIO MORO
também refere a simulação de rendimentos lícitos como modalidade de lavagem de dinheiro
ensinando:
Nessa tipologia, o produto do crime não é ocultado em nome de pessoas interpostas ou
identidades falsas. O criminoso não oculta a titularidade dos bens, direitos e valores
provenientes do crime, mas dissimula a origem criminosa destes mediante a falsificação de
fontes de rendimentos lícitas, como heranças, ganhos em jogos, dações, financiamentos,
empréstimos etc.
A mescla de recursos lícitos e ilícitos com a finalidade dar aparência de licitude ocorre também a
utilização de empresas. Por vezes, o negócio, a atividade empresarial é real, mas é utilizada para
que se possa inserir como receita da empresa o que é, em verdade, produto de crime. [...]
As empresas meramente de fachada costumam ter como objeto assessoria, consultoria e
propaganda, cujos preços são de difícil aferição, na medida em que podem diferir muito em
razão de variáveis imateriais.

A lavagem de dinheiro pressupõe a ocultação e dissimulação do produto do crime,
distanciando-o de sua origem maculada e dificultando o rastreamento de valores, sendo que
tanto o caput quanto o § 1º caracterizam-se, segundo Gustavo Badaró e Pierpaolo Bottini, como
crimes de resultado (Lavagem de Dinheiro - Aspectos penais e processuais penais, 3ª ed., p.
119, 122 e 155), sendo oportuna a lição transcrita na página 122:
A lavagem de dinheiro na forma típica do caput do art. 1º é crime de resultado, porque a
descrição do comportamento encerra uma alteração naturalística no objeto do delito, no estado
da coisa ou bem procedente da infração. Ocultar ou dissimular é ao mesmo tempo um
comportamento e um resultado, uma ação e sua consequência, e ambos são elementos do tipo
penal. Como bem ponderou o Min. Sepúlveda Pertence no RHC 80.816-6/SP, a ocultação é um
evento ou resultado exterior à conduta de ocultar.

Leandro Paulsen alerta que a modalidade do §1º, II, se aproxima da receptação,
com um elemento subjetivo a mais: intenção de ocultar ou dissimular a utilização de bens e
valores decorrentes de infração penal. Faz outro alerta quanto ao §2º, II (p. 278, Crimes
Federais, 2017):
[...] exige muita atenção para ser compreendido. Quem se associa, em três ou mais pessoas, para
o fim específico de cometer crimes, mesmo que o de lavagem de dinheiro, incorre no tipo do art.
288 do CP: associação criminosa. O que o dispositivo analisado, do §2º, II, do art. 1º da Lei n.
9.613/98, faz, não é sobrepor-se ao de associação criminosa, não é criar modalidade especial de
associação, mas penalizar a pessoa que, não tendo a intenção de associar-se para a lavagem, de
qualquer modo, está ciente de que o grupo, associação ou escritório de que participa tem como
atividade principal ou secundária a prática de crimes de lavagem de dinheiro.
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h) Organização/associação criminosa
Até o advento da Lei nº 12.694/2012 não havia no ordenamento jurídico a
definição legal do que poderia ser entendido como organização criminosa, embora o termo já
aparecesse na legislação penal e processual penal. Embora houvesse e fosse utilizada a
definição dada pela Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional
(Convenção de Palermo, internalizada no Brasil por meio do Decreto nº 5.015/2004), diante de
julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal decidindo pela ilegalidade na
utilização do referido conceito, legislou-se acerca do processo e julgamento colegiado em
primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas.
A definição trazida pela Lei nº 12.694/2012, contudo, foi revogada tacitamente
pela disposta no art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, que hoje vige no país, apesar de distinta
daquela dada pela Convenção. In verbis:
§ 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de caráter transnacional.

Desmembrando-se o referido dispositivo, tem-se que, para caracterizar
a organização criminosa, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) 4 ou mais
agentes; (b) estrutura ordenada; (c) divisão de tarefas, ainda que informal; (d) objetivo de obter
vantagem de qualquer natureza; e (e) a prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4
anos ou que sejam de caráter transnacional.
Em relação à estrutura ordenada e à divisão de tarefas, explica Guilherme de
Souza Nucci (in Organização criminosa, 1ª edição, São Paulo: editora Revista dos Tribunais,
2013, pg. 15):
b) estruturalmente ordenada: exige-se um conjunto de pessoas estabelecido de maneira
organizada, significando alguma forma de hierarquia (superiores e subordinados). Não se
concebe uma 'organização criminosa' se inexistir um escalonamento, permitindo ascensão no
âmbito interno, com chefia e chefiados; c) divisão de tarefas: a decorrência natural de
uma organização é a partição de trabalho, de modo que cada um possua uma atribuição
particular, respondendo pelo seu posto. A referida divisão não precisa ser 'formal', ou seja,
constante em registros, anais, documentos ou prova similar. O aspecto 'informal', nesse campo,
prevalece, justamente por se tratar de atividade criminosa, logo, clandestina.

A associação criminosa, por sua vez, advém da alteração promovida pela mesma
Lei nº 12.850/2013 no art. 288 do Código Penal, que alterou o tipo penal antes nomeado
quadrilha ou bando. Diminuiu a quantidade mínima de agentes para três e inseriu o termo
específico na finalidade de cometer crimes:
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Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer
crimes: (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013) (Vigência)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Segundo Guilherme de Souza Nucci (in Organização criminosa, 1ª edição, São
Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2013, pgs. 106-107):
A alteração não provoca nenhum efeito prático, mas somente consolida a ideia de se demandar
estabilidade e durabilidade
para a associação, ou seja, não se pode considerar
associação criminosa o mero concurso de pessoas para o cometimento de um crime. Sobre a
distinção entre organização criminosa e associação criminosa, o ponto nevrálgico encontra-se,
portanto, na existência ou não de estrutura ordenada - com alguma forma de hierarquia - e
divisão de tarefas entre os agentes, de forma a caracterizar a primeira.

Numa organização criminosa, não deixa de existir uma associação criminosa e,
como visto, a primeira resulta em pena bem superior em relação à prática da segunda.
A efetiva distinção, no caso concreto, em relação a cada participante, somente
poderá ser efetuada quando mais adiantadas as investigações, porém os indícios, diante da
complexidade e do número de pessoas envolvidas na já deflagrada Operação Alcatraz e com a
qual esta Operação Hemorragia guarda conexão instrumental e probatória, apontam para a
configuração, ainda que em tese, de organização criminosa (com pena de 3 a 8 anos), ainda que
para a prática de alguns atos específicos, possa se caracterizar associação criminosa (pena de 1
a 3 anos).
7.2. Das medidas propriamente ditas.
Antes de adentrar na análise do cabimento da medida, oportuno reforçar que se
está diante de fatos em tese praticados por organização criminosa estruturada no bojo da
Administração pública estadual em Santa Catarina, onde se estabelece uma dinâmica de ação
que dificulta a percepção da ocorrência de ilícitos e dificulta mais ainda chegar aos verdadeiros
líderes da suporta organização criminosa, já estes agentes atuam, ainda que em tese,
indiretamente no núcleo dos tipos penais realizados pela organização criminosa investigada.
Nesse sentido são as palavras de Filipe Ferreira da Silva (Crime organizado no
Brasil e os meios de repressão e prevenção. Viseu. Edição do Kindle):
Como essas organizações criminosas são muito semelhantes a uma estrutura de empresas há a
necessidade de investigar os participantes, a atividade e seus proventos. Então, cada vez mais se
faz necessário a colaboração dos órgãos fiscais do Estado com o Ministério Público e com a
Polícia.
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Essa colaboração tem se mostrado presente e eficiente e aqui no Estado de Santa
Catarina vem descortinando a ocorrência, em tese, de um grande esquema fraudulento no
âmbito dos contratos com o Governo Estadual, por meio de direcionamento de contratações,
mediante atos aparentemente legais, sendo possível concluir, ainda que em sede de cognição
não exauriente, pela presença dos crimes em função dos resultados, seguindo os valores e
juntando os atos praticados pelos mais diversos participantes da suposta organização criminosa
em seus núcleos político, público e empresarial.
Foi assim com a Operação Alcatraz, cujos elementos obtidos durante a
investigação permitiram descortinar muitos outros atos ilícitos em tese praticados e ampliando o
escopo de atuação e de participantes desta mesma organização.
Diante dos tipos envolvidos nesta investigação, ja delineados no subitem 7.1
supra, bem esclarecedora a lição de Guilherme Nucci acerca das dificuldades na produção de
provas (Corrupção e anticorrupção, 2015, pp. 31-4):
A prova da corrupção ativa (e também passiva) é um dos mais complexos problemas existentes,
na prática, nos processos dessa natureza. A dificuldade abrange tanto a materialidade - prova
da existência do delito - quanto a autoria. Afinal, é um crime tipicamente camuflado, sem
nenhuma visibilidade - como ocorre com os chamados delitos de sangue.
Esclarece Luís Campos possuir a corrupção "o caráter velado e indireto" como sua "imagem-demarca, podendo consubstanciar-se em vários aspectos: na prática em locais acessíveis apenas
aos próprios interessados; na interposição de uma ou mais pessoas, que diluam a relação
corruptor-corrompido; na utilização de códigos verbais, que despistarão qualquer suspeita, ou,
se não o fizerem, sempre dificultarão a prova do seu verdadeiro significado. Estes são apenas
alguns exemplos as estratégias que podem ser utilizadas para camuflar as verdadeiras intenções
das partes envolvidas, tudo dependendo da sua imaginação e criatividade.
A dificuldade probatória não deve eliminar a possibilidade efetiva que se tem de provar a
existência do delito e quem seja o seu autor. Por isso, muitas vezes contam-se com os indícios,
modalidade de prova indireta, prevista no art. 239 do Código de Processo Penal ("considera-se
indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por
indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias"). Segundo nos parece, o
legislador agiu com acerto nessa definição. O indício é uma prova indireta, formada por
determinada circunstância conhecida e provada - logo, segura - que possui ligação com o fato
principal, autorizando, por indução (raciocínio autorizador da ampliação do conhecimento pelo
número de amostras válidas coletadas), concluir-se pela existência de diversa circunstância ou
várias outras. O importante é colher indícios suficientes para se chegar à conclusão segura de
que Fulano é o autor do delito.
A colheita de inúmeras circunstâncias, ligadas ao fato principal, desde que bem provadas, torna
a autoria indubitável. [...]
A corrupção ativa depende, em grande parte, de testemunhas, eventualmente dos autos de
apreensão das coisas oferecidas ou prometidas, prova pericial e, hoje, mais do que nunca, da
delação premiada ou mesmo de simples confissão. [...]
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Por certo, outra dificuldade é a bilateralidade do crime de corrupção, ou seja, quando o
corruptor (corrupção ativa) consegue fazer com que o corrupto receba a oferta (corrupção
passiva). Ambos se calam; a vantagem indevida é ocultada; o ato de ofício pode ser praticado ou
não e a infração termina invisível aos órgãos públicos. [...]
Eis o motivo de o crime organizado ganhar cada vez mais espaço, em particular, nas entranhas
estatais, trazendo para o seu ambiente vários funcionários públicos, interessados em enriquecer
ilicitamente. O Estado necessita reagir, dentro do respeito aos direitos e garantias individuais,
contra esse assédio frequente e intenso no tocante aos servidores públicos.

O autor ainda ressalta que muitas vezes o servidor deixa o corruptor mais livre
para dar os primeiros passos, com verdadeira intenção probatória, e não dolo.
Esses dois aspectos - de um lado, a dificuldade probatória de crimes com graves
consequências, e de outro, os direitos individuais dos investigados - conduzem à delicada
análise das medidas investigativas, de modo a permitir a continuidade da investigação, sem
comprometer desnecessariamente ou sem indícios suficientes os respectivos alvos.
Esse raciocínio se aplica também aos atos de lavagem e da própria existência da
organização criminosa investigada, porquanto por sua própria natureza, respectivamente, se
revestem de características com aparência de licitude.
A análise será feita em três subitens: A. Prisão Preventiva, B. Prisão
Temporária e C. Afastamento de cargo ou função pública.
A) Prisão preventiva.
Em princípio, tenho que a prisão preventiva só é cabível efetivamente
como ultima ratio, quando presentes os requisitos do art. 312, algum dos requisitos previstos no
art. 313 do diploma processual, e se realmente inadequadas ou insuficientes as medidas
cautelares diversas da prisão, tal como previsto no art. 310, inciso II, do CPP.
Antes de considerar a segregação do indivíduo da sociedade, retirando-lhe o que
se considera como segundo maior bem da vida - a liberdade -, valho-me da tentativa por
imputar-lhe as medidas cautelares previstas no art. 319, observando o disposto no art. 282 do
referido códex. Assim, a prisão cautelar só deve ser decretada quando claramente presentes seus
requisitos legais, os quais, conforme Guilherme de Souza Nucci:
São sempre, no mínimo três: prova da existência do crime (materialidade) + indício suficiente de
autoria + uma das situações descritas no art. 312 do CPP, a saber: a) garantia da ordem
pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução penal; d) garantia de
aplicação da lei penal (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5. ed. São Paulo: RT, 2008.
p. 604).
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Esses requisitos sofreram leve alteração, por conta da edição da Lei 13.964/2019,
que deu nova redação ao artigo 312 do CPP:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer
das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).
dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Redação

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de
perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da
medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Este é também o entendimento veiculado pela jurisprudência. Transcrevo, por
todas, a seguinte ementa de julgado da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 312 DO CPP.
EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. ART. 282, § 6º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE
PRAZO. NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. A M DOS S APRESENTA-SE
ASSINTOMÁTICO DO PONTO DE VISTA DA INFECÇÃO PELO COVID-19. EM BOM
ESTADO GERAL. EXAME EVIDENCIANDO IMUNIDADE DURADOURA CONTRA O
CORONAVÍRUS. NEGATIVA RECENTE PELO STF DE SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS
REFERENTE À PRISÃO ATACADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(...)
4. Importa frisar o caráter excepcional da prisão preventiva, que só deve ser decretada quando
imprescindível e desde que presentes os requisitos legais, sendo regra ordinária que a privação
da liberdade se dê após a condenação criminal, em conformidade com os comandos previstos no
art. 5º da Constituição Federal ("LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal"; "LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória"). Nessa linha de entendimento, o art. 282, § 6º, do CPP, dispõe
que: "A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição
por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da
substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos
elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (Nova redação dada pela Lei
n. 13.964, de 2019)."
5. Registre-se, ainda, que as condições pessoais favoráveis dos investigados não têm o condão
de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que
autorizam a decretação da prisão preventiva. Precedentes do STJ.
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6. Estão presentes os requisitos cumulativos exigidos para a decretação da prisão preventiva,
quais sejam: a) prova da existência do crime; b) indício suficiente de autoria; c) perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado; d) necessidade de garantia da ordem pública e por
conveniência da instrução criminal; e) presença de alguma das hipóteses do art. 313 do CPP; f)
não ser cabível a sua substituição por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP.
7. Importante registrar-se que a instrução nem sequer se iniciou, e que apenas o recebimento da
denúncia não faz com que a prisão preventiva se torne inútil ou desnecessária. Em princípio,
somente se poderá considerar como garantida a instrução criminal com o seu término, quando
não mais existir risco real de ocultação ou destruição de provas, após a oitiva das testemunhas.
Precedentes do STF.
(...)
10. Importante frisar-se o perigo que a liberdade do imputado geraria para a garantia da ordem
pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
consoante nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 312 do CPP.
(...)
15. Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a decisão que decretou a prisão
preventiva do agravante.
(AgRg no PBAC 10/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em
17/06/2020, DJe 04/08/2020)

Oportuna, ainda, a transcrição da seguinte decisão do Tribunal Regional Federal
da Quarta Região:
"OPERAÇÃO LAVA-JATO". HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E
INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PULVERIZAÇÃO DOS VALORES
RECEBIDOS EM CONTAS DIVERSAS E AINDA NÃO RASTREADAS. NECESSIDADE DE
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ADC'S NºS 43, 44 E 54. PRESERVAÇÃO DAS
PRISÕES CAUTELARES. 1. A prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica
nas hipóteses em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto. 2. Para a decretação
da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à
ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. 3. Requisitos e pressupostos da prisão
preventiva já examinados pelo Tribunal em oportunidade anterior, com confirmação pelos
Tribunais superiores e corroborados pela confirmação da condenação do paciente em primeiro e
segundo graus. 4. Enquanto não localizados os valores provenientes do delito, permanecem
hígidas as razões que fundamentaram a prisão preventiva do paciente, para fins de assegurar
a aplicação da lei penal, existindo, ainda, o risco de reiteração delitiva já que, ao menos em
tese, novas movimentações poderiam caracterizar novos crimes. 5. No julgamento das ADC's nºs
43, 44 e 54, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 283
do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, o que
torna insubsistentes as execuções penais provisórias quando determinadas a partir do
julgamento colegiado em segundo grau, o que não macula, de per si, as prisões preventivas
decretadas com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. 6. Ordem de habeas
corpus denegada. (TRF4, HC 5015562-14.2020.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator JOÃO
PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 02/07/2020)
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Além desses requisitos, anoto também a consolidação no Superior Tribunal de
Justiça da aplicação do chamado Princípio da Homogeneidade, pelo qual a prisão processual
não se justifica quando resultar em medida mais gravosa que a própria pena a ser imposta no
caso de eventual condenação. Nesse sentido, cito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ILEGALIDADE DE PRISÃO PROVISÓRIA QUANDO
REPRESENTAR MEDIDA MAIS SEVERA DO QUE A POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. É
ilegal a manutenção da prisão provisória na hipótese em que seja plausível antever que o início
do cumprimento da reprimenda, em caso de eventual condenação, dar-se-á em regime menos
rigoroso que o fechado. De fato, a prisão provisória é providência excepcional no Estado
Democrático de Direito, só sendo justificável quando atendidos os critérios de adequação,
necessidade e proporcionalidade. Dessa forma, para a imposição da medida, é necessário
demonstrar concretamente a presença dos requisitos autorizadores da preventiva (art. 312 do
CPP) — representados pelo fumus comissi delicti e pelo periculum libertatis — e, além disso, não
pode a referida medida ser mais grave que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na
hipótese de condenação do acusado. É o que se defende com a aplicação do princípio da
homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, não sendo razoável manter o
acusado preso em regime mais rigoroso do que aquele que eventualmente lhe será imposto
quando da condenação. Precedente citado: HC 64.379-SP, Sexta Turma, DJe 3/11/2008. HC
182.750-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/5/2013.

Cuida-se de corolário dos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da
Razoabilidade aplicados especificamente na seara da tutela cautelar no processo penal.
Não obstante, em caso de reiteração da conduta, também está sedimentada a
possibilidade de decretação de prisão preventiva para a preservação da ordem pública - um dos
requisitos legais -, como ilustra o recente Informativo nº 0585 do Superior Tribunal de Justiça,
em julgado proferido pela Terceira Seção:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR FUNDADA EM ATOS
INFRACIONAIS. A prática de ato infracional durante a adolescência pode servir de fundamento
para a decretação de prisão preventiva, sendo indispensável para tanto que o juiz observe como
critérios orientadores: a) a particular gravidade concreta do ato infracional, não bastando
mencionar sua equivalência a crime abstratamente considerado grave; b) a distância temporal
entre o ato infracional e o crime que deu origem ao processo (ou inquérito policial) no qual se
deve decidir sobre a decretação da prisão preventiva; e c) a comprovação desse ato infracional
anterior, de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de sua ocorrência. No
que concerne às medidas cautelares pessoais, o conceito de periculum libertatis denota
exatamente a percepção de que a liberdade do investigado ou acusado pode trazer prejuízos
futuros para a instrução, para a aplicação da lei ou para a ordem pública. É válida a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, de maneira a evitar a prática de novos crimes pelo
investigado ou acusado, ante a sua periculosidade, manifestada na forma de execução do
crime, ou no seu comportamento anterior ou posterior à prática ilícita. Ademais, não há como
escapar da necessidade de aferir se o bem jurídico sob tutela cautelar encontra-se sob risco de
dano, o que, no âmbito criminal, se identifica com a expressão periculum libertatis, isto é, o
perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para a instrução criminal, a aplicação
da lei penal ou a ordem pública e/ou econômica. Ao menos no que toca a este último
fundamento, sua invocação como motivo para a decretação da cautela extrema funda-se em
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avaliação concreta da periculosidade do agente, ou seja, a probabilidade de que o autor de um
facto-crime repita a sua conduta típica e ilícita. Assim, a probabilidade de recidiva do
comportamento criminoso se afere em face do passado do réu ou pelas circunstâncias
específicas relativas ao modus operandi do crime sob exame. Lembre-se que, também para fins
cautelares, se aceitam como válidos os registros em folha de antecedentes penais ainda não
definitivamente convolados em sentenças condenatórias, porquanto se, de um lado, não servem
para elevar a pena, permitem ao juiz da causa, por outro lado, avaliar se a prisão do
réu/investigado é necessária para preservar a ordem pública, ante a perspectiva de
cometimento de novos crimes pelo acusado. (...). RHC 63.855-MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel.
para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 11/5/2016, DJe 13/6/2016. Grifei.

Feitas as considerações pertinentes, passo à análise da necessidade da decretação
da prisão preventiva no caso concreto.
No caso em apreço, foi requerida a prisão preventiva em relação aos seguintes
alvos (indicados pela autoridade policial e acrescidos pelo Ministério Público Federal no evento
6):
1. IRENE MINIKOVSKI HAHN, CPF 656.674.929-20;
2. JAIME LEONEL DE PAULA JUNIOR, CPF 465.040.609-91;
3. JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, CPF 984.109.709-53;
4. MARCIO BIFF, CPF 746.987.709-63;
5. MILTON MARTINI, CPF 348.068.069-00;
6. NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR, CPF 743.853.569-04;
7. NORBERTO HAHN, CPF 623.803.709-15;
8. PAULA BIANCA MINIKOVSKI COELHO, CPF 031.711.539-12;
9. RADAMÉS TIAGO GUERREIRO MARTINI, CPF 008.795.549-08;
10. VILMAR ALCIDES BURGUESAN, CPF 684.521.019-53.
11. JULIO CÉSAR GARCIA, CPF 077.884.609-15 (MPF, ev 6)

Fundamentou a autoridade policial:
Durante as investigações, conforme relatado, foram realizadas diversas diligências,
especialmente juntada de documentos produzidos pela Receita Federal, Coaf, Ministério Público
Federal e equipe de investigação desta DELECOR/SC.
De acordo com as provas colhidas, o esquema desenvolvido por ocupantes de cargos políticos,
empresários e servidores iniciava-se, de regra, através da instauração de procedimentos
administrativos visando à formalização de contratações milionárias sem qualquer cotação prévia
de preços, ou ainda, instruídos com orçamentos apresentados por empresas que possuíam
relacionamento societário ou comercial.
Em seguida, os respectivos certames eram direcionados através da inclusão de cláusulas
restritivas, como a vedação, sem justificativa, de atuação de empresas em consórcio, de
exigências indevidas relacionadas a atestados de capacidade técnica e presença de pessoas
jurídicas relacionadas visando à simulação de concorrência.
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Destaca-se que o volume de recursos públicos pagos pelo Governo de Santa Catarina às
principais empresas da área de tecnologia identificadas nesta investigação (SAÚDE
SUPLEMENTAR, NEOWAY TECNOLOGIA, MICROMED INFORMÁTICA, ACCESS1
SISTEMAS INFORMATIVOS e SOCIALBASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA) já ultrapassou a
vultosa quantia de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sendo grande parte oriunda
da verba destinada à Saúde do Estado. (...)
Conforme restou demonstrado durante as investigações, os membros da organização criminosa
utilizam-se dos mais variados meios de comunicação para consecução dos crimes investigados,
especialmente reuniões pessoais, contatos telefônicos ou outros sistemas de comunicação
eletrônica (e-mails e mensagens).
Do mesmo modo, foram identificadas diversas formas de repasse de vantagem indevida, como
entregas de valores em espécie, simulação de contratos, transações bancárias e pagamentos de
despesas em nome de terceiros. Destaca-se que foi constatado, inclusive, o encaminhamento de
mensagens eletrônicas com o fim específico de simular a existência de serviços que justificassem
os contratos fictícios firmados entre os envolvidos.
Diante disso, não se vislumbra possibilidade de que quaisquer medidas, além da prisão
preventiva dos seus principais membros, tenham a capacidade de fazer cessar as práticas
criminosas investigadas e acautelar a ordem pública, conforme fundamentos apresentados a
seguir, de forma concreta e individualizada.

O órgão ministerial em sua manifestação foi favorável aos pedidos:
Ademais, conforme acima já destacado, considerando que o atual contrato da citada empresa
(SAUDE SUPLEMENTAR) permanece em vigor, tem-se elementos consistentes de que os
pagamentos de propina a agentes públicos, em especial por meio dos operadores da Organização
Criminosa, continuem ocorrendo. Embora tais fatos configurem o exaurimento de crimes
consumados anteriormente – e prováveis novas condutas de lavagem –, tal situação, aliada à
continuidade na ocultação de ativos que já foram objeto de lavagem, denota a
contemporaneidade dos fatos e reforça a necessidade de decretação da segregação cautelar,
inclusive como forma de desarticular a atuação dessa ramificação do grupo criminoso, evitando
que outros delitos ocorram ou continuem a ser perpetrados.
Conforme observa a autoridade policial em sua representação, não se vislumbra que outras
medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes para obstar a continuidade da ação
desses integrantes do grupo criminoso, diante da ampla possibilidade de continuidade de sua
atuação à distância, haja vista os meios tecnológicos atualmente disponíveis e que os
investigados dispõem.
Por fim, as reiteradas práticas de lavagem de ativos realizadas pelos investigados, com a
ocultação e dissimulação de vultosos recursos públicos desviados e, também, a destinação de
parcela significativa desses valores para outras atividades econômicas, reforça ainda mais a
necessidade de decretação de prisão preventiva, para garantia da ordem pública e conveniência
da instrução criminal.
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Assim e conforme análise na parte geral desta decisão, estão presentes as provas
de materialidade em relação a crimes de fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, peculato,
corrupção e organização criminosa. Para fins de verificação da presença de um dos requisitos
previstos no art. 313, em especial o inciso I, anoto que todos esses crimes tem pena máxima
superior a 4 anos, com exceção do art. 2º da Lei 8.137/90 (2 anos) e art. 90 da Lei 8.666/93 (4
anos).
Embora a análise dos requisitos deva ser individual, o enquadramento
referido no parágrafo anterior aplica-se a todos.
Do mesmo modo, para não se tornar repetitivo, faz-se importante, ressaltar
quanto à atualidade dos delitos.
As licitações narradas na parte geral ocorreram nos anos de 2008 a 2016, sendo
que estamos no ano de 2020.
Todavia, cada contrato firmado mediante favorecimento gera efeitos que se
estendem no tempo, tendo em vista sua vigência, aditivos de prorrogação e, inclusive
passar a influenciar, quando impossibilitada a prorrogação, novos certames para a
continuidade dos serviços.
Relembre-se que a fraude licitatória é o primeiro impulso, sendo que os crimes se
perpetuam a cada pagamento decorrente do contrato respectivo, quando passam por
transferências a outras empresas e/ou sócios, até chegarem ao destino final.
Desse modo, atos atinentes à organização criminosa, atos de corrupção e de
lavagem de dinheiro continuam sendo praticados até os dias atuais, cumprindo lembrar
que lavagem de dinheiro e organização criminosa, não comprovada a cessação dos atos,
caracterizam crimes permanentes. Nesse sentido, destacou o parquet a seguinte decisão do
Superior Tribunal de Justiça (p. 15-6 do PET3 do evento 6):
3. A menção à magnitude das infrações - algumas delas de natureza permanente, como o
pertencimento a organização criminosa e a ocultação de bens e valores -, com considerável
densidade lesiva para desmedido número pessoas e para as finanças públicas de unidade
federativa, bem como ao protagonismo do paciente em organização criminosa ainda não
completamente desarticulada e, ainda, à prática habitual de ilícitos serve de fundamentação
idônea para a decretação da prisão preventiva.

Por esta razão - inclusive ressaltando que, conforme visto, os elementos obtidos a
partir da quebra de sigilo bancário apresentavam prova de tranferências ilícitas em todo o
período analisado, assim como trocas de mensagens de whatsapp obtidas quando da busca e
apreensão na Operação Alcatraz também ocorriam até os dias em que deflagrada aquela
operação, sendo que algumas delas puderam ser citadas nesta investigação para demonstrar a
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relação entre os integrantes da organização -, entendo pela existência concreta de
fatos contemporâneos a ensejar, se presentes os demais requisitos, a decretação de prisão
preventiva dos envolvidos.
Além da atualidade, cumpre destacar quanto à gravidade do delito de
corrupção, ainda que não se trate de ilícito praticado com violência ou grave ameaça.
Com efeito, insta registrar que, na medida em que os recursos públicos são
destinados à saúde, educação, segurança e bem-estar da população, quando desviados, as
consequências podem ser ainda mais graves do que um homicídio, por exemplo. Esse tem sido
o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA MODIFICAÇÃO DA
SITUAÇÃO DE FATO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.
1. (...). 6. Ressalto, ainda, que a periculosidade do agente, para fins de prisão preventiva, não
se confunde, sempre e necessariamente, com o emprego de violência na prática da conduta
criminosa. A criminalidade do colarinho é praticada sem violência, mas nem por isso é menos
perigosa para a sociedade. 7. Sendo este o quadro, mantenho a prisão decretada.
(AC 4327 QO, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-062019 PUBLIC 17-06-2019)

Oportuno, ainda, destacar as palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos
do HC 152.752/PR, visto que, embora ao tratar do tema relativo à execução antecipada da pena,
destacou a gravidade dos crimes envolvendo desvio de recursos públicos:
O segundo impacto extremamente negativo foi sobre a seletividade do sistema punitivo brasileiro,
do sistema penal brasileiro, que tornou muitíssimo mais fácil prender um menino com 100
gramas de maconha do que prender um agente público ou um agente privado que desviou 10, 20,
50 milhões. Esta é a realidade do sistema penal brasileiro, ele é feito para prender menino pobre
e não consegue prender essas pessoas que desviam, por corrupção e outros delitos, milhões de
dinheiros, que matam as pessoas. O desvio mata as pessoas: gente que morre na fila da saúde,
gente que não recebe educação, gente que morre na estrada que não sofreu a reforma, gente
que anda enlatada em transportes públicos de má qualidade, tudo dinheiro desviado pela
corrupção! E não se consegue pegar essas pessoas, e não vai se conseguir se nós mudarmos isso
hoje.

De fato, de uma escala de 0 a 100 (onde 0 é o mais corrupto e 100 o mais íntegro)
nosso país atingiu a marca de 35 (trinta e cinco) pontos do Índice de Percepção da Corrupção no
ano de 2019, e ficou como 106º lugar de um total de 180
(cento e oitenta)
países
(https://transparenciainternacional.org.br/ipc/?
utm_source=Ads&utm_medium=Google&utm_campaign=%C3%8Dndice%20de%20Percep%
C3%A7%C3%A3o%20da%20Corrup%C3%A7%C3%A3o&utm_term=Percep%C3%A7%C3
%A3o%20da%20Corrup%C3%A7%C3%A3o&gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckCxrjsd7
k4UrWgbBy481LzoxRbCt-k5sIEWR0jcxbbLGFz6eZP9UphxoCAjEQAvD_BwE).
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Quanto ao custo da corrupção para o país, destaco quadro extraído de um
Relatório da FIESP de março de 2010 (https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-epublicacoes/relatorio-corrupcao-custos-economicos-e-propostas-de-combate/):

Em artigo publicado em 2016, Lilian Rose Rocha Rocha, em seu artigo sob o
título
Corrupção:
os
efeitos
deletérios
sobre
as
políticas
de
saúde"
(https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/jus/article/viewFile/4421/3388), extremamente
pertinente neste caso, onde as verbas em tese desviadas e contratos eivados de ilicitudes na sua
formação originária, envolvem verbas destinadas à saúde ou a sua tutela:
De acordo com dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), tem-se que 27% do
valor que o setor público gasta com educação representa o montante total que se perde com a
corrupção no Brasil. O custo da corrupção constitui uma parcela ainda maior do orçamento
público da saúde: cerca de 40%. Em relação a segurança pública o custo médio anual da
corrupção de R$ 41, 5 bilhões ultrapassa o gasto de R$ 39,52 bilhões dos estados e da União em
segurança pública. É possível afirmar ainda que o custo médio da corrupção representa 2,3% do
consumo das famílias de acordo com pesquisa do IPEA. Ainda no mesmo relatório do IPEA, o
orçamento do SUS em 2007 foi de aproximadamente R$ 41,3 bilhões. Com este montante o SUS
mantinha 367,4 mil leitos de internação. Se o montante médio anual gasto com a corrupção no
Brasil fosse aplicado à saúde, seria possível manter mais 327 mil leitos, chegando a um total de
quase 700 mil leitos de internação.

Em meados de 2019, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT)
divulgou estudo no sentido de que a corrupção consome 8% de tudo que é arrecadado no
país, de forma que o brasileiro trabalha, em média, 29 dias por ano somente para pagar a
conta
da
corrupção
(https://rnews.com.br/corrupcao-faz-parte-da-cultura-e-do-dna2.html; http://ohoje.com/noticia/cidades/n/169282/t/brasileiro-trabalha-182-dias-por-ano-parapagar-impostos-e-corrupcao;
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/06/05/brasileirotrabalha-29-dias-por-ano-para-pagar-a-conta-da-corrupcao-dizinstituto.ghtml; https://plataformafasttrade.com.br/noticias/corrupcao-equivale-a-8-de-tudo-oque-arrecadado-no-brasil-aponta-estudo/).
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Esses apontamentos se fazem necessários para que fique demonstrado a
necessidade urgente de se desmantelar esse tipo de organização criminosa estruturada no meio
público e evitar que seja reformulado um novo esquema para desvio de recursos públicos a
exemplo do que em tese vem ocorrendo e foi identificado até o momento nesta investigação.
Passo agora à análise dos indícios de autoria em relação a cada um dos alvos,
fazendo-me valer das considerações apresentadas pela autoridade policial e corroboradas pelo
Ministério Público Federal, iniciando a abordagem por investigados integrantes do chamado
núcleo político e/ou público (atuação em estatais) e, após, abordando os investigados
integrantes, em tese, do núcleo empresarial, que teriam, também em tese e pelas provas
identificadas, atuação de verdadeiros operadores financeiros, procurando colocar logo após
cada investigado do núcleo político e/ou público o seu respectivo operador financeiro ou
operadores em comum conforme a situação identificada.
A.1. MILTON MARTINI
Transcrevo aqui e adoto como razões de decidir as razões apresentadas pela
autoridade policial na representação:
Inicialmente, ressalta-se o papel de destaque na organização criminosa desempenhado por
MILTON MARTINI, auditor fiscal da Receita Estadual e vinculado ao MDB, tendo atuado no
Governo do Estado como Secretário da Casa Civil e Presidente da Casan entre 1995 e 1998, bem
como Secretário da Administração de Santa Catarina nos anos de 2011 a 2012 e 2017 a 2018,
quando da ascensão de EDUARDO PINHO MOREIRA ao cargo de Governador.
Registre-se que, durante às investigações relacionadas à Operação Alcatraz, já haviam sido
apresentadas provas robustas relacionadas à existência de grupo criminoso estruturado, com
integrantes ocupantes de cargos elevados nas instituições do Estado de Santa Catarina, tais
como NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR, ex-Secretário Adjunto de Administração,
e JULIO CESAR GARCIA, então conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e atual Presidente
da Assembleia Legislativa.
Conforme exposto pelo Ministério Público Federal, em relação a MILTON MARTINI, “a partir
especialmente da análise de materiais apreendidos no âmbito da Operação Alcatraz, também
restou amplamente evidenciada sua posição de comando em relação a diversas práticas
perpetradas em licitações e contratações do Governo Estadual, também já tendo sido denunciado
nos autos da ação penal nº 5009150- 98.2020.4.04.7200 (Processo 500638120.2020.4.04.7200/SC, Evento 19, PET1, Página 41”.
No presente feito, identificou-se, ainda, que MILTON MARTINI possui estreita relação com
JULIO CESAR GARCIA, então conselheiro do Tribunal de Consta do Estado e responsável pela
indicação política de NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR para ocupar o cargo de
Adjunto na Secretaria de Administração.
Estes investigados, conforme exposto, foram os principais beneficiários de recursos públicos
desviados através das empresas SAÚDE SUPLEMENTAR, ACCESS1, MICROMED, NEOWAY,
dentre outras.
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MILTON MARTINI, conforme relatado, era o destinatário final de vantagem indevida desviada
através da ALFA GESTÃO DE NEGÓCIOS, empresa registrada em nome de seus familiares, sem
qualquer empregado formal e que, no período, recebeu valores estimados em R$ 20.813.671,95
em contratos simulados com empresas que mantinham contrato com o Governo Estadual,
especialmente NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA (item 3.2.2), MICROMED
INFORMÁTICA (item 4.2.1) e ACCESS1 SISTEMAS INFORMATIVOS (item 5.2.1).
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Constatou-se, também, a atuação direta de MILTON MARTINI em diversos procedimentos
licitatórios fraudados, notadamente Pregão Presencial 28/2011 da Secretaria de Saúde (item
2.1.1), referente a contrato firmado com a SAÚDE SUPLEMENTAR, integrante do CONSÓRCIO
SANTA CATARINA, que repassou R$ 7.776.725,70 a empresas vinculadas a JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO, sócio oculto de JULIO GARCIA. MARTINI, também, teve atuação em
outros processos citados: Manifestação de Interesse 001/2011 da Secretaria de Fazenda (item
3.1.3) e aditivos relacionados ao Contrato 057/2014 – Pregão Presencial 020/2014 (item 3.1.7).
Em relação aos desvios relacionados à SAÚDE SUPLEMENTAR, reitera-se que, de acordo com
a colaboradora MICHELLE GUERRA, parte dos valores recebidos por seu escritório seria
destinada ao investigado MILTON MARTINI (Processo 5006381- 20.2020.4.04.7200/SC,
Evento 19, PET4, Página 44):
(...)
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(...)
As investigações demonstram, ainda, que MILTON MARTINI possuía como operador financeiro,
especialmente, seu filho RADAMÉS GUERREIRO MARTINI, responsável pela já citada ALFA
GESTÃO DE NEGÓCIOS e pela SOCIALBASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, a qual,
também, teria celebrado contratos com a Administração Pública mediante processos licitatórios
com indícios robustos de direcionamento, tendo recebido, ao menos, R$ 2.424.738,24 até o ano
de 2019 (itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3).
Conforme apontado pela equipe de investigação, AMAZILIA MARTINI, esposa de MILTON
MARTINI, declarou bens no valor de R$ 120.185,00 no ano de 2009. Após, em 2017, houve
evolução patrimonial para R$ 3.855.750,47, ocorrendo, assim, um crescimento de 3.208,17%,
destacando-se que seria decorrente, em grande parte, de recursos de origem pública (item
3.2.2).
Desta forma, as evidências apontam que MILTON MARTINI seria um dos principais
articuladores do esquema de desvio de recursos públicos do Governo Estadual existente há
mais de dez atuando diretamente ou, inclusive, através de seu filho e operador financeiro
RADAMÉS MARTINI.
Assim, não há dúvidas de que a decretação de prisão preventiva do investigado é medida que se
impõe, visando à garantia da ordem pública, especialmente considerando o papel de liderança
exercido e os reiterados atos de corrupção praticados.
(...)
Nesse contexto, reitera-se que MILTON MARTINI ocupava, inclusive, cargo hierarquicamente
superior, demonstrando as investigações, ainda, que foi beneficiário final de valores expressivos
desviados de contratos mantidos com o Governo de Santa Catarina antes, durante e após o
período em que exerceu o cargo de Secretário de Estado.
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Destarte, forçoso concluir que as medidas cautelares diversas de prisão previstas pela legislação
não são suficientes para impedir os atos de corrupção e lavagem de dinheiro executados pela
organização criminosa, especialmente considerando a utilização frequente de equipamentos para
comunicação à distância, operadores financeiros (inclusive, neste caso, seus familiares) e atos
praticados através de ocupantes de cargo por indicação política.

Com efeito, MILTON MARTINI faz parte do núcleo político desta investigação
e, como visto, a família de MILTON MARTINI foi muito beneficiada por empresas contratadas
pelo Estado de Santa Catarina, especialmente Secretaria da Saúde, na medida em que empresas
das quais seus filhos são sócios (ALFA e SOCIALBASE) receberam muitos créditos
de empresas que contrataram com o Estado, tais como NEOWAY, MICROMED, ACCESS1 e
ELUCID.
Outro forte indício de que MILTON MARTINI estava envolvido nas práticas
ilícitas extrai-se de material apreendido na Operação Alcatraz, onde se observa troca de
mensagens entre FABIO LUNARDI FARIAS e DANILO PEREIRA que em 2015 já falavam
da SOCIALBASE, de RADA (RADAMÉS MARTINI) e do pai do dono (MILTON MARTINI)
(p. 66 da representação dos autos 50063812020204047200 - material consta do apenso 2 do
IPL):

5014437-42.2020.4.04.7200

720006460079 .V255

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

26/146

19/01/2021

:: 720006460079 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

A conversa, que teria relação com o PP 224/2015 EPAGRI (item 6.5.1.b desta
decisão), foi analisada pela autoridade policial:
Importante destacar que, segundo FABIO, “o presidente” (LUIZ HESSMANN), iria manter
contato com o “pai do dono da socialbase” (MILTON MARTINI), eis que o sistema seria
“ruim”. Ao final, contudo, FABIO demonstra claramente o nível de influência dos investigados,
ao afirmar: “o presidente sabe que tem que comprar isso... mas senti que está enrolando”.
Uma semana depois, em 20/07/2015, DANILO afirma que LUIZ HESSMANN teria mantido
contato telefônico a respeito de “rede social”. Questionado por FÁBIO se o referido iria “abrir
a carteira”, DANILO afirma categoricamente: “mandaram”. FÁBIO, então, afirma: “ou faz ou
faz... poderia ter doído menos”, não deixando dúvidas de que a contratação do serviço teria
partido de determinação de terceiros.
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MILTON também atuou em diversos procedimentos:
a) PP 28/2011 (OUT12 e ss do apenso 6 do IPL):

5014437-42.2020.4.04.7200

720006460079 .V255

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

28/146

19/01/2021

:: 720006460079 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

Nas razões apresentadas ao grupo gestor (OUT12 do apenso 6 do IPL):
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Assinou o edital (p. 13 do OUT15):
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É de se lembrar que o valor de referência não se deu a partir de planilha com
custos unitários, não decorreram 8 dias entre a publicação do edital e a data da abertura das
propostas. Além disso, o edital continha cláusulas restritivas, tais como exigência de teste de
amostra já para fins de habilitação e de visita técnica, sem a devida justificativa (itens 8 e 10, p,
do edital - pp. 4 e 7 do OUT15 do apenso 6).
Além disso, houve inclusão de cláusula, no edital, referente à possibilidade de
apresentação por empresas recém-constituídas de balanço de abertura, em substituição ao
patrimonial (item 10.1.2.m.1 - p. 7 do OUT15), o que permitiu a participação da FESC no
Consórcio que venceu o certame, aliás único participante.
Ainda, "na mesma data em que o então Secretário de Administração MILTON
MARTINI deu início ao respectivo Pregão Presencial (n. 0028/2011), a SAÚDE
SUPLEMENTAR promoveu alteração contratual para elevar seu capital social de R$ 50.000,00
para R$ 500.000,00 (10/06/2011)" (p. 11 da representação da busca, com fundamento na
representação fiscal para fins penais juntada no apenso 1 do IPL).
b) Manifestação de interesse 001/2011, autorizada por MILTON MARTINI, ainda
que sem indicativo da origem dos valores que constavam da planilha orçamentária (pp. 39-41
do PROCADM2 do apenso 5 do IPL):
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c) PP 20/2014
Assinou o Terceiro e Quarto Aditivos, prorrogação a partir de 05.05.2017 e o
prorrogação por 12 meses a partir de 05.05.2018 e reajuste contratual (pp. 49-50 do OUT105 e
pp. 15-6 do OUT109 do apenso 4 do IPL):
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Diante desses indícios de autoria, MILTON MARTINI estaria em posição de
comando na organização criminosa, influenciando para que empresas fossem favorecidas em
contratações públicas e sendo destinatário final de valores significativos de origem das
empresas que contrataram com a Administração Pública Estadual.
Observe-se, ainda, que teria utilizado diversas estratégias, repasses entre
empresas, provavelmente fundados em contratos fictícios, de modo a dificultar a descoberta de
que estaria recebendo vantagens ilícitas.
Desse modo, faz-se necessário adotar medidas que impeçam a continuidade
delitiva.
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É fato que MILTON não está ocupando nenhum cargo público ou político
neste momento. Todavia, ainda que alguns servidores citados na narrativa estejam afastados das
funções por conta da Operação Alcatraz, seu poder de influência pode chegar a servidores que
estão em suas funções regulares.
Além disso, o esquema de desvio de valores perdura durante toda a vigência dos
contratos - até os recebimentos respectivos, com mais algum tempo para fazer chegar aos
agentes públicos destinatários. Na medida em que os contratos forem findando, novas
empreitadas deverão ser elaboradas para a continuidade das vantagens obtidas a partir de
contratos públicos.
Presente portanto a necessidade de garantia da ordem pública.
Desse modo, MILTON MARTINI pode prejudicar as investigações, ocultando
bens e valores obtidos ilicitamente, ocultando provas dos atos praticados, e naturalmente
intimidando testemunhas, dado seu poder de influência, de modo que há risco para a aplicação
penal (evitando perdimento de bens) e para a regular instrução criminal.
Diante desse quadro, não vislumbro medidas cautelares capazes de minimizar essa
situação, principalmente porque para exercer influência, basta manter contato por qualquer
forma, com as pessoas que possam praticar os atos que o investigado entenda necessário.
Assim, tornozeleiras ou mesmo proibir contato com algumas pessoas, não seria suficiente para
impedir a continuidade do esquema ilícito nem a interferência na instrução penal nem que se
livrasse de bens e de provas ainda não alcançadas pela autoridade policial.
Vislumbro, assim, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, razão pela
qual acolho o pedido para decretar sua prisão preventiva, com fundamento no art. 312 e 313, I,
do Código de Processo Penal.
A.2. RADAMÉS TIAGO GUERREIRO MARTINI
Transcrevo aqui e adoto como razões de decidir as razões apresentadas pela
autoridade policial na representação:
Em relação à RADAMÉS TIAGO GUERREIRO MARTINI, foi identificado, conforme exposto,
como maior operador financeiro de seu genitor, o então Secretário de Administração MILTON
MARTINI.
Conforme apurado, RADAMÉS, inicialmente, teria atuado como Diretor da NEOWAY entre maio
de 2009 e junho de 2011 e Gerente da Filial em SC, entre 2005 e 2009, da E-BIZ SOLUTION
S.A., ambas citadas em diversos procedimentos investigados no presente inquérito policial (item
3).
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RADAMÉS, conforme relatado, atua como sócio de diversas empresas, dentre elas a ALFA
GESTÃO DE NEGÓCIOS que, apesar de não possuir empregados no período, recebeu R$
20.813.671,95 em contratos simulados com as empresas NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA
(item 3.2.2), MICROMED INFORMÁTICA (item 4.2.1) e ACCESS1 SISTEMAS INFORMATIVOS
(item 5.2.1).
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As investigações demonstraram, ainda, que RADAMÉS possuía efetivo controle sobre as
atividades desenvolvidas pela organização criminosa, destacando-se que era o responsável pelas
assinaturas dos contratos simulados com as empresas de tecnologia supracitadas, bem como que
possuía poderes para movimentação de conta bancária da própria NEOWAY (item 3.2.2) e de
sua irmã ALISSA MARTINI.

Registre-se a existência de fortes indícios de que R$ 270.000,00 repassados pelas empresas
investigadas à ALFA teriam sido utilizados para quitação de festa de casamento de luxo
promovida por RADAMÉS MARTINI em novembro de 2012, inclusive mediante simulação de
distribuição de lucros a seus irmãos ALISSA e FELIPE MARTINI, conforme trecho destacado
pela equipe de investigação (item 4.2.1 dos autos em anexo):
(...)
Constatou-se, ainda, o desvio expressivo de recursos junto à empresa ALFA através de saques em
espécie (R$ 1.560.640,61) e transferências para as empresas SANTA ROSA GERADORA DE
ENERGIA (R$ 2.837.124,98), PINHAL GERADORA DE ENERGIA (R$ 2.252.272,04) e SÃO
SEBASTIÃO EMPREENDIMENTOS (R$ 1.430.775,53).
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Ainda, destaca-se o relacionamento mantido entre RADAMÉS e outros membros da organização
criminosa, como MÁRIO GILBERTO EICHLER JÚNIOR, o qual afirmou que o referido teria
contribuído junto à ACCESS1 para o “processo que culminou com a prestação de serviços para
a Secretaria de Saúde” (item 5.2.1).
Restou comprovado, ainda, que DAYANA MARIA BORTOLUZZI, colaboradora/servidora
envolvida em processos de licitação direcionados às empresas investigadas, recebeu, através da
BORTOLUZZI & SOBRAL LTDA., sucessivos pagamentos de R$ 9.000,00, entre 11/09/2009 e
06/05/2011, totalizando R$ 177.000,00, das empresas ALFA SOLUÇÕES e NEOWAY
TECNOLOGIA, ambas vinculadas a RADAMÉS MARTINI.
Constatou-se, também, que RADAMÉS passou a ser beneficiário, ao menos desde 2016, de
valores oriundos do Poder Público através de sua empresa SOCIALBASE, após participação em
processos licitatórios com fortes indícios de direcionamento à empresa, tendo recebido, ao
menos, R$ 2.424.738,24 até o ano de 2019 (itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3).
Verifica-se, também, que, mediante análise dos dados obtidos junto à Operação Alcatraz,
especialmente oriundos de quebra de sigilo bancário e busca e apreensão realizada no endereço
da empresa APPORTI, foram identificadas anotações referentes a “acerto” existentes entre
JEFFERSON COLOMBO, operador de JÚLIO GARCIA, e RADAMÉS MARTINI.
De acordo com os dados obtidos, a SOCIALBASE repassou à APPORTI R$ 261.395,76 entre
maio de 2018 e fevereiro de 2019 (item 6.1.1), sendo que ambas teriam atuado como
“concorrentes” junto ao Pregão Presencial 029/2015 da Secretaria de Estado da Fazenda.
Ressalta-se que RADAMÉS atuava em favor da SOCIALBASE junto aos respectivos processos
licitatórios, tendo sido identificada nos autos da Operação Alcatraz mensagem em que o
investigado FABIO LUANARDI comenta sobre a existência de reunião com RADAMÉS antes
mesmo do início do processo licitatório movido pela Epagri (item 6.1.2).
Destaca-se, assim, que RADAMÉS MARTINI foi beneficiário final de valores expressivos
desviados direta ou indiretamente de contratos mantidos com o Governo de Santa Catarina,
possuindo papel de destaque na organização criminosa investigada, atuando como operador
financeiro de seu genitor MILTON MARTINI.
Conforme já exposto, forçoso concluir que as medidas cautelares diversas de prisão previstas
pela legislação não são suficientes para impedir os atos de corrupção e lavagem de dinheiro
executados pela organização criminosa, especialmente considerando a utilização frequente de
equipamentos para comunicação à distância e atos praticados através de terceiros, inclusive
ocupantes de cargo por indicação política

Filho de MILTON MARTINI, há muitos indícios do envolvimento de RADAMÉS
nas fraudes e especialmente, no desvio de valores em favor de seu pai e sua família.
Sua relação era tal com a empresa NEOWAY (item 6.2. desta decisão), que
assinou como testemunha no consórcio formado para o PP 217/2018 (p. 3 do EDITAL71 do
apenso eletrônico 4 do IPL):
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Sua relação com o sócio da NEOWAY é ainda mais antiga, quando esta ainda era
conhecida como DE PAULA, visto que firmaram uma sociedade em conta de participação, afim
de viabilizar os repasses do contrato da ELUCID, objeto de análise no item 6.2.1.i (pp. 4-8 do
OUT18 do apenso 1 do IPL):
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Outro contrato simulado - segundo análise que consta da Representação Fiscal
para Fins Penais - foi firmado, agora já com NEOWAY, para o desenvolvimento de diversos
softwares (pp. 11-19 do OUT18 do apenso 1 do IPL):

RADAMÉS inclusive tinha poderes de movimentar as contas bancárias das
empresas de JAIME LEONEL DE PAULA JUNIOR:
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Outra sociedade em conta de participação, também simulado ao que tudo
indica, foi firmada pela empresa ALFA com a ACCESS1 (item 6.4.2.a). Destaca-se resposta do
sócio do ACCESS1, MARIO EICHLER JUNIOR, a ausência de conhecimento sobre a SCP e
que RADAMÉS auxiliou para que o contrato com o Estado se efetivasse (IPL, apenso 1,
OUT28, p. 100):
6. Qual a relação que existiu entre a empresa ALFA e a ACESS1?
RESPOSTA: Não tem conhecimento. Salienta que conhece RADAMÉS, sócio da ALFA, que
RADAMÉS contribuiu para o processo que culminou com a prestação de serviços para a
Secretaria da Saúde. Desconhecia, porém, que foi através de sociedade em conta de
participação.
7. No período de 2009 a 2011, quem administrava de fato a empresa ACESS1? Ou seja, quem
tomava as decisões e executava os atos de gestão da pessoa jurídica?
RESPOSTA: Era DANIEL DA SILVA LUZ.

Por sua vez, DANIEL DA LUZ também não sabia maiores detalhes e remeteu ao
sócio MARIO EICHLER:
8) Quais foram as atividades exercidas pela SCP? Principais clientes?
RESPOSTA: Atividades de tecnologia de informação. O principal cliente era a Secretaria da
Saúde, não se recorda se havia outros clientes da SCP, teria que conversar com o Sr. MARIO
EICHLER.

Extrai-se da Informação 1000/2019 (evento 8 dos autos da busca e apreensão),
que MILTON MARTINI, juntamente com FELIPE MARTINI, é sócio tanto da empresa
ALFA como da SANTA ROSA GERADORA DE ENERGIA, que aparece tendo creditado para
a ALFA R$ 2.631.453,38, de 2008 a 2018 (em terceiro lugar, em valor pouco abaixo dos
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repasses feitos pela DE PAULA/NEOWAY) e em primeiro lugar como recebedora da ALFA o
montante de R$ 2.837.124,00 de 2009 a 2015 - transferências essas que indicam possível
lavagem de dinheiro.
RADAMÉS ainda teve as despesas com o seu casamento todas bancadas pela
empresa ALFA (RAPJ 112/2020 - evento 10 dos autos 50063812020204047200). Cumpre
lembrar que a empresa ALFA não conta com funcionários registrados e recebeu muitos valores
da empresa MICROMED e da NEOWAY, que contrataram com o Estado, sendo que seu pai era
Secretário de Administração.
RADAMÉS também era sócio da SOCIALBASE (item 6.5. desta decisão).
RADAMÉS, pelo que se depreende do material apreendido na APPORTI, atuava
em conjunto com JEFFERSON na participação em certames, bem como simularam contrato
entre as empresas (RAMA 12/2019, item 4.2 - INF3 do evento 2 dos
autos 50063812020204047200):
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O e-mail de RADAMÉS foi encontrado na agenda de JEFFERSON logo em
janeiro de 2017. Todavia, antes disse ambos já participaram juntos de fraudes licitatórias em
favor da SOCIALBASE, tais como o PP 029/2015 SEF (item 6.5.1.a), que resultou em contrato
vigente até 30.08.2018 e PP 224/2015 EPAGRI (item 6.5.1.b), em que o contrato teve vigência
até janeiro de 2019, RADAMÉS contou com a participação da APPORTI na fase interna do
pregão, para aumentar o preço de referência

Chama atenção que a SOCIALBASE utilizou software da empresa ALFA (ambas
das quais RADAMÉS é sócio), provavelmente como uma forma de justificar repasses entre as
empresas. Vide o termo de cessão em que RADAMÉS assinou pelas duas empresas (p. 182-3
do ANEXO3 do apenso 8 do IPL):

5014437-42.2020.4.04.7200

720006460079 .V255

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

42/146

19/01/2021

:: 720006460079 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

Nesse pregão (224/2015), o servidor que impulsionou o certame e o sócio do outro
participante são amigos de RADAMÉS nas redes sociais (INF1 do apenso 8 do IPL). Ao final,
RADAMÉS assinou o contrato decorrente do Pregão (p. 218 do ANEXO3 do apenso 8 do IPL):

Também os aditivos foram assinados por RADAMÉS e LUIZ HESSMANN (p.
245 do ANEXO3 e p. 14 do ANEXO4 do apenso 8 do IPL).
Consta ainda da representação nos autos de busca e apreensão, quando da análise
do PP 029/2015 SEF:
Ainda, segundo consta da Informação 105/2018 (fls. 18-19), constatou-se que RADAMÉS
MARTINI, administrador da SOCIALBASE, possui relação de amizade na rede social Facebook
com DAYNA MARIA BORTOLUZZI, Gerente de Tecnologia de Informação e Governança
Eletrônica da Secretaria de Estado da Fazenda, responsável pela assinatura do termo de
referência (p. 164 do processo administrativo) e avaliação da amostra apresentada pela empresa.
Conforme já relatado (item 3.1.1 desta representação) DAYNA MARIA BORTOLUZZI teria
recebido R$ 177.000,00 das empresas NEOWAY e ALFA SOLUÇÕES, ambas relacionadas a
RADAMÉS MARTINI, entre 11/09/2009 e 06/05/2011, através da empresa BORTOLUZZI &
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SOBRAL LTDA.
Do mesmo modo, foi verificada, inclusive, relação de amizade entre o referido investigado e
ALINE CABRAL VAZ, Assessora de Comunicação da Secretaria da Fazenda e responsável pela
solicitação de deflagração da licitação em questão.

Também foi verificada fraude no PP 121/17 CASAN, em que os outros
participantes foi REVVISA - que tem estreita ligação com a APPORTI e JEFFERSON - e a
INTUITIVA, tendo sido encontradas mensagens entre MAURICIO e RADAMÉS, ainda que
posteriores ao processo licitatório, mas durante o respectivo contrato (evento 12 dos autos
50063812020204047200):

RADAMÉS MARTINI recebeu da empresa ALFA, no período de 2009 a 2018, o
valor de R$2.480.746,02 em 19 operações bancárias (Informação Policial 1000/2019).
Ressaltou ainda a autoridade policial na referida informação:
RADAMES MARTINI, outro sócio da ALFA SOLUÇÕES, declarou em 2009 um patrimônio de R$
229.207,45. Em 2017 foram declarados R$ 6.916.735,38. Desta forma, RADAMES MARTINI
teve um aumento patrimonial de 3.017,67 %.
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No mesmo período, RADAMES MARTINI declarou à Receita Federal que recebeu de lucros e
dividendos da empresa ALFA SOLUÇÕES um total de R$ 4.218.734,76. Considerando que os
recursos recebidos da ALFA tiveram origem nas transferências da MICROMED e
consequentemente nos cofres públicos, podemos afirmar que a evolução patrimonial de
RADAMES MARTINI se deu com base em recursos públicos, através de contrato firmado entre a
empresa MICROMED e o ESTADO DE SANTA CATARINA.
RADAMES MARTINI adquiriu um apartamento em 2009 no valor de R$ 705.573,92. Seus
maiores investimentos foram realizados no mercado financeiro, em quotas de capital em
participações societárias, em empresas geradoras de energia e principalmente na SOCIALBASE.

Portanto, se MILTON MARTINI é um dos líderes da organização criminosa, seu
filho RADAMÉS MARTINI é peça chave para que os valores das empresas beneficiadas nos
contratos com a Secretaria de Saúde - notadamente NEOWAY, MICROMED e ACCESS1 cheguem à família MARTINI, engendrando verdadeiros esquemas de lavagem de dinheiro.
Como se isso não bastasse, RADAMÉS também esteve envolvido diretamente em
fraudes licitatórias, em favor de sua empresa SOCIALBASE, perante a Secretaria da Fazenda,
Epagri e Casan.
É de chamar atenção a rede de contatos do investigado, de uma simples análise
das redes sociais (INFO 105/2018 - ANEXO21 do apenso 8 do IPL):
Nesse diapasão, igualmente se destaca e merece registro as diversas relações de amizade,
identificadas via rede social Facebook, do senhor Radamés Martini, com os proprietários das
empresas Apporti (Jefferson Colombo e Sandro Kerber), Maxcode (Ednilson Lins Rodrigues),
Talk2 e DOT (Luiz Alberto Ferla e Guilherme Domingos Ferla Jr.), bem como diversas outras
personalidades do cenário político e social catarinense, tais como o senhor Neroci Raupp
(ALESC), senhora Julia Garcia (filha do Conselheiro aposentado Julio Garcia), Carlos Chiodini
(Deputado Estadual e líder do PMDB na ALESC), entre tantos outros, senão vejamos:
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Nessa condição, vislumbro presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva (arts. 312 e 312 do CPP), decorrente (a) da prova da materialidade de crimes com
previsão de pena máxima de mais de 4 anos de reclusão, como lavagem de dinheiro; (b) de
fortes indícios de autoria em inúmeros delitos; (c) da atualidade dos delitos, que decorre da
própria continuidade dos contratos e, consequentemente, do esquema de propina, e (d) do
perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, visto o risco a reiteração/continuidade
das práticas delitivas, bem como de ocultação de provas e interferência nas investigações, dado
se conhecimento no esquema e número de contatos tanto na esfera privada quanto pública.
É de se ressaltar que medidas cautelares, como tornozeleiras, recolhimento
noturno, até mesmo proibição de contato com determinadas pessoas não são aptas a afastar os
riscos apontados na letra 'd' supra.
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A.3. JULIO CESAR GARCIA
Como referido na parte geral, farei a análise inicialmente acerca dos fatos
apontados pelo Ministério Público Federal a fim de verificar a existência, ainda que em tese, de
fatos e fundamentos que ensejem e justifiquem as medidas de prisão em flagrante e/ou
preventiva e afastamento do mandato eletivo, em sendo identificados tais situações fáticas,
passarei a análise dos requisitos especificos aqueles detentores de mandato eletivo, que é o caso
deste investigado e, após, aos requisitos comuns a qualquer cidadão para a decretação da prisão
ora pretendida.
Reforço, novamente e nos termos da fundamentação do item 3 da parte geral, que
foi afastada a prerrogativa de foro de JULIO, não só por mim como também pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça. Fixada, assim, a
competência deste Juízo de 1º grau para análise da representação. Da mesma sorte, respeitado o
princípio da reserva de jurisdição, uma vez que a decisão que avance em prerrogativas do
parlamentar deve ser (a) judicial, que é caso desta e (b) por juiz natural que é o juiz competente
para análise, qual seja este Juízo, uma vez que afastada a prerrogativa de foro como já dito
acima.
Passo, assim, à análise do pedido de prisão preventiva formulado.
A.3.1. Prova mínima da materialidade e indícios de autoria
Transcrevo e adoto como razões de decidir o resumo que consta no item 3.3. da
representação formulada pela autoridade policial que embasou o pedido de afastamento da
função eletiva, por entender pertinentes e adequados à análise do pedido de prisão preventiva e
afastamento do mandato eletivo formulado pelo Minsitério Público Federal:
JÚLIO CÉSAR GARCIA, conforme demonstra as investigações, exerce forte liderança dentre os
demais membros da organização criminosa, sendo beneficiário final de quantias expressivas
desviadas do Estado de Santa Catarina. Detentor de grande poder político no Estado, JÚLIO
GARCIA ocupou o cargo de deputado estadual de 1987 a 1995 e 1999 a 2009, quando foi
nomeado Conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, onde permaneceu até 2017.
Destaca-se, ainda, que o referido ocupa novamente, desde 01/02/2019, o cargo de Deputado
Estadual pelo PSD, sendo o atual presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, eleito
por unanimidade.
De acordo com os elementos apresentados, verifica-se que, até mesmo quando ocupava o cargo
de Conselheiro do TCE, JÚLIO GARCIA era responsável por indicações de cargos
comissionados no Governo Estadual, destacando-se o de Secretário Adjunto de Administração,
ocupado por NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR.
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Considerado o epicentro das atividades ilícitas objeto da Operação Alcatraz, NELSON, após sua
exoneração, foi nomeado pelo próprio JÚLIO GARCIA, em 05/02/2019, Diretor de Tecnologia e
Informações da Assembleia Legislativa, cargo que ocupou até sua prisão em 30/05/2019, face
aos atos reiterados de fraude em licitação, corrupção passiva e lavagem de dinheiro
identificados naquele feito.
Conforme apurado, JULIO GARCIA exercia forte poder de subordinação sobre as atividades
desenvolvidas por NELSON NAPPI, sendo que, inclusive, era o maior beneficiário dos valores
desviados da administração pública.
Os fartos elementos de prova apresentados, especialmente e-mails, planilhas, anotações e demais
documentos apreendidos evidenciam, ainda, que, para o recebimento de vantagem indevida e
ocultação de patrimônio, JÚLIO GARCIA utilizava-se, especialmente, de empresas
relacionadas a seu operador financeiro JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO.

Neste contexto, identificou-se a atuação direta de NELSON NAPPI JÚNIOR em atos
relacionados ao direcionamento ilícito do Pregão Presencial 28/2011 e Pregão Presencial
118/2016 à empresa SAÚDE SUPLEMENTAR/QUALIREDE (itens 2.1.1 e 2.2.1), com repasses
de valores a JÚLIO CÉSAR GARCIA estimados em R$ 7.776.725,70 (sete milhões, setecentos e
setenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) entre 2012 e 2017, através
das empresas APPORTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, SAMABSD LTDA ME e NEXYS
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI, vinculadas direta ou indiretamente à JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO (item 2.2.2).

5014437-42.2020.4.04.7200

720006460079 .V255

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

48/146

19/01/2021

:: 720006460079 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
Do mesmo modo, identificou-se que a empresa NEOWAY TECNOLOGIA, que possui contratos
com o Governo Estadual desde o ano de 2009, efetuou repasses entre 2013 e 2017 no valor
estimado de R$ 2.845.000,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil reais) através de
contratos simulados com as já citadas empresas APPORTI SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA/TOOLBIZ e SAMABSD LTDA ME (item 3.2.1).

Por fim, foram localizadas anotações e planilhas que indicam que a empresa SOCIALBASE,
pertencente ao investigado RADAMÉS MARTINI, teria efetuado o pagamento de R$
261.395,76 à APPORTI TECNOLOGIA entre maio/2018 a fevereiro/2019 (item 6.1.1),
inclusive com participação ativa de JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO no direcionamento
de processos licitatórios à SOCIALBASE (itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3).
Mediante análise dos dados colhidos pela equipe de investigação, foram identificadas inúmeras
despesas pessoais relacionadas ao investigado JÚLIO CÉSAR GARCIA quitadas pela empresa
APPORTTI SOLUÇÕES e seu sócio JEFFERSON COLOMBO, totalizando, ao menos, R$
2.795.782,20, no período compreendido entre julho de 2013 e março de 2019 (item 2.2.2):
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Verifica-se, com base na planilha acima, que JÚLIO GARCIA constituiu invejável patrimônio
pessoal e para seus familiares com valores desviados do governo estadual.
Do mesmo modo, durante a Operação Alcatraz, restou comprovado que JULIO efetuava,
diretamente ou através de seu motorista RENATO BATISTA, pagamentos expressivos em espécie,
destacando-se a apreensão de anotações manuscritas e comprovantes de depósito que
evidenciam o gasto, em 2014 e 2015, no valor total de R$ 1.035.000,00, visando à aquisição de
parcela de imóvel de herdeiros de sua genitora HERMOZILA SALLES GARCIA, tendo simulado
a venda do bem em nome dos referidos a sua filha JÚLIA GARCIA (fato abordado no item 2.2.2
do pedido de busca em anexo).
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Destaca-se, ainda, que foram apontadas evidências de que, mesmo após março de 2019,
JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO continuou a quitar inúmeras despesas informais no
interesse de JÚLIO GARCIA. Destaca-se que, conforme apontado pela equipe de investigação
(RAMA 12/2019 anexado ao referido procedimento), foi apreendida na sede da APPORTI agenda
com anotações atribuídas a JEFFERSON, aparentemente do final de maio/2019, que, dentre
outros compromissos, havia o registro: “atualizar planilha J.G..
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No interior da agenda, havia planilha constando o controle da movimentação financeira ainda
em andamento entre os investigados no ano de 2019, que evidenciam que JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO efetuava o pagamento de inúmeras despesas informais de JÚLIO
GARCIA, que ultrapassava R$ 60.000,00 mensais (item 2.2.2):

A análise realizada pela equipe de investigação evidencia que grande parte destas despesas
eram realizadas pelo investigado com claro propósito de manutenção de sua rede de influência
política (colaboradores, assessores pessoais e até mesmo de outros ocupantes de cargo
público), social (almoços, associações e eventos esportivos) e, inclusive, junto a meios de
comunicação (jornalista), senão vejamos:
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“Esta folha da contabilidade, que estava dentro da agenda apreendida, identifica o saldo
de meses (março, abril e maio) que certamente são do ano de 2019. Esse controle tem
débitos que deixam evidentes serem vinculados ao investigado JULIO GARCIA. Conforme
pesquisas em fontes abertas e sistemas disponíveis, além do conhecimento prévio
investigativo, foram obtidas as seguintes identificações dos itens especificados:
225.444 sd marco – Saldo da conta: R$ 225.444,00 em março/2019.
-7.000 Cabinho – Pagamento de R$ 7.000,00 a destinatário não identificado.
-11.000 Dep Risco Zero Eve – Pagamento/patrocínio de R$ 11.000,00 ao evento 6º
PELADANDO PELA VIDA promovido pelo RISCO ZERO ADVENTURE, organizado por
THIAGO DEODATO PEREIRA.
Em busca em fonte aberta e nos dados extraídos do aparelho celular do indiciado JULIO
CÉSAR GARCIA foi possível trazer indícios que apontam que, em realidade, o item da
planilha J.G.: “- 11.000 Dep Risco Zero Eve”, ao que tudo indica, significa um depósito
do valor de R$ 11.000,00 em favor do evento Risco Zero Adventure ocorrido no final de
março de 2019 na cidade de Gravatal/SC, especialmente, em alusão as letras iniciais
apontadas.
Abaixo, a imagem do contato do aplicativo WhatsApp encontrado na agenda telefônica do
celular do indiciado JULIO CÉSAR GARCIA denominado: “Tiago Risco Zero Gravatal”.

Em pesquisa a rede social facebook e fontes abertas, o contato na agenda do telefone
pessoal de JULIO GARCIA descrito como “Tiago Risco Zero Gravatal” foi
identificado como sendo o nacional THIAGO DEODATO PEREIRA, organizador de
eventos esportivos RISCO ZERO ADVENTURE.
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No dia 31/03/2019 ocorreu o evento 6º PELADANDO PELA VIDA promovido pelo RISCO
ZERO ADVENTURE, organizado por THIAGO DEODATO PEREIRA, conforme imagens
abaixo obtidas em fontes abertas:

Em consulta a página pessoal da rede social aberta facebook do indiciado JÚLIO
GARCIA foi identificado uma postagem, realizada no mesmo dia 31/03/2019 (domingo) às
10h37m, onde, além de confirmar textualmente, mostra, através de imagens fotográficas,
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que o indiciado esteve, naquela data, prestigiando o referido evento 6º PELADANDO
PELA VIDA, promovido pela organização RISCO ZERO ADVENTURE, ocorrido no
município de Gravatal/SC.
Cumpre destacar que, entre os comentários dessa postagem, há o seguinte comentário de
THIAGO DEODATO PEREIRA, organizador do evento: “Fica meu agradecimento em
nome do Pedalando Pela Vida, por nos dar o prazer de sua presença e apoio a esse
evento! Juntos salvamos mais de 4000 vidas!”.
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No mesmo sentido, outras imagens publicadas pelo indiciado JULIO GARCIA, na mesma
data, confirmam sua presença neste evento, vejamos:
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Assim, considerando que o item “-11.000 Dep Risco Zero Eve” identificado na suposta
planilha J.G. está listado, ao que tudo indica, com referência ao final de março de 2019,
tendo, como mostrado, o evento ocorrido em 31/03/2019, e, ainda, o organizador do
evento THIAGO DEOTADO PEREIRA (Identificado nos contatos de WhatsApp de JÚLIO
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GARCIA como “Thiago Risco Zero Gravatal”), ao que os indícios apontam o valor
identificado foi pago pelo operador financeiro JEFFERSON COLOMBO destinado, em
ação oculta do indiciado JULIO GARCIA, para patrocínio e/ou promoção do evento 6º
PEDALANDO PELA VIDA, ocorrido na cidade de Gravatal/SC, no dia 31/03/2019,
promovido pelo organização RISCO ZERO ADVENTURE.
207.444 sd marco – Saldo da conta: R$ 207.444,00 em março/2019.
30.000 abril – Crédito de R$ 30.000,00 referente ao mês de abril/2019, de origem não
identificada.
80.000 credito – Crédito de R$ 80.000,00, supostamente em abril/2019, de origem não
identificada.
317.444 sd abril – Saldo da conta: R$ 317.444,00 em abril/2019. Resultado do saldo de R$
207.444,00 mais os dois créditos acima que somam R$ 110.000,00.
-5.332 nelson de Souza – Suposto pagamento do valor de R$ 5.332,00 ao nacional
NELSON DE SOUZA, CPF 174.235.117-49, em abril/2019. Conta bancária e dados
anotados na agenda de JEFFERSON.

O item 08 do RAMA11_2019_FLP 34_JULIO GARCIA (Evento 403, INF2, fls. 116/121 e
INF3, fls. 1/2, do IPL 0073/2017) detalha um contrato de locação realizado em proveito
indireto a JULIO GARCIA. Trata-se do imóvel localizado na Rua das Garoupa, nº 150,
Jurerê Internacional, Florianópolis/SC. Locador: NELSON DE SOUZA, CPF
174.235.117-49. Locatário: MARY ELISABETH BENEDET GARCIA, CPF 591.788.76915, ex-esposa de JULIO GARCIA. Fiador: JULIO CÉSAR GARCIA. Valor do aluguel: R$
5.331,80.
Com esses dados fica evidente que o pagamento especificado na suposta planilha J.G. foi
destinado ao nacional NELSON DE SOUZA, no valor de R$ 5.332,00, sendo referente ao
pagamento de aluguel do mês de abril/2019 da residência de MARY ELISABETH
BENEDET GARCIA, ex-esposa de JULIO GARCIA.
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Abaixo, imagens de partes do contrato de locação em questão detalhado no item 08 do
RAMA11_2019_FLP 34_JULIO CARCIA:

-3.000 Karina Manarin – Suposto pagamento do valor de R$ 3.000,00 à jornalista e
colunista de política KARINA MANARIN9 no mês de abril/2019.
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Com relação ao pagamento supra e outro a seguir destacado (igualmente em R$ 3.000,00
em maio/2019), verifica-se a grande quantidade de notícias vinculadas no sítio eletrônico
da jornalista referenciando o investigado JULIO CESAR GARCIA.
No período de 22/09/201810 até 15/09/201911 foi identificada a existência de 49 menções
ao nome JULIO GARCIA nas notícias12, dentre as quais destacam-se as seguintes
produzidas em período próximo aos pagamentos realizados:

(...)
-2.791 Renato – Suposto pagamento de salário no valor de R$ 2.791,00 em abril/2019 ao
motorista pessoal e ajudante de ordens de JÚLIO GARCIA, RENATO RENOVATO
BATISTA, conforme consta na Informação Policial n. 122/2019 - Evento 399, INF21, fls.
100/101, do IPL 0073/2017 SR/PF/SC.
-2.741 Condominio CEU – Suposto pagamento do condomínio no valor de R$ 2.741,00
em abril/2019 de vagas de garagens do Condomínio Empresarial CEU; que, pelos indícios
apontados na OPERAÇÃO ALCATRAZ, são de propriedade de fato de JULIO GARCIA.
INFORMAÇÃO 129/2019 – ALCATRAZ.
-3.000 Lori - Pagamento de R$ 3.000,00 a destinatário não identificado.
-700 Renato $ - Suposto pagamento em espécie do valor de R$ 700,00 ao motorista de
JÚLIO GARCIA, RENATO RENOVATO BATISTA.
-15.000 $ - Suposto pagamento/entrega do valor de R$ 15.000,00 em espécie.
-7.000 Gabriel Machado – Pagamento de R$ 7.000,00 a destinatário não identificado.
-3.500 Ezédo Day - Pagamento de R$ 3.500,00 a destinatário não identificado.
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-157 multa HRV – Pagamento de infração de trânsito do veículo HONDA/HRV, placa
QHX-9785, no valor de R$ 156,18 no dia 11/04/2019. Automóvel utilizado por JÚLIO
GARCIA, localizado e apreendido na garagem de sua residência, conforme Auto de
Apreensão nº 203/2019 (Evento 70, APREENSAO8 do IPL 0073/2017).
274.224 sd abril – Saldo da conta em abril/2019: R$ 274.224,00. Resultado do saldo de R$
317.444,00 menos os débitos elencados acima.
-20.855 boleto universidade – Suposto pagamento do valor de R$ 20.855,00 em abril/2019
de boleto de Universidade. Não foi possível identificar o beneficiário.
-7.000 Cabinho – Pagamento de R$ 7.000,00 a destinatário não identificado.
-1.500 Samuca - Suposto pagamento de R$ 1.500,00 ao garçom que trabalha a serviço da
presidência da ALESC.
Em busca em fonte aberta foi possível trazer indícios que apontam que, em realidade, a
alcunha “Samuca” se refere a um determinado garçom que trabalha a serviço da
presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ou seja, mesmo local
de trabalho, desde o início do corrente ano, do investigado JULIO GARCIA, atual
Presidente da ALESC, assim, vejamos resultado da busca realizada:
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-5.000 Cris Nascimento - Pagamento de R$ 5.000,00 a destinatário não identificado.
-5.000 Beto Laus – Suposto pagamento do valor de R$ 5.000,00 em abril/2019 ao
nacional BETO LAUS. Consta abaixo, extraído da OPERAÇÃO ALCATRAZ, a fotografia
de JULIO GARCIA ao lado de BETO LAUS que é o responsável pela Confraria Almoço
das Estrelas, a qual, ao que indica, conta com a participação de JULIO GARCIA. No dia
26/04/2019 ocorreu à comemoração alusiva aos 20 anos da Confraria Almoço das
Estrelas, que, ao que tudo indica, possui relação com o citado pagamento discriminado na
contabilidade do empresário JEFFERSON.

Assim, BETO LAUS, que é o responsável pela Confraria Almoço das Estrelas, a qual
JULIO GARCIA participa, ao menos, desde 2009:
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(...)
-6.860 Janete - Pagamento de R$ 6.860,00 a destinatário não identificado.
228.009 sd abril – Saldo final da conta de abril/2019: R$ 228.009,00. Resultado do saldo
de R$ 274.224,00 menos os débitos elencados acima.
30.000 maio – Crédito de R$ 30.000,00, supostamente em maio/2019, de origem não
identificada.
80.000 crédito – Crédito de R$ 80.000,00, supostamente em maio/2019, de origem não
identificada.
338.009 sd maio – Saldo da conta do início de maio/2019: R$ 338.009,00. Resultado do
saldo de final de abril: R$ 228.009,00 mais os créditos acima que totalizaram R$
110.000,00.
-5.332 nelson de Souza - Suposto pagamento do valor de R$ 5.332,00 ao nacional
NELSON DE SOUZA, CPF 174.235.117-49, em maio de 2019. Conta bancária e dados
anotados na agenda de JEFFERSON. Certamente, pagamento referente ao pagamento de
aluguel do mês de maio/2019 da residência de MARY ELISABETH BENEDET GARCIA,
ex-esposa de JÚLIO GARCIA, conforme supra destacado, conforme já mencionado.
-3.000 Karina Manarin - Suposto pagamento do valor de R$ 3.000,00 à jornalista e
colunista de política KARINA MANARIN no mês de maio/2019.
-2.791 Renato - Suposto pagamento de salário no valor de R$ 2.791,00 em maio/2019 ao
motorista pessoal e ajudante de ordens de JULIO GARCIA, RENATO RENOVATO
BATISTA.
-2.741 Condominio CEU - Suposto pagamento do condomínio no valor de R$ 2.741,00 em
maio/2019 de vagas de garagens do Condomínio Empresarial CEU; que, pelos indícios
apontados na OPERAÇÃO ALCATRAZ, são de propriedade de fato de JULIO GARCIA.
INFORMAÇÃO 129/2019 – ALCATRAZ.
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-12.000 Guisla – Suposto pagamento do valor de R$ 12.000,00 em maio/2019 à GISELA
STERINER SCAINI, de alcunha de “GUISLA”, servidora em cargo de comissão no
gabinete de JÚLIO GARCIA, conforme vínculos demonstrados nas imagens abaixo

-11.180 Libras – Pagamento do valor de R$ 11.180,00 a destinatário não identificado.
-7.518 Gabriel Machado er/almoço - Pagamento do valor de R$ 7.518,00 a destinatário
não identificado.
-4.408 Rosangela Day er/almoço - Pagamento do valor de R$ 4.408,00 a destinatário não
identificado.
-3.400 wagner Brasil er/almoço - Pagamento do valor de R$ 3.400,00 referente a despesa
de evento realizado por JULIO GARCIA.
Conforme análise do aparelho celular analisado no âmbito da OPERAÇÃO ALCATRAZ,
na troca de mensagens abaixo17 , JULIO CÉSAR GARCIA conversa com uma pessoa
chamada WAGNER CHEF, com terminal identificador (48) 9127-8028, segue a conversa
na íntegra abaixo, com datas entre os dias 27/05/2019 e 29/05/2019, inclusive com os
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áudios trocados, transcritos logo abaixo. No início da conversa VAGNER BRASIL envia
um documento (orçamento do almoço) no anexo das mensagens, que estará, também na
sua íntegra, logo abaixo das mensagens em comento.
RENATO, ao que JULIO CÉSAR GARCIA se refere, pelos indícios extraídos da
OPERAÇÃO ALCATRAZ, seria o seu motorista, no caso, RENATO RENOVATO BATISTA.
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Abaixo o orçamento enviado pelo cozinheiro WAGNER BRASIL, via aplicativo WhatsApp,
da conversa acima (data do envio 27/05/2019 às 15h55), que menciona o investigado
JÚLIO CÉSAR GARCIA como CLIENTE, a data do evento no dia 31/05/2019 e o valor do
investimento em R$ 3.190,00, onde o custo adicional por hora de funcionários da copa ou
garçons representa R$ 50,00.
(...)
Neste contexto, através de fonte humana a equipe policial obteve imagens de dois cartões
de apresentação do Chef (cozinheiro) VAGNER BRASIL com idêntico telefone utilizado na
conversa de WhatsApp acima, ou seja, (48) 9127-8028, com a descrição “Wagner Chef”,
na agenda de contatos do investigado JULIO GARCIA, vejamos os cartões:
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(...)
Portanto, esse valor ao que tudo indica tem relação com o evento, ocorrido em 31/05/2019
no sítio de propriedade de JULIO GARCIA, no valor cobrado de R$ 3.190,00, conforme
descrição acima, onde o custo adicional por hora de funcionários da copa ou garçons foi
de R$ 50,00, uma vez que agregando apenas R$ 200 (duas horas do responsável pela copa
e o garçom), representaria um custo de R$ 3.390,00, em simetria com valor de R$ 3.400,00
descrito na planilha de controle.
-5.000 RFCC – Pagamento/doação do valor de R$ 5.000,00 em maio/2019 à REDE
FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, com siglas de inicias na planilha de
contabilidade (RFCC). Matéria jornalística do dia 18/05/2019 informa18 em certo trecho:
“Júlio Garcia (PSD) ouviu as demandas da cidade e se comprometeu em ajudar a Rede
Feminina de Combate ao Câncer e a APAE de Garopaba.”
-5.000 ApaeGar – Pagamento/doação do valor de R$ 5.000,00 em maio/2019 à APAE
GAROPABA. Matéria jornalística do dia 18/05/2019 informa em certo trecho: “Júlio
Garcia (PSD) ouviu as demandas da cidade e se comprometeu em ajudar a Rede Feminina
de Combate ao Câncer e a APAE de Garopaba.”

-7.000 – Pagamento do valor de R$ 7.000,00 sem identificação.
268.639 sd maio – Saldo da conta em maio/2019: R$ 268.639,00. Resultado do saldo do
início de maio/2019: R$ 338.009,00 menos os débitos no decorrer de maio/2019
detalhados acima.
-3.000 Lori – Pagamento do valor de R$ 3.000,00 a destinatário não identificado.
265.639,00 – Último saldo do controle da conta feito por JEFFERSON da suposta
“planilha J.G.”: R$ 265.639,00.
O controle da conta da suposta PLANILHA J.G. deixa evidente o ingresso de créditos
mensais nos valores de R$ 30.000,00 e R$ 80.000,00 de origem não identificada e, pelos
indícios apontados, o real beneficiário desses créditos seria JULIO GARCIA, pois desses
valores eram descontados despesas em favor dele ou pessoas a ele relacionada. O período
dos créditos identificados na planilha de contabilidade apreendida em razão da
deflagração da operação policial se refere a valores do ano de 2019, porém, não foi
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possível mensurar a data do início de ingresso desses valores mensais na contabilidade
informal realizada pelo empresário JEFFERSON, com base, meramente, nos dados
apreendidos.
Sendo assim, essa folha de contabilidade informal, aliado aos demais elementos
probatórios, serviram para mostrar o ingresso de créditos no ano de 2019, embora,
supostamente, ligado a fatos originados de anos anteriores, de valores com veementes
indícios de serem escusos nesta espécie de “conta corrente informal” gerida pelo
empresário JEFFERSON, cujo titular (beneficiário) seria JULIO GARCIA”.
Ressalta-se que os créditos identificados nas contas bancárias da empresa APPORTI e,
consequentemente, de JEFFERSON COLOMBO, tinham como origem valores pagos diretamente
pela administração pública ou através de contratos simulados com empresas detentoras de
contratos com o Governo Estadual.
Destacou a equipe de investigação, contudo, que “em consulta ao sítio
(http://transparencia.alesc.sc.gov.br/contrato.php) da Transparência da Assembleia Legislativa
de Santa Catarina (ALESC), não foi identificado nenhum contrato ou pagamento de valores desta
casa legislativa às empresas de JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO durante o ano de 2019,
precisamente após dia 01/02/2019, período que JULIO GARCIA assumiu a atual legislatura no
cargo de Deputado Estadual”.
Assim, verifica-se que foram apontadas provas robustas de que, mesmo após assumir o cargo de
Deputado Estadual, JULIO CESAR GARCIA continua recebendo, através da empresa APPORTI,
valores desviados pela organização criminosa e decorrentes de atos de corrupção e lavagem de
dinheiro praticados na época em que ocupava o cargo de Conselheiro do Tribunal de Constas de
Santa Catarina.
Ressalta-se que foram localizadas, ainda, diversas anotações que comprovam que JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO participava ativamente de reuniões nos mais variados níveis da
administração pública, visando à formalização dos acordos investigados, inclusive com menção
a JÚLIO GARCIA (itens 2.2.2, 3.2.1 e 6.1.1 da referida representação).
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Vale destacar, ainda, a apreensão de planilha na Operação Alcatraz em poder de NELSON
CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR, que relacionada diversos ocupantes de cargos
comissionados na administração pública estadual e o responsável por sua indicação política,
destacando-se nomes atribuídos à JULIO GARCIA:
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Desta forma, verifica-se que há prova robusta de que JULIO CESAR GARCIA desempenha papel
de liderança em organização criminosa, responsável pela prática sistemática de atos graves de
corrução, fraudes em procedimentos licitatórios e lavagem de dinheiro há mais de dez anos.
A forma de atuação do grupo investigado, conforme relatado, foi objetivo de acordo de
colaboração premiada firmado pela operadora financeira MICHELLE GUERRA, a qual relatou
a existência de divisão de propina entre os investigados, inclusive JULIO GARCIA (Processo
5006381-20.2020.4.04.7200/SC, Evento 19, PET4, Página 44):
(...)
Reitera-se que o volume de recursos públicos pagos pelo Governo de Santa Catarina às
principais empresas da área de tecnologia identificadas nesta investigação já ultrapassou a
vultosa quantia de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), com desvio de, ao menos R$
50.000.000,00 através das empresas investigadas neste feito.
Vale destacar que JULIO CESAR GARCIA ocupou, por período considerável, o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, era, em última análise, responsável pelo
julgamento de processos que visavam, justamente, apurar a legalidade de contratos que geraram
pagamentos às empresas apontadas neste feito, tendo sido comprovado que o próprio investigado
figurou como destinatário final de parte considerável destes recursos.
Desta forma, torna-se evidente seu desrespeito absoluto pelo papel desempenhado pelas
instituições públicas, bem como a utilização do cargo para obtenção de vantagens pessoais, em
detrimento do erário.
Assim, os fatos narrados demonstram a completa incompatibilidade entre as condutas de JULIO
GARCIA e o exercício da função pública, notadamente de ocupação de cargo perante o Poder
Legislativo, responsável pela elaboração de leis e fiscalização de atos do executivo estadual.
Nesse contexto, em que pese demonstrado, de forma robusta, o perigo concreto da manutenção
do investigado em liberdade, verifica-se, s.m.j., que sua prisão preventiva encontra obstáculo no
art. 42, § 2º da Constituição do Estado de Santa Catarina e entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5823.
(...)
Registre-se, especialmente, a existência de elementos concretos apontados exaustivamente neste
feito, quais sejam: a) o papel de liderança desempenhado pelo investigado na organização
criminosa; b) a atuação do grupo em fraudes em procedimento licitatório e corrupção há pelo
menos 10 (dez) anos; c) atos de lavagem de dinheiro, inclusive pagamentos de inúmeras despesas
pelo operador financeiro JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO em favor JULIO GARCIA até,
ao menos, o mês de maio de 2019, quando o referido já ocupava o cargo de deputado estadual;
d) atuação do investigado através de servidores públicos por ele indicados, fato inclusive
corroborado em acordo de colaboração premiada juntada aos autos, destacando-se os desvios
praticados por seu apadrinhado político NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR.
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Portanto, os indícios de participação de JULIO GARCIA nos crimes ora
investigados não decorrem de atuação direta nas fraudes em tese perpetradas, mas sim (a) dos
indícios de influência sobre agentes públicos envolvidos nos processos licitatórios e
contratações públicas, para que fossem beneficiadas empresas de seu interesse; bem como (b)
dos indícios de estar sendo beneficiado com vantagens ilícitas originadas de empresas que
contrataram com a Administração Pública.
A própria estrutura de uma organização criminosa resulta na dificuldade de se
encontrar provas contra os que estão não posição de comando, mas isso não impede que as
provas decorram de diversos indícios que, analisados em conjunto, conduzem a uma só versão
verossímil que aponto, nesta investigação para a atuação de líder de JULIO CESAR GARCIA
juntamente com MILTON MARTINI da organização criminosa que vem se descortinando, com
ressalva de que não seriam os únicos em posição de comando.
O órgão ministerial, em seu parecer - que contém o pedido de prisão do Deputado
- destaca (evento 6 destes autos):
O diagrama abaixo, elaborado pela Polícia Federal, resume visualmente o esquema criminoso
implementado para destinar vultosas quantias de recursos desviados dos cofres públicos para o
investigado JÚLIO CESAR GARCIA:

Trata-se de fato notório que JÚLIO CESAR GARCIA é detentor de forte poder político no Estado
de Santa Catarina, tendo ocupado o cargo de deputado estadual de 1987 a 1995 e 1999 a 2009,
quando foi nomeado Conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, onde permaneceu até
2018, quando foi novamente eleito deputado estadual, sendo o atual presidente da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina, eleito por unanimidade.

Faço um aparte para consignar que JULIO não permaneceu como Conselheiro
do TCE até 2018, visto que se aposentou em novembro de 2017, afastando-se do cargo em
07-11-2017, tendo ocupado seu lugar José Nei Alberton Ascari (http://www.tce.sc.gov.br/acomicon-intranet-ouvidoria/noticia/36524/sess%C3%A3o-especial-marca-ingresso-dejos%C3%A9-nei-ascari-no).
5014437-42.2020.4.04.7200

720006460079 .V255

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

72/146

19/01/2021

:: 720006460079 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
Essa observação se faz necessária, para que não paire dúvidas quanto à perda da
prerrogativa de foro quanto aos supostos ilícitos praticados até aquela data, situação que já
enfrentei no item 3 da parte geral supra.
Com o fim de demonstrar que os valores eram destinados a JULIO GARCIA,
o parquet transcreve parte da sua manifestação nos autos 5006381-20.2020.4.04.7200
(evento 19), a qual reproduzo abaixo e adoto como razões de decidir:
“(...) Assim, sobre a destinação dos valores desviados por meio das empresas APPORTI,
NEXXYS e SAMABSD, a representação policial aponta que “foram identificadas inúmeras
despesas pessoais relacionadas ao investigado JÚLIO CESAR GARCIA quitadas pela empresa
APPORTTI SOLUÇÕES e seu sócio JEFFERSON COLOMBO (...), totalizando, ao menos, R$
2.795.782,20, no período compreendido entre julho de 2013 e março de 2019” (Evento 1,
REPRESENTACAO_BUSCA1, p. 36-37).
Nesse sentido o Relatório de Material Apreendido – RAMA nº 23/2019 (Evento 490, INF10 a
INF17, do IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200), que analisou o material apreendido na
residência de JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO e na empresa APPORTI durante as
medidas de deflagração da Operação Alcatraz, apresenta robusta documentação a demonstrar
que JEFFERSON – muitas vezes por intermédio da empresa APPORTI – realizou inúmeros
pagamentos de despesas pessoais e para a aquisição de bens de JÚLIO CESAR GARCIA e seus
familiares próximos – ou, ainda, a entrega de numerário em espécie para JÚLIO.
Abaixo, então, é apresentada uma descrição dos principais elementos constantes do RAMA nº
23/2019 que comprovam esses fatos. Esses elementos são amplamente corroborados por farta
documentação apreendida na residência de JÚLIO CESAR GARCIA, durante as medidas de
deflagração da Operação Alcatraz, e que são objeto do Relatório de Material Apreendido –
RAMA nº 11/2019 (Evento 403, INF2 a INF4, IPL de autos nº 5002024-02.2017.4.04.7200),
que também são descritos a seguir, fazendo menção específica a esse outro relatório (RAMA nº
11/2019):
1. VEÍCULO TOYOTA COROLA, XEI 2.0 FLEX, ano 2016, placas QHI-3286: foram
encontradas fotografias de JÚLIO CESAR GARCIA dentro desse veículo;
2. IMÓVEL – 103 Vagas de Garagem – SPR CONSULTORIA, INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA (CEU): verificou-se que a aquisição das 103 vagas de garagens do
empreendimento Centro Empresarial Unificado (CEU); localizado na Rua Fulvio Aducci, n° 627,
Estreito, Florianópolis/SC, pela empresa APPORTI, foi realizada em benefício do JÚLIO CESAR
GARCIA. Foram apreendidos na empresa APPORTI diversos documentos relativos a esses
imóveis, dentre os quais, destacam-se:
a) INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO
CONVERSÍVEL EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL entre a URBEM
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 12.976.280/0001-57 representada por
VALTON CARLOS WERNER JUNIOR e APPORTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
LTDA, CNPJ 11.179.797/0001-52, representada por JEFFERSON RODRIGUES
COLOMBO, assinado em 09/04/2015;
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b) comprovante de transferência bancária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
realizada no dia 15/04/2015, da empresa APPORTI para URBERM ENGENHARIA;
c) MEMORIAL DESCRITIVO com detalhes técnicos acerca da construção do
empreendimento CEU, localizado na Rua Fulvio Aducci, nº 627, esquina com Rua General
Valgas Neves, Estreito, Florianópolis/SC;
d) Contrato de Promessa de Compra e Venda, tendo como promitente vendedora SPR
CONSULTORIA, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 15.212.839/000241, assinado por VALTON CARLOS WERNER JÚNIOR, e promitente compradora
APPORTI SOLUCÕES EM TECNOLOGIA EIRELLI, CNPJ 11.179.797/0001-52, assinado
por JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, relativo ao empreendimento Centro
Empresarial Unificado (CEU), sendo o imóvel compromissado um total de 103 vagas de
garagem, no valor de R$ 1.257.815,22, assinado em 01/12/2015;
e) Termo de Distrato ao Instrumento de Compromisso Conversível em Promessa de
Compra e Venda do Imóvel e Participação da SCP CEU, assinado em 16/12/2015, por
JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO e VALTON VARLOS WERNER JÚNIOR;
f) extrato do cliente APPORTI, especificando as unidades das vagas de garagem (V01 a
V100 + V56A, V57A e V62A), aparentemente impresso em 08/01/2016, com detalhes de
pagamentos, conforme imagem abaixo – no RAMA nº 23/2019 constam ainda as plantas
baixas dos imóveis:
g) Demonstrativo de Rateio de maio/2019 do valor do Condomínio CEU EMPRESARIAL,
que específica o demonstrativo das garagens (56/56A, 57/57A, 58, 59, 60,61+), no valor
total de R$ 2.741,33. Junto está o boleto bancário no valor de R$ 2.741,33 com
vencimento em 03/06/2019 em nome da empresa APPORTI;
h) diversos RECIBOS DO PAGADOR da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC que
indicam serem relacionados às garagens do empreendimento CEU. Os RECIBOS são de
taxas de IPTU de dezenove (19) imóveis, pagos de forma parcelada (março/2018 a
dezembro/2018), identificando como pagador SPR CONSULTORIA, INVESTIMENTO E
PARTICIPAÇÕES LTDA;
i) diversos boletos e os respectivos comprovantes de pagamentos relacionados às garagens
do empreendimento CEU. São boletos com vencimento no dia 06/05/2019, relativos a
terceira parcela de taxa de IPTU2019 da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC,
referente a quarenta e três (43) garagens do empreendimento CEU. Esses boletos
identificam como pagadora a empresa SPR CONSULTORIA, INVESTIMENTO E
PARTICIPAÇÕES LTDA. As quarenta e três (43) garagens identificadas são G56, G56A,
G57, G57A, G58, G59 G60, G61, G62, G62A, G53 a G100.
Ademais, nos dados extraídos de dois computadores da APPORTI foram encontradas “planilhas
de controles ZEROPAPER” dessa empresa. Com base nessas planilhas, foram obtidos os dados
dos pagamentos realizados pela empresa APPORTI das parcelas das garagens à URBEM –
Engenharia e Construção, do período de 25/04/2015 a 10/03/2016, que totalizaram o valor de R$
1.259.035,65.
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Em relação ao último documento acima relacionado, cabe destacar que o RAMA nº 11/2019
apresenta um manuscrito encontrado na residência de JÚLIO CESAR GARCIA, em folha com
timbre do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, na qual separa quarenta e três (43)
vagas de garagens, pertencentes ao subsolo 1 e subsolo 2, de outras sessenta (60) vagas de
garagens que estão especificadas no manuscrito como “cessão uso”:

Ademais, o mesmo RAMA nº 11/2019 relata um extenso rol de documentos apreendidos na
residência de JÚLIO GARCIA, relativos a esse empreendimento, que não deixam dúvidas de que
ele é o verdadeiro proprietário desses imóveis. Nesse sentido, cabe mencionar:
a) Termo de Cessão de Participação no Centro Empresarial Unificado SCP, relativo ao
direito de cessão de uso, em favor da APPORTI, de 4 vagas de garagem;
b) Contrato de Promessa de Compra Venda – Centro Empresarial Unificado (CEU),
firmado com a empresa SPR Consultoria, Investimentos e Participações Ltda
(INCORPORADORA) que, como já destacado acima, tem a empresa APPORTI como
promitente comprador;
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c) diversos boletos bancários pagos, indicando tratar-se da quitação, de forma parcelada,
para aquisição das vagas de garagem do empreendimento CEU, tendo como “pagador”,
no documento bancário, a empresa APPORTI, totalizando R$ 1.159.085,65. Abaixo alguns
desses documentos, a título exemplificativo:
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Ademais, Relatório Parcial da autoridade policial (Evento 508, REL_FINAL_IPL9, p. 5- 44, do
IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200) destaca a existência da empresa PJD
ESTACIONAMENTOS LTDA, nome fantasia PJD PARKING, que possuía em seu quadro
social o investigado JÚLIO CESAR GARCIA, único sócio-administrador, com 98% das cotas, e
suas duas filhas, JÚLIA GARCIA e MARIA EDUARDA STEINMANN GARCIA, cada uma com
1% das cotas.
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Ainda, o Relatório Parcial, fazendo referência à Informação Policial n° 122/2019 (Evento 399,
INF21, p. 2/23, do IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200), destaca que a empresa PJD Parking “foi
desconstituída em 30/10/2018 (situação ‘BAIXADA’), ou seja, estranhamento a pessoa jurídica
existiu por pouco mais de 7 (sete) meses, porém, o curto lapso temporal serviu para robustecer
os indícios trazidos quanto a responsabilidade de fato, com relação as diversas vagas de
garagens localizadas no empreendimento CEU – Centro Empresarial, para JÚLIO CESAR
GARCIA”.
A partir da análise bancária e dos documentos apreendidos, chegou-se ao montante de R$
1.271.535,65 pagos por JEFFERSON COLOMBO/empresa APPORTI, relativos à aquisição
dessas garagens, em benefício de JÚLIO GARCIA.
A empresa SPR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, responsável pela edificação do
empreendimento denominado CEU - Centro Empresarial Unificado (Urbem), prestou
esclarecimentos no curso da investigação, afirmando que todos os valores pagos pela empresa
APPORTI foram recebidos objetivando a aquisição das unidades imobiliárias (vagas de
garagem).
Cabe ainda destacar que, conforme Informação nº 129/2019 (Evento 606, INF34, do IPL nº
5002024-02.2017.4.04.7200), a APPORTI, que sempre teve como principal atividade a
“prestação de serviços de suporte instalação, manutenção, serviços em tecnologia da
informação, desenvolvimento de software em geral e de software específico voltado para a
internet, e manutenção de banco de dados”, em 30/08/2019, apenas três meses após a
deflagração da Operação Alcatraz, em 30/05/2019, requereu, por meio de seu sócio
JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, a alteração do contrato social da empresa com a
abertura da única filial com indicação de sede na Rua Fulvio Aducci, nº 627, Subsolo, Estreito,
Florianópolis/SC – localização das vagas de garagem do empreendimento comercial CEUCentro Empresarial Unificado (URBEM) –, com objeto social, desta nova filial, para atividade
de “Estacionamento de Veículos”.
Assim, em diligência realizada no local, em 29/10/2019, a Polícia Federal constatou que “tanto
de forma visual como através da obtenção de ticket de estacionamento e, ainda, através de busca
em sistemas, que, de fato, a empresa responsável pela exploração comercial do estacionamento
seria a pessoa jurídica de nome empresarial INSTALADORA WEKO LTDA, CNPJ
21.831.028/0002-21 (filial), nome fantasia SKY PARK, data de abertura da filial em 05/06/2019,
com indicação de endereço na Rua Fulvio Aducci, nº 627, Subsolo, Estreito, Florianópolis/SC,
com sócios VALTON CARLOS WERNER JÚNIOR, CPF n°. 850.006.639-34, e CRISTINA DA
SILVA, CPF n°. 040.176.399-41”.
Ademais, segundo informação colhida com dois funcionários que estavam no local prestando
serviços nas atividades de estacionamento nesse dia, “a empresa SKY PARK administra o
estacionamento no local há cinco (5) meses e que o nome do proprietário, de fato, da empresa
seria VALTON”. Imagens registradas nessa diligência corroboram o acima afirmado:

5014437-42.2020.4.04.7200

720006460079 .V255

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

79/146

19/01/2021

:: 720006460079 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

Assim, conclui a Polícia Federal que “o que se observa pelas imagens captadas pela equipe
policial, no dia 29/10/2019, o controle de acesso a todo estacionamento do empreendimento CEU
– Centro Empresarial Unificado, demonstrado tanto pela visualização da catraca de veículos na
parte externa do prédio como pela guarita de cobrança localizada na parte externa do
empreendimento, mostra que a empresa de nome fantasia SKY PARK explora a integralidade das
vagas de garagem (garagens subterrâneas) deste prédio comercial”.
Além disso, destaca que imagens do empreendimento consultadas na ferramenta aberta google
street view, de períodos anteriores, entre novembro/2015 e fevereiro/2019, denotam que não
estava em funcionamento o serviço de estacionamento rotativo. Nesse sentido, as imagens de
outubro/2018 e fevereiro/2019 abaixo reproduzidas:
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Sobre a filial aberta pela empresa APPORTI (CNPJ n°. 11.179.797/0002-33), a referida
Informação destaca que, em busca em sistemas disponíveis, em 31/10/2019, constatou que essa
filial não detinha “nenhum empregado registrado, especificamente, para desenvolvimento das
atividades da empresa filial no ramo de estacionamento de veículos”.
Por outro lado, registra que INSTALADORA WEKO LTDA, CNPJ 21.831.028/0001- 40, que
tinha a sua sede física desde a data da sua constituição, em 03/02/2015, até 14/04/2018, como
sendo a Rua Manoel de Oliveira Ramos, n. 205, sala 103-D, Estreito, Florianópolis/SC, através
da 5ª Alteração Contratual, de 14/04/2018, passou a ter sua nova sede declarada da matriz como
sendo o endereço Rua Fulvio Aducci, nº 627, Sala 703, Estreito, justamente o CEU – Centro
Empresarial Unificado – Florianópolis/SC. Ademais, com a 6ª Alteração Contratual, em
24/04/2019, essa empresa passa a ter como objeto, além dos demais, o serviço de
“Estacionamento de Veículos”. Por fim, “no dia 05/06/2019, ou seja, quatro dias úteis após a
deflagração da operação alcatraz (30/05/2019), através da 7ª Alteração e Consolidação
Contratual (Anexo 2, fls. 124/132) a empresa INSTALADORA WEKO LTDA (…) cria a sua única
empresa filial sob a inscrição de CNPJ n°. 21.831.028/0002-21 (filial) com indicação de sede na
Rua Fulvio Aducci, nº 627, Subsolo, CEU – Centro Empresarial Unificado, Estreito,
Florianópolis/SC, com objeto social de Estacionamento de Veículos”.
Após, no inquérito da Operação Alcatraz, JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, ao prestar
depoimento, afirmou que a filial de sua empresa APPORTI teria o nome de SKYPARK e seria a
responsável pela exploração comercial do estacionamento do empreendimento comercial CEU –
Centro Empresarial Unificado (Evento 450, AUTO_QUALIFIC2, do IPL nº 500202402.2017.4.04.7200).
Diante de todo o acima exposto, resta evidente que a afirmação de JEFFERSON não
corresponde à realidade, pois a exploração daquele estacionamento sempre esteve a cargo de
outra empresa, sendo a alteração do contrato social da empresa APPORTI uma clara tentativa
de atrapalhar as investigações.
Nesse sentido, a corroborar essa conclusão, a mesma Informação descreve conversas
interceptadas entre JÚLIO GARCIA e VALTON CARLOS WERNER JUNIOR, responsável pela
construtora URBEM e edificação do empreendimento CEU, em especial, diálogo travado em
31/01/2018, em que tratam da necessidade de constituição de uma empresa – inclusive com
provável referência a Felipe Jorge Silva, responsável pela contabilidade de empresas de JÚLIO
GARCIA e familiares, lembrando-se que, pouco depois, em 09/03/2018, foi constituída a empresa
PJD ESTACIONAMENTO:
O Relatório Parcial acima referido ainda faz referência a conversas mantidas entre JÚLIO
GARCIA e seu motorista particular, RENATO RENOVATO BATISTA, que denotam visita de
JÚLIO ao empreendimento CEU, em 02/08/2018, bem como reunião, ocorrida em 10/08/2018,
entre NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR, outro operador financeiro de JÚLIO, e
VALTON CARLOS WERNER JÚNIOR, responsável pela construtora URBEM e edificação do
empreendimento CEU, ocorrida no escritório MICHELLE GUERRA ADVOGACIA (Relatório de
Diligências 040/2018 – Evento 316, ANEXO3, autos n° 5002028-39.2017.4.04.7200). Destacase, por fim, os registros constantes da “PLANILHA J.G.”, abaixo descritos, relativos a
pagamentos realizados por JEFFERSON em favor de JÚLIO GARCIA, relativos a “Condomínio
CEU”;
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Destaco aqui conversa interceptada entre VALTON e JULIO em 31.01.2018
(índice 3004247, p. 47 da representação dos autos de busca e apreensão):

3. VEÍCULO HONDA/HRV, ANO 2018, placa QJB-2841: adquirido em 02/02/2018, em nome
da empresa APPORTI, mas tendo JÚLIO CESAR GARCIA como o real beneficiário (conforme
demonstram a Informação Policial nº 0049/2018, Evento 316, ANEXO27, p. 13-19, e Auto
Circunstanciado Parcial 004/2018, Evento 156, AUTOBUSCAAPREENS2, p. 58-60, ambos em
autos nº 5002028-39.2017.4.04.7200, bem como o Relatório Parcial da autoridade policial de
Evento 508, REL_FINAL_IPL5, p. 180-192, do IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200). A título
ilustrativo, do referido Auto Circunstanciado, destaca-se conversação mantida em 02/02/2018 –
mesma data do licenciamento do veículo HRV junto ao DETRAN/SC –, entre JÚLIO GARCIA e
RENATO RENOVATO BATISTA, em que JÚLIO relata que pegou um carro novo, um HONDA
HR-V, e que é para RENATO ir buscá-lo, informando-o ainda que o outro veículo vai ser
utilizado para campanha [eleitoral]:
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Nos dados extraídos de computadores da empresa APPORTI foi encontrada imagem de
comprovante de pagamento da entrada do veículo em questão, no valor de R$ 9.790,00, no dia
31/01/2018, sendo debitada conta bancária da empresa APPORTI. Ademais, nas planilhas
ZEROPAPER, acima referidas, verificou-se o registro do pagamento dessa entrada, bem como os
pagamentos das parcelas mensais do veículo, no valor de R$ 4.619,75, até o mês de março de
2019. Abaixo, o registro dos pagamentos da entrada e da primeira parcela, a título
exemplificativo:

Com base nessas planilhas, foram obtidos os dados dos pagamentos realizados pela empresa
APPORTI relativos a esse veículo, do período de 31/01/2018 a 01/03/2019, que totalizaram R$
69.846,75. Ademais, foram também obtidos os dados dos pagamentos do seguro do veículo,
durante o ano de 2018. Contudo, não foi possível individualizar os valores relativos ao veículo
Honda, pois os pagamentos para a seguradora envolveram um outro veículo (Sandero). Outros
pagamentos de despesas com esse veículo, também identificados nas planilhas, totalizaram R$
3.808,71. O total de pagamento em relação a esse veículo foi de R$ 73.655,46;
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4. VEÍCULO HONDA/HRV, ANO 2016, placa QHX-9785: adquirido em 27/06/2016, em nome
da empresa APPORTI, mas também tendo JÚLIO CESAR GARCIA como o real beneficiário,
conforme demonstra a Informação Policial nº 0049/2018 (Evento 316, ANEXO27, p. 4/6 e 8/10,
autos nº 5002028-39.2017.4.04.7200), bem como Relatório Parcial da autoridade policial
(Evento 508, REL_FINAL_IPL5, p. 194-206, do IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200). Da referida
Informação destacam-se monitoramentos realizados pela Polícia Federal que demonstram que
esse veículo era por conduzido por DANIEL DA SILVA, policial militar, CPF 909.089.539-68,
que também atuava como motorista particular de JÚLIO GARCIA – situação amplamente
comprovada pelos elementos apresentados no Relatório Parcial (Evento 508, REL_FINAL_IPL8,
p. 113-120, do IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200). Como exemplo, monitoramento realizada em
14/08/2018, que constatou que, por volta das 15:00, DANIEL, novamente conduzindo o veículo
HONDA/HR-V, placas QHX-9785, cor branca, deixou JÚLIO GARCIA em frente ao prédio de
seu comitê eleitoral e, mais tarde, à noite, levou JÚLIO e outras pessoas a um endereço
residencial no centro de Florianópolis:
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Além disso, conversas interceptadas, transcritas no Relatório Parcial acima referido, não deixam
dúvidas acerca da condição de DANIEL, como verdadeiro motorista particular de JÚLIO
GARCIA.
Nos dados extraídos de computadores da empresa APPORTI foram encontradas imagens das
apólices do seguro do veículo dos anos de 2017 e 2018, que especificam como principal
condutor: JÚLIO CESAR GARCIA. A título exemplificativo, a apólice emitida em 29/06/2017:
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Nas planilhas ZEROPAPER, acima referidas, foram obtidos os dados dos pagamentos realizados
pela empresa APPORTI relativos a esse veículo, do período de 24/06/2016 a 27/06/2018, que
totalizaram R$ 108.602,55. Ademais, foram também obtidos os dados dos pagamentos do seguro
do veículo, durante os anos de 2016 a 2018, que somaram R$ 7.696,07. Outros pagamentos de
despesas com esse veículo, também identificados nas planilhas, totalizaram R$ 7.218,22. O total
de pagamento em relação a esse veículo foi de R$ 133.516,84.
Ademais, na apólice do período de 29/06/2016 a 29/06/2017, que também específica como
principal condutor JÚLIO CESAR GARCIA, os dados sobre a forma de pagamento (DEBITO EM
C/C – 4 X R$ 634,62), confrontados com os dados bancários da empresa APPORTI,
evidenciaram que a empresa pagou esse seguro do veículo em benefício de JÚLIO CESAR
GARCIA:
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5. Salário de RENATO RENOVATO BATISTA (motorista particular de JÚLIO CESAR
GARCIA): embora RENATO mantenha vínculo empregatício com a empresa APPORTI,
constatou-se que ele presta serviços de forma particular em proveito exclusivo de JÚLIO.
Também a partir das planilhas ZEROPAPER, foram obtidos os dados dos pagamentos realizados
pela empresa APPORTI a RENATO RENOVATO BATISTA, do período de 31/10/2016 a
06/03/2019, que totalizaram R$ 64.786,71;
6. SEGUROS DE VEÍCULOS – registros em agenda: em um caderno/agendada apreendido na
empresa APPORTI, pertencente a JEFFERSON, usada para fazer anotações de alguns dos seus
compromissos nos anos de 2018 e 2019, aparecem anotações de pagamentos de seguros de
veículos realizados em benefícios de JÚLIO GARCIA. O primeiro deles, “Seguro RENATO: R$
1.137,00”, provavelmente refere-se ao pagamento do seguro do veículo utilizado pelo motorista
de JÚLIO, RENATO RENOVATO BATISTA, relacionado ao veículo Toyota/ETIOS, placa QJG228. O segundo, “Seguro DUDA: ASX R$ 2598,00”, referindo-se ao pagamento do seguro do
veículo da filha de JÚLIO GARCIA, MARIA EDUARDA STEINMAN GARCIA (“DUDA”),
relacionado ao veículo MMC/ASX, placa MLP-9962:

7. PLANILHA J.G. – registros em agenda: na última anotação de compromissos de
JEFFERSON nessa mesma agenda – aparentemente do final de maio/2019 – há o registro de
“Compromissos: Urgente” e, na sequência, diversos itens, dentre eles o item “Atualizar planilha
J.G.”, que, pelo contexto investigativo, faz clara referência a JÚLIO GARCIA. Ademais, registra
a Polícia Federal que, dentro dessa agenda, estavam duas folhas recortadas e dobradas com uma
planilha de controle, uma espécie de contabilidade de valores em proveito de JÚLIO GARCIA, a
seguir reproduzidas:
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Conforme destaca a Polícia Federal no RAMA nº 23/2019, essas anotações, aliadas aos demais
elementos probatórios, aponta a existência de uma espécie de “contacorrente informal” de
valores, com veementes indícios de terem origem ilícita, gerida JEFFERSON RODRIGUES
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COLOMBO e cujo titular (beneficiário) é JÚLIO GARCIA.
Das anotações constantes nessas planilhas, verifica-se o registro de diversos “créditos”,
propinas recebidas por intermédio de JEFFERSON, com altos valores, de 30 e 80 mil reais.
Ademais cumpre destacar alguns dos pagamentos ali relacionados e identificados no RAMA:
a) “-16020 saccaro” e “-11900 sierra” – prováveis pagamentos nos valores de R$
16.020,00 e R$ 11.900,00 da compra de móveis, respectivamente, nas lojas SACCARO
MÓVEIS e SIERRA MÓVEIS, em Florianópolis/SC;
b) “-8000 Fabiana Linderm”: – pagamento de R$ 8.000,00, provavelmente destinado a
FABIANA POPIOLSKI LINDERMANN, que foi a assessora parlamentar do ex-Deputado
Federal João Rodrigues e atual assessora parlamentar do Deputado Federal Ricardo
Guidi, ambos ligados ao PSD/SC, mesmo partido político de JÚLIO CESAR GARCIA,
conforme fartos elementos juntados ao RAMA;
c) “-10000 $” – provável entrega do valor de R$ 10.000,00 em espécie;
d) “-17178 Hit” – provável pagamento no valor de R$ 17.178,00 à concessionária HIT
AUTOMÓVEIS LTDA;
e) “-12969 emcatur” – provável pagamento no valor de R$ 12.969,00 à empresa
EMCATUR VIAGENS E TURISMO; f) “-32000 $” - outra provável entrega do valor de R$
32.000,00 em espécie;

Na listagem da direita, é possível identificar que a listagem de débitos e créditos
referem-se aos meses de março e abril, associadas a JULIO GARCIA, sem relação com
JEFFERSON ou APPORTI, como se pode ver:
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i) Evento Risco Zero (INFO 129/2019 - INF34 do evento 606 do IPL
50020240220174047200)
Tiago Risco Zero Gravatal foi encontrado como contato no celular
de JULIO GARCIA, sendo que em março, JULIO apoiou um evento dele:
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ii) Nelson de Souza (RAMA 23/2019 - INF10 do evento 490 do IPL
50020240220174047200)
Seus dados bancários foram encontrados na agenda de JEFFERSON, sendo que há
um contrato de locação firmado entre a ex-esposa de JULIO GARCIA e Nelson:

iii) Karina Manarin (INF10 e 11 do evento 490 do IPL 50020240220174047200)
Jornalista e colunista que publica grande quantidade de notícias em favor
de JULIO GARCIA.
iv) Renato é o motorista particular de JULIO GARCIA, registrado como
empregado da APPORTI (INFO 54/2018, 72/2018 e 122/2019 - eventos 356, ANEXO17 e 361,
ANEXO5, dos autos 50020283920174047200 e evento 399, INF21, dos autos
50020240220174047200):
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v) Condomínio CEU, consoante já reproduzido acima (2. IMÓVEL – 103 Vagas
de Garagem – SPR CONSULTORIA, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (CEU))
- há indícios de que se refere a propriedade fato de JULIO
vi) multa HRV (INF11 do evento 490 dos autos 50020240220174047200)
Confere com valor de multa paga em abril de veículo de uso de JULIO, inclusive
apreendido por força de decisão nos autos 50197011120184047200, veículo já referido
acima (4. VEÍCULO HONDA/HRV, ANO 2016, placa QHX-9785):

vii) Samuca (INF5), garçom da ALESC (RAMA30/2019 - INF34 do evento 576
dos autos 50020240220174047200):
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viii) Beto Laus (INF11 do evento 490 do 50020240220174047200)
Suposto pagamento do valor de R$ 5.000,00 em abril/2019 ao nacional BETO
LAUS. Consta abaixo, extraído da OPERAÇÃO ALCATRAZ, a fotografia
de JULIO GARCIA ao lado de BETO LAUS que é o responsável pela Confraria Almoço das
Estrelas, a qual, ao que indica, conta com a participação de JULIO GARCIA. No dia
26/04/2019 ocorreu à comemoração alusiva aos 20 anos da Confraria Almoço das Estrelas, que,
ao que tudo indica, possui relação com o citado pagamento discriminado na contabilidade do
empresário JEFFERSON.

ix) Wagner Brasil, trata-se provavelmente de pagamento de buffet preparado por
Vagner Brasil para evento ocorrido em 31/05/2019, no sítio de propriedade de JÚLIO
GARCIA (RAMA nº 30/2019 - Evento 576, INF34, p. 14-19, IPL nº 500202402.2017.4.04.7200):

x) RFCC e ApaeGar
doações de JULIO GARCIA
5014437-42.2020.4.04.7200
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A autoridade policial ainda identificou entre as despesas arcadas pela APPORTI:
r) “-12.000 Guisla” – provável pagamento do valor de R$ 12.000,00 em maio/2019 a GISELA
STERINER SCAINI, de alcunha “GUISLA”, servidora em cargo em comissão no gabinete de
JÚLIO GARCIA, conforme elementos desse vínculo constantes do RAMA;

E continua na transcrição do parecer dos autos de busca e apreensão:
8. CASA em Jurerê Internacional – MARY: nas planilhas referidas no item anterior, há dois
registros “-5.332 nelson de Souza”, que referem-se ao pagamento do valor de R$ 5.332,00 a
NELSON DE SOUZA, CPF 174.235.117-49, em abril e maio/2019, conforme conta bancária e
dados anotados na agenda de JEFFERSON:
(...) - já referido na análise da planilha.
9. IMÓVEL – Condomínio Pátio da Praça – UNIDADE SMART I – APTO 1105: trata-se do
Apto. 1105, Bloco B-1, do Condomínio Pátio da Praça, UNIDADE SMART I, localizado na Rua
da Praça, n° 241, Bairro Pedra Branca, Palhoça/SC, com área global de 164,88 m², com as
respectivas duas vagas de garagem (G219 e G232), foi adquirido em junho de 2012 em proveito
de JÚLIO CESAR GARCIA. A investigação evidenciou que as parcelas do financiamento do
imóvel em questão, além de outras despesas foram pagas por JEFFERSON RODRIGUES
COLOMBO.
Nesse sentido, foi apreendido na empresa APPORTI a minuta do Termo Aditivo e Confissão de
Dívida Referente ao Contrato de Compra e Venda nº 150/0816/2012/SA, relacionado ao
apartamento 1105 B1, Condomínio Pátio da Praça – Smart Residence 1 – Bloco B1, e as vagas
de garagem G219 e G232:
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O comprador do imóvel é JÚLIO CESAR GARCIA e o termo é referente a confissão de dívida do
imóvel no valor de R$ 15.000, ajustando a quitação do saldo residual, o qual foi realizado em 10
prestações mensais de R$ 1.500,00, no período de 25/09/2015 a 25/06/2016. A data da minuta do
termo é 01 de setembro de 2015 e não está assinada pelas partes.
Por outro lado, o RAMA nº 11/2019 (INF3, p. 16/77) relata os diversos comprovantes de
pagamentos apreendidos na residência de JÚLIO GARCIA relacionados ao imóvel em questão,
detalhando e comprovando que os pagamentos das parcelas citadas acima foram realizadas pelo
investigado JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO. A título exemplificativo, seguem abaixo
alguns desses boletos:
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Importante destacar que esses comprovantes de pagamento contêm a descrição "PB JG", alusão
a Pedra Branca e JÚLIO GARCIA, comprovando aquilo que já se apresentava evidente no
contexto desta investigação: a sigla “JG” (ou “J.G.”) sempre foi utilizada como abreviatura de
JÚLIO GARCIA.
Ademais, junto com a minuta do Termo Aditivo e Confissão de Dívida, foi apreendida a
impressão de e-mails referentes ao imóvel, conforme descrito no RAMA nº 23/2019:
Dia 28/08/2015, o financeiro da Pedra Branca Empreendimentos Imobiliários:
ANDERSON DUTRA BARROS (anderson@cidadepedrabranca.com.br) envia uma
mensagem de e-mail para JULIO CÉSAR CARCIA (juliogarcia@tce.sc.gov.br) envia o
boleto para quitação parcial da unidade 1105 B1 com vencimento em 31/08/2015 e avisa
que os demais boletos seriam enviados após a quitação deste, bem como, termo de
confissão de dívida.
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Dia 01/09/2015, o financeiro da Pedra Branca Empreendimentos Imobiliários:
ANDERSON DUTRA BARROS (anderson@cidadepedrabranca.com.br) envia uma
mensagem de e-mail para JULIO CÉSAR CARCIA (juliogarcia@tce.sc.gov.br)
encaminhando o Termo do Aditivo de Confissão de Dívida referente ao valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais).
Dia 03/09/2015, o financeiro da Pedra Branca Empreendimentos Imobiliários:
ANDERSON DUTRA BARROS (anderson@cidadepedrabranca.com.br) envia uma
mensagem de e-mail para marcelo@apporti.com.br, com cópia para JULIO CÉSAR
GARCIA (juliogarcia@tce.sc.gov.br), encaminhando os e-mails relatados acima com o
anexo: Aditivo – Confissão de Dívida – SMART 1105B1 – Julio Cesar Garcia.pdf. Na
mensagem ANDERSON deixa evidente que estava encaminhando o e-mail ao MARCELO
devido o pedido de JEFFERSON.
Menciona ainda o RAMA que foi apreendido na empresa APPORTI boleto citado na minuta do
Termo de Confissão de Dívida acima mencionado, firmado por JÚLIO GARCIA, com vencimento
em 25/05/2016, no valor de R$ 1.500,00, identificando o pagador como sendo JÚLIO CESAR
GARCIA.
Por fim, registra que em caderno/agenda usado por JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO
para fazer anotações de alguns dos seus compromissos nos anos de 2015, 2016 e 2017, foi
encontrada anotação, de 01/03/2016, na qual JEFFERSON escreve: “Urgente: Fazer sessão de
direito do Júlio p/ duda e assim ñ paga 2 ITBI”. Segundo a PF, certamente JEFFERSON está se
referindo ao apartamento 1105 do SMART RESIDENCE, em virtude de documento realizado
cerca de dois meses depois: Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações – Condomínio Pátio da
Praça– Smart Residence – Contrato – 150/0816/2012/AS – Unidade 1105 B1 e vagas
S2G2019/S2G232, datado de 12/05/2016, no qual consta JÚLIO CESAR GARCIA como cedente
e sua filha, MARIA EDUARDA STEINMANN GARCIA, como cessionária:
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O RAMA nº 11/2019 descreve uma extensa relação de documentos, localizados na residência de
JÚLIO CESAR GARCIA, em uma pasta de couro preta, “onde foram encontrados boletos,
comprovantes de pagamentos e outros documentos relacionados aos apartamentos e vaga de
garagem do Condomínio Pátio da Praça – Unidade Smart, localizado em Palhoça/SC,
empreendimento realizado pela construtora PEDRA BRANCA, sendo que os boletos bancários
foram quitados pelo investigado JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO (operador financeiro)
em benefício direto do investigado JÚLIO CESAR GARCIA e sua [filha] MARIA EDUARDA
STEINMANN GARCIA, apelidada de ‘DUDA’”.
Dentre os diversos pagamentos realizados por JEFFERSON relativos a esse apartamento
destacam-se, inicialmente, o IPTU do apartamento e das garagens do exercício de 2016. A título
de exemplo:
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* Destaca-se a “identificação da operação: “IPTU SMART J”, clara alusão ao nome do
empreendimento e seu beneficiário: JÚLIO GARCIA
Na sequência, o mesmo RAMA nº 11/2019 apresenta extenso rol de boletos e comprovantes de
pagamentos relativos a esse imóvel, entre novembro de 2012 a abril de 2016. Abaixo alguns
desse documentos:
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Por fim, Relatório Parcial da autoridade policial (Evento 508, REL_FINAL_IPL7, p. 2- 10, do
IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200) destaca que “a Informação Policial n°. 122/2019 (Evento
399, INF21, fls. 30/40, do e-proc 5002024-02.2017.4.04.7200), que analisou a movimentação
bancária de JEFFERSON e suas empresas, novamente, demonstrou os pagamentos realizados
pelo indiciado JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, operador financeiro, em proveito do
indiciado”, relacionando extenso rol de pagamentos comprovados para PEDRA BRANCA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ N° 10.845.611/0001-94) e outros
pagamentos sem identificação que, pelos indícios, foram destinados à PEDRA BRANCA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, tudo em benefício de JÚLIO CESAR GARCIA
e sua filha, entre 2013 e 2016, num montante de R$ 283.944,80.
10. IMÓVEL – Condomínio Pátio da Praça – UNIDADE SMART I – APTO 905 B1: trata-se
do Apto. 905, Bloco B-1, do Condomínio Pátio da Praça, UNIDADE SMART I, localizado na
Rua da Praça, n° 241, Bairro Pedra Branca, Palhoça/SC, com área global de 164,88 m². Imagem
extraída de computadores da empresa APPORTI detalha dados de pagamentos e saldos
devedores das unidades 1105 B1, 905 B1, 1201 B1 e 1004 B2 (Condomínio Pátio da Praça), os
dois primeiros identificados como sendo de JÚLIO CESAR GARCIA e, os outros dois, de
JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO:

Tal constatação é corroborada pelos elementos constantes da Informação Policial n° 0077/2018
(Evento 413, INF2, p. 02/28, autos nº 5002028-39.2017.4.04.7200). Dessa Informação destaca-se
um e-mail em que JEFFERSON COLOMBO solicita, no dia 07/11/2013, a Gabriel, funcionário
da incorporadora Pedra Branca, boletos de pagamento de uns imóveis, possivelmente adquiridos
na planta, por ele e também em benefício de JÚLIO GARCIA:
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Anexo a esse e-mail, estavam os boletos bancários relativos aos apartamentos 905 1105,
vinculados a JÚLIO, que, posteriormente, constatou-se que foram pagos por JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO:
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Da mesma forma, após solicitação por e-mail enviada por JEFFERSON para Gabriel e Silvia,
da empresa Pedra Branca Empreendimentos Imobiliários, Silvia encaminha para JEFFERSON,
também por e-mail (de 25/04/2014), os extratos dos pagamentos realizados por ele e JÚLIO,
relativos aos respectivos contratos. Abaixo, o extrato relativo à unidade 905 de JÚLIO GARCIA:
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Ademais, de especial relevância o e-mail abaixo, trocado entre JEFFERSON COLOMBO e Dion
Garcia, representante da incorporadora Pedra Branca, no dia 23/06/2015, no qual este envia no
anexo do e-mail uma planilha com os saldos devedores e credores das 02 (duas) unidades do
investigado Júlio Garcia, apartamentos 905 e 1105, Bloco 1:
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Em consulta ao Ofício de Registro de Imóveis de Palhoça, constatou-se que a propriedade de
referido imóvel foi transferida, em 31/07/2018, para terceira pessoa, diretamente pela Pedra
Branca Empreendimentos Imobiliários.
Assim, concluiu a Polícia Federal que “os robustos indícios apontam no sentido de que a
mensagem recebida pelo citado, em 23/06/2015 (tabela para quitação), mostra compatibilidade
do interesse de JÚLIO GARCIA em vender a unidade que mantinha oculta, naquela época”.
Tal constatação resta confirmada por elemento constante do RAMA nº 11/2019, relativo a esse
imóvel, consistente em Contrato de Distrato entre a Construtora Pedra Branca Empreendimentos
Imobiliários (promitente vendedora) e o investigado JÚLIO CESAR GARCIA (promitente
comprador), referente à unidade 905 B1 e as respectivas vagas de garagem (S2 G224 e S2
G227), com data indicativa de 28/07/2015;
11. IMÓVEL – Condomínio SERRA NEGRA – APTO 203: localizado na Rua Vereador Ramon
Filomena, n° 183, Apto. 203, Bloco Araucária, Santa Mônica, Florianópolis/SC, CEP 88034495. Foi apreendido na empresa APPORTI o Contrato Particular de Promessa de Compra e
Venda desse imóvel – Apartamento nº 203, Condomínio Residencial Serra Negra, e a vaga de
garagem nº 07 –, tendo como promitente vendedora a empresa EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS ZITA LTDA, promitente comprador JÚLIO CESAR GARCIA, no valor total R$
282.000,00, datado de 18/03/2007.
Na sequência, consta o Contrato Particular de Compra e Venda do apartamento de suposta
venda realizada por JÚLIO CESAR GARCIA para ILKA BARATO – ex-esposa de JÚLIO –, pelo
mesmo valor de R$ 282.000,00, sendo o documento datado de 12/11/2013.
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A seguir, tem-se outro Contrato Particular de Compra e Venda do apartamento, datado de
29/01/2015, de suposta venda realizada por ILKA BARATO para TEMELITA MARIA SENNA,
agora pelo valor de R$ 370.000,00, constando como interveniente anuente nesse documento
JÚLIO CESAR GARCIA. Registre-se que JEFFERSON RODRIGUES COLOMBRO assina nesse
documento como testemunha. Abaixo, alguns excertos desses documentos:

(...)
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Na pasta apreendida na empresa APPORTI de documentos relacionados a esse imóvel constam
cópias de quatro boletos em nome de JÚLIO CESAR GARCIA e os respectivos comprovantes de
pagamentos de taxas de Escritura de Compra e Venda do apartamento em questão pagos em
10/12/2013. A título de exemplo, o documento abaixo:
(...)
12.IMÓVEL – Condomínio ANGRA DA LAGOINHA – APTO 205: a investigação evidenciou
que JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO efetuou pagamentos periódicos de quotas
condominiais relacionadas ao apartamento no Condomínio ANGRA DA LAGOINHA, localizado
na Estrada Jornalista Jaime de Arruda Ramos, nº 1616, apto 205-A, Ponta das Canas,
Florianópolis/SC, CEP 88056-750, em benefício de JÚLIO CESAR GARCIA.
Em relação a esse imóvel, foram apreendidos na empresa APPORTI: uma planilha com valores
do ano de 2017 denominada “Acertos aluguel Lagoinha e antecipação valores ilka”, certamente
ILKA BARATO, sogra de JEFFFERSON RODRIGUES COLOMBO e com quem JÚLIO CESAR
GARCIA manteve relação conjugal; um boleto da taxa condominial com vencimento em
25/04/2019 em nome de ILKA BARATO com o respectivo comprovante de pagamento indicando
que foi pago o valor de R$ 2.452,85; um boleto do IPTU do imóvel em nome de JAI
COMERCIAL LTDA com vencimento em 05/06/2019 no valor de R$ 356,51. Abaixo a referida
planilha, que denota claramente essa atuação de JEFFERSON, como verdadeiro operador
financeiro de JÚLIO GARCIA:
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Ademais, Relatório Parcial da autoridade policial (Evento 508, REL_FINAL_IPL8, p. 60-, do
IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200), fazendo referência à Informação Policial n° 0077/2018
(Evento 413, INF2, p. 55/62, autos nº 5002028-39.2017.4.04.7200), apresenta e-mails trocados
entre JEFFERSON e ILKA, negociando de quem seriam as parcelas desse condomínio, e também
entre JEFFERSON e a empresa administradora, acerca de parcelas que não seriam de
responsabilidade nem de JÚLIO nem de ILKA, restando comprovado, a partir da análise
bancária, que parcelas foram pagas integralmente por JEFFERSON:

5014437-42.2020.4.04.7200

720006460079 .V255

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37…

111/146

19/01/2021

:: 720006460079 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

13.SEGUROS DE VEÍCULOS DE FAMILIARES DE JÚLIO GARCIA: documentos
apreendidos, complementados com a análise bancária autorizada judicialmente, deixa claro que
JEFFERSON pagou os seguros dos anos de 2014, 2015 e 2017 de MARIA EDUARDA
STEINMANN GARCIA, filha de JÚLIO CESAR GARCIA.
Nesse sentido, uma correspondência em nome de MARIA EDUARDA STEINMANN GARCIA com
dados de sua apólice de seguro de 2014 e o cartão do segurado – relativos ao veículo
MITSUBISHI ASX 2.0 16V 4x4, ano 2013/2014, placas MLP-9962 – apreendidos na empresa
APPORTI:
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Dados bancários de JEFFERSON, conforme imagem abaixo do validador bancário SIMBA,
confirmam que ele realizou os pagamentos, totalizando o valor pago de R$ 5.671,29:

Situação similar ocorreu em relação ao seguro do período de 23/02/2015 a 23/02/2016 e da
primeira parcela do seguro do ano de 2017 desse mesmo veículo, que também foram pagas por
JEFFERSON.
De forma semelhante, também foi apreendida na empresa APPORTI correspondência destinada
a MARI ELIZABETH BENEDET, ex-esposa de JÚLIO CESAR GARCIA e mãe de seus filhos,
PABLO BENEDET GARCIA e JULIA GARCIA, com dados de sua apólice de seguro de 2014 e o
cartão do segurado – relativos ao veículo HONDA CITY SEDAN EXL 1.5 FLEX 16V AUT., ano
2015/2015, zero km. O cruzamento das informações de pagamento da apólice com os dados
bancários constantes do sistema SIMBA evidenciam que JEFFERSON também foi o responsável
por esses pagamentos:
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Cabe destacar que o RAMA nº 11/2019 registra que foram apreendidos na residência de JÚLIO
CESAR GARCIA diversos documentos relativos ao veículo HONDA CITY EXL CVT, placa
QHB-4281 – ordem de serviço de despachante, nota fiscal de aquisição, Certificado de Registro
de Veiculo e também um comprovante de pagamento de IPVA, efetuado por JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO:
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Foi ainda apreendida a apólice de seguro do veículo HYUNDAI I30 HATHC 1.8 16V AUT, placa
QHJ-6831, do período de 03/03/2015 a 03/03/2016, de SILVANA STEINMANN, mãe de MARIA
EDUARDA STEINMANN GARCIA, filha de JÚLIO CESAR GARCIA. A análise dos dados
bancários também revelou que o pagamento de pelo menos 3 parcelas desse seguro também foi
realizado por JEFFERSON:
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14.APARTAMENTO JÚLIA GARCIA – BECO CASTELO: foram localizados na residência de
JÚLIO CESAR GARCIA diversos documentos relativos ao apartamento localizado na Rua
Duarte Schutel, n° 135, apto 701, Centro, Florianópolis/SC, com área de 191,55 m2 ,
empreendimento ALTHOFF RIME RESIDENCE, pertencente de fato à filha do investigado,
JULIA GARCIA, que foram pagos pelo operador financeiro de JÚLIO, JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO.
Entre esses documentos, um “Extrato de Cliente I”, com valores pagos desde dezembro/2010, em
nome de JULIA GARCIA, da unidade 701 e das vagas de garagem 30 e 39 relacionadas ao
empreendimento ALTHOFF RIME RESIDENCE:
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Também foi localizado na residência de JÚLIO CESAR GARCIA um TERMO ADITIVO AO
CONTRATO, datado de 20/01/2014, em que a Promitente Compradora JÚLIA GARCIA assina
10 promissórias – também apreendidas na residência de JÚLIO –, cada uma no valor de R$
30.849,81, com vencimentos de janeiro a outubro/2014. Estas promissórias referem-se ao saldo
devedor do apartamento em questão.
Foram ainda apreendidos diversos boletos e comprovantes de pagamento, dos anos de 2011 a
2012, alguns comprovadamente pagos pelo próprio JÚLIO GARCIA, outros sem identificação,
pois não constam dos extratos bancários de JÚLIO nem de seu operador financeiro JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO.
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Ademais, a partir da competência agosto de 2014, verificou-se que os boletos apreendidos
relativos a esse apartamento foram pagos por JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO. A
título exemplificativo, os documentos abaixo reproduzidos:
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O RAMA nº 11/2019 também registra que foram encontrados em poder de JÚLIO GARCIA
boletos de IPTU de 2014, 2015, 2016 e 2018 relativos a esse imóvel, que teriam sido pagos por
ele próprio.
Porém, a partir da análise dos dados bancários, constatou-se que os boletos de IPTU de 2017
foram pagos por JEFFERSON, conforme exemplificam os documentos abaixo reproduzidos:
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Da mesma forma, também foram realizados por JEFFERSON os pagamentos do IPTU de 2019:
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Além disso, Relatório Parcial da autoridade policial (Evento 508, REL_FINAL_IPL7, p. 127, a
REL_FINAL_IPL8, p. 8, do IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200), destaca trecho da Informação
Policial n° 0077/2018 (Evento 413, INF2, p. 28/36, autos nº 5002028- 39.2017.4.04.7200) que
aponta detalhes que corroboram a ocorrência de mais esses pagamentos realizados por
JEFFERSON em benefício de JÚLIO e sua filha.
Nesse sentido, o e-mail abaixo, do dia 24/09/2014, em que JEFFERSON COLOMBO envia um
comprovante de pagamento, em anexo, no valor de R$ 34.615,63 ao financeiro da Construtora
Beco Castelo, chamando a atenção o nome dado por JEFFERSON ao arquivo “Comprovante
pagamento Julia Garcia Ed. Althoff’ - o pagamento desse boleto por JEFFERSON foi
confirmado a partir da análise dos dados bancários do investigado:
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Note-se que se trata do pagamento do boleto com vencimento em 20.09.14, já
referido anteriormente, sendo que o e-mail demonstra que efetivamente era JEFFERSON quem
tratava diretamente com a BECO CASTELO.
Prossegue o Ministério Público Federal em seu parecer:
A Informação ainda destaca que consultas realizadas em bases de dados cadastrais e em redes
sociais e até mesmo endereços declarados em documentos públicos demonstram que JÚLIA
GARCIA tem efetivamente endereço residencial nesse imóvel: Rua Duarte Schutel, n° 135, apto
701, Centro, Florianópolis/SC.
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O Relatório Parcial também transcreve trechos da Informação Policial n° 122/2019 (Evento 399,
INF21, p. 41/45, do IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200), que apresenta a análise bancária do
indiciado JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO e suas empresas, entre elas, a empresa
APPORTI, que reforça os pagamentos realizados por JEFFERSON em proveito de JÚLIO
CESAR GARCIA relativos a esse imóvel, totalizando R$ 171.179,30. A título exemplificativo, as
informações bancárias relativas a julho/2014 constantes daquela Informação:

Ao final, o Relatório Parcial apresenta os esclarecimentos prestados à investigação pela empresa
Beco Castelo, confirmando que grande parte dos pagamentos ocorreu por meio de boletos
bancários – quitados por JEFFERSON –, afirmando ainda que:

Embora o referido apartamento já esteja integralmente pago, continua registrado em nome da
construtora BECO CASTELO Construções e Incorporações de Imóveis LTDA.
15.Apartamento
MARIA
EDUARDA
STEINMANN
GARCIA
–
DIMAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: localizado na Rua Felipe Schmidt, nº 805,
apto 1001, Centro, Florianopolis/SC – condomínio D/ONE HOME DESIGN, onde MARIA
EDUARDA STEINMANN GARCIA, filha de JÚLIO CESAR GARCIA, atualmente reside.
Conforme descrito no RAMA nº 11/2019, foram encontrados 2 comprovantes de pagamento de
boletos bancários relativos a esse imóvel, construído pela empresa DIMAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ n° 75.283.911/0001-72), quitados por
JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO em benefício direto de JÚLIO CESAR GARCIA e sua
filha MARIA EDUARDA, apelidada de “DUDA”. Abaixo, a reprodução desses documentos, que
contêm as anotações “Apto Duda” e “DUDA DIMAS”, corroborando que tais pagamentos,
realizados por JEFFERSON, referem-se a imóvel de “DUDA”, filha de JÚLIO GARCIA:
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O RAMA nº 11/2019 ainda informa que, em consulta ao 1º Ofício de Registro de Imóveis de
Florianópolis/SC, constatou-se que esse imóvel seguia registrado em nome da CONSTRUTORA
DIMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Ademais, Relatório Parcial da autoridade policial (Evento 508, REL_FINAL_IPL7, p. 102-112,
do IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200), transcreve trechos da Informação Policial n° 122/2019
(Evento 399, INF21, p. 62-70, do IPL nº 5002024- 02.2017.4.04.7200), que realizou a análise
bancária do indiciado JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO e suas empresas, entre elas, a
empresa APPORTI, que também reforça os pagamentos realizados por JEFFERSON em proveito
de JÚLIO CESAR GARCIA relativos a esse imóvel.
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Assim, a referida Informação relaciona 11 (onze) boletos pagos pelo investigado JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO, no valor total de R$ 124.751,53, com destino à empresa DIMAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, mas tendo como beneficiária MARIA EDUARDA
STEINMANN GARCIA, filha de JÚLIO CESAR GARCIA. A título exemplificativo, as
informações bancárias relativas a novembro/2014 e julho/2016 constantes daquela Informação:

Além disso, a mesma Informação destaca que, “em consulta a alguns sistemas cadastrais
disponíveis, a equipe identificou que, desde março de 2018, MARIA EDUARDA STEINMANN
GARCIA, filha de JÚLIO CESAR GARCIA, reside no já destacado imóvel (apartamento) situado
na rua Felipe Schmidt, nº 805, apto 1001, Centro, Florianópolis/SC, condomínio D/ONE HOME
DESIGN”. Ademais, registra que, em consulta ao site da construtora DIMAS constatou-se que
essa empresa foi a responsável pela edificação do empreendimento D/ONE HOME DESIGN.
Por fim, o Relatório Parcial acima referido destaca que a construtora DIMAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, responsável pela edificação do empreendimento
D/ONE HOME DESIGN, prestou esclarecimentos no curso da investigação, apresentando
documentos (contrato e boletos bancários) que confirmam os pagamentos realizados por
JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO. Além disso, também encaminhou o e-mail abaixo, que
denota que o imóvel, ainda em nome da construtora, já foi quitado há vários anos:
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16.Apartamento EDIFÍCIO STUDIO OCEANO – LOCAÇÃO: conforme descrito no RAMA nº
11/2019, foi localizado na residência de JÚLIO CESAR GARCIA um CONTRATO DE
LOCAÇÃO, datado de 31/03/2016, relativo a apartamento localizado na Rua Desembargador
Arno Hoeschl, nº 290, Florianópolis/SC – Edifício Studio Oceano, bloco A – com duas vagas de
garagem (62A e 62B) e box 31, em que são partes JÚLIO CESAR GARCIA (locatário) e JOSÉ
AFONSO HOFFMANN (locador), com valor de aluguel de R$ 3.300,00:
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O RAMA nº 11/2019 então descreve que a análise bancária demonstrou que boletos de Taxa de
Resíduos Sólidos e IPTU de 2017, relativos a esse imóvel, encontrados na residência de JÚLIO
GARCIA, foram pagos por JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, conforme exemplifica o
documento abaixo:
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Ademais, e ainda mais relevante, Relatório Parcial da autoridade policial (Evento 508,
REL_FINAL_IPL8, p. 84-95, do IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200) descreve os elementos que
demonstram que, mais uma vez através de JEFFERSON COLOMBO, JÚLIO GARCIA efetuou a
quitação do valor anual do aluguel desse apartamento, em favor de JOSÉ AFONSO
HOFFMANN, por meio do pagamento de viagens que este (JOSÉ AFONSO) realizou (para a
Noruega, pela empresa SONHOTUR AGÊNCIA DE VIAGENS, e outra, com a empresa
TURISMO LITORAL SUL – CVC), conforme denotam claramente os seguintes elementos:
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17. Imóvel no RESIDENCIAL ANCORADOURO: foram identificados pagamentos para fins de
aquisição de uma unidade imobiliária (apartamento 901) e as respectivas vagas e garagem (V
98, 99 com hobby box 45 vinculado e V80 com hobby box 34) no Condomínio ANCORADOURO,
em Florianópolis/SC, localizado na Rua Graciliano Ramos, n° 125, apto 901, Agronômica,
Florianópolis/SC, em proveito de JÚLIO CESAR GARCIA e sua ex esposa MARI ELIZABETH
BENEDET e seu filho PABLO BENEDET GARCIA, responsável pela empresa GEMMA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM IMÓVEIS LTDA, realizados por JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO, entre março/2016 e julho/2017, que somaram o valor global de R$
99.664,19, conforme detalhadamente descrito no Relatório Parcial da autoridade policial de
Evento 508, REL_FINAL_IPL6, p. 63-83, do IPL nº 5002024- 02.2017.4.04.7200.
O RAMA Nº 11/2019 ainda descreve diversos outros documentos, relativos a imóveis de
propriedade de JÚLIO GARCIA/de seus familiares – especialmente sua filha MARIA EDUARDA,
a “DUDA” – em relação aos quais, contudo, não foram identificados pagamentos realizados
diretamente por JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO.
Porém, um desses imóveis merece destaque. Trata-se de documentos encontrados em uma pasta,
com a descrição “LE VERT DUDA”, em um papel com o timbre do Tribunal de Contas de Santa
Catarina, Gabinete do Presidente:

Conforme Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel apreendido, firmado
entre a empresa ANGRA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ n°
02.646.716/0001-96 (promitente vendedora) e a filha de JÚLIO, MARIA EDUARDA
STEINMANN GARCIA (promitente compradora), o imóvel em questão é o apartamento 704 do
Condomínio LE VERT, situado na Rua Najla Carone Goedert, n° 615, apartamento 704, Passa
Vinte, Palhoça/SC, CEP 88132-150. O valor do contrato, datado de 20/01/2011, foi de R$
210.000,00. Abaixo, excertos desse documento:
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(...)

Nesse contrato, chama a atenção a pessoa que assina pela ANGRA CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO LTDA, RODRIGO DE CARVALHO BRILLINGER (CPF n° 008.797.95948), que, além de figurar como sócio da empresa ANGRA CONSTRUÇÃO, consta como sócio,
dentre outras empresas, da PROSUL – PROJETOS, SUPERVISÃO E PLANEJAMENTO LTDA,
CNPJ n° 80.996.861/0001-00, que possui diversos e vultosos contratos com o Estado de Santa
Catarina – conforme consulta ao Portal da Transparência do Estado de Santa Catarina, a
PROSUL recebeu, entre 2011 e meados de 2019 – o montante de R$ 184.105.835,49 de diversos
órgãos/entes públicos do Estado. Cabe relembrar, também, a fotografia acima referida, relativa
à “Confraria das Estrelas”, que denota a proximidade de Wilfredo Brillinger, diretor-presidente
da PROSUL, com JÚLIO GARCIA.
O RAMA nº 11/2019 ainda destaca que, em consulta aos extratos bancários, tanto do operador
financeiro JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, quanto do próprio JÚLIO GARCIA, não foi
possível identificar nenhum pagamento direcionado à empresa ANGRA CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO LTDA, relativo à aquisição dessa unidade imobiliária. Ademais, no
cumprimento das medidas de busca e apreensão na residência de JÚLIO, também não foram
encontrados boletos e/ou comprovantes de pagamentos relacionados a esse imóvel –
diferentemente do que ocorreu em relação a vários outros bens, conforme acima descrito. Foram
encontrados somente comprovantes de pagamentos de IPTU e condomínio desse apartamento,
sendo estes últimos em nome de MARIA EDUARDA S. GARCIA, conforme denota o
documento abaixo reproduzido:
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Por fim, o RAMA nº 11/2019 destaca que, em consulta ao Ofício de Registro de Imóveis de
Palhoça/SC, verificou-se que esse imóvel permanecia registrado em nome de ANGRA
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.
A continuidade das investigações da Operação Alcatraz ainda revelou outros pagamentos
realizados por JEFFERSON/APPPORTI em benefício de JÚLIO GARCIA e seus familiares.
Dentre esses – sem pretensão de abranger todas essas situações – destacam-se:
● VIAGEM INTERNACIONAL de JULIA GARCIA e MARIA LUIZA OLIVEIRA GARCIA –
filha e neta de JÚLIO CESAR GARCIA: trata-se de pagamento de uma viagem internacional
(BRA/EUA e escalas), no valor total de R$ 19.830,00, com pagamento realizado em 30/05/2017,
através de transferência bancária originária da conta bancária de JEFFERSON RODRIGUES
COLOMBO, em proveito de JÚLIO CESAR GARCIA, eis que as passagens foram adquiridas em
nome de JULIA GARCIA, filha de JÚLIO, e MARIA LUISA GARCIA DE OLIVEIRA (então com
9 anos de idade), filha de JULIA GARCIA e neta de JÚLIO.
A Informação Policial n° 122/2019 (Evento 399, INF21, p. 94, do IPL nº 500202402.2017.4.04.7200), ao analisar a movimentação bancária de JEFFERSON, identificou que esse
pagamento foi realizado por ele para a empresa EMCATUR VIAGENS E TURISMO EPP:
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Atendendo solicitação da Polícia Federal, a empresa EMCATUR encaminhou reposta,
confirmando que o pagamento realizado por JEFFERSON refere-se a passagens áreas em
benefício de JÚLIA GARCIA e de sua filha:
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A viagem internacional de JÚLIA e de sua filha foi confirmada na base de dados da Polícia
Federal (Sistema de Tráfego Internacional);
● AQUISIÇÃO DE TERRENO NO EMPREENDIMENTO VILAPORÉ I: foram identificados
pagamentos periódicos que objetivaram a aquisição de um terreno (LOTE 12) no
empreendimento VILAPORÉ I, junto à empresa RAMOS E SCHAEFER INCORPORAÇÕES
LTDA, com quitação de 4 parcelas (R$ 25.000,00 em 12/07/2013; R$ 25.000,00 em 15/08/2013;
R$ 25.000,00 em 16/09/2013; e R$ 25.000,00 em 15/10/2013), totalizando R$ 100.000,00, em
proveito de JÚLIO CESAR GARCIA e seu filho PABLO BENEDET GARCIA, eis que o terreno
adquirido restou registrado em nome da empresa GEMMA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES EM IMÓVEIS LTDA, que tem como sócio PABLO GARCIA. A análise das
informações bancárias demonstrou que os pagamentos foram realizados pela empresa
APPORTI:

(...)

Outro trecho repetido pelo órgão ministerial em seu parecer no evento 6, foi para
demonstrar as movimentações em espécie efetuadas por JULIO GARCIA, às quais se faz
relação com os saques realizados por JEFFERSON COLOMBO.
Para melhor compreensão, transcrevo também os três parágrafos anteriores que
constam no PET4 do evento 19 dos autos 50063812020204047200, a partir de informações do
RAMA 11/2019 (evento 403, INF4, do 50020240220174047200, p. 30 e ss):
Além disso, conforme item 5.4 da Informação Policial 109/2019 (Evento 71, INF2, autos nº
5014684-57.2019.4.04.7200), foram realizados expressivos saques em espécie das contas
bancárias da empresa APPORTI. Na mesma linha, a representação aponta saques em espécie em
volume elevado, tanto nas contas bancárias dessa empresa, quanto das contas da empresa
CALIFORNIA IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA-ME – outra empresa
pertencente a JEFFERSON COLOMBO –, quanto da própria conta pessoal de JEFFERSON,
“que totalizam o valor de R$ 1.059.128,07, entre junho/2013 e junho/2018”.
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Ouvido em sede policial, JEFFERSON alegou que os saques teriam sido realizados para
despesas de obras em sua casa entre 2015 e 2017 ou de “forma preventiva” em razão das dívidas
que possuía, sem, contudo, comprovar os gastos realizados (Evento 450, AUTO_QUALIFIC2, do
IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200).
Por outro lado, as investigações revelaram robustas evidências de elevadas e frequentes
movimentações em espécie por parte de JÚLIO GARCIA, como os diversos registros de entregas
de valores em espécie constantes da “Planilha J.G.”, verdadeira conta-corrente mantida junto a
seu operador financeiro JEFFERSON COLOMBO, conforme acima extensamente já analisado.
Ademais, conforme descrito no Relatório de Análise de Material Apreendido (RAMA) nº 11/2019
(Evento 403, INF4, do IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200), anotações manuscritas e
comprovantes de depósito apreendidos na residência de JÚLIO GARCIA evidenciam o gasto, em
2014 e 2015, no valor total de R$ 1.035.000,00, visando à aquisição de parcelas dos demais
herdeiros, relativas ao imóvel de sua genitora HERMOZILA SALLES GARCIA, tendo
posteriormente simulado a venda desses herdeiros para sua filha JÚLIA GARCIA.
Tais documentos foram encontrados em uma pasta com a anotação manuscrita “Casa Arno
Hoeschl”, em um papel timbrado do TCE/SC:

Além da Escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens, foi também encontrada uma
anotação manuscrita, onde “é possível observar o valor declarado do terreno (450,
aparentemente, se trata de R$ 450.000,00) e valores de R$ 90.000, entre outros, atrelados aos
herdeiros. Há ainda um manuscrito que os dizeres: ‘320/CADA COTA’, possivelmente, se
referindo a quantia de R$ 320.000,00” (sic):
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Na referida pasta, então, também foram encontrados comprovantes de pagamentos, por meio de
depósitos em espécie, na “boca” do caixa, efetuados diretamente por JÚLIO GARCIA ou por
RENATO RENOVATO BATISTA, seu motorista particular, com valores correspondentes às
anotações manuscritas para cada um dos herdeiros:
● JORGE ROBERTO GARCIA: depósitos nos dias 04/08/2014, 28/08/2014 e 15/09/2014,
totalizando R$ 210.000,00;
● LÚCIA DE FÁTIMA GARCIA: nos dias 05/08/2014, 24/10/2014, 11/02/2015 e 11/03/2015,
totalizando R$ 170.000,00 – pela anotação manuscrita, ainda recebeu mais um pagamento R$
150.000,00 acrescido de R$ 15.000,00 de juros;
● RITA DE CÁSSIA GARCIA: nos dias 24/10/2014, 06/08/2014, 11/02/2015 e 11/03/2015,
totalizando R$ 170.000,00;
● JAMIL CHEREM GARCIA: não foram encontrados comprovantes de depósito – contudo, pelas
anotações manuscritas, recebeu um pagamento de R$ 120.000,00 e outro de R$ 200.000,00.
Abaixo uma amostra desses depósitos, que comprovam a elevada movimentação em espécie
realizada por JÚLIO CESAR GARCIA:
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Em consulta ao 1º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis, constatou-se que o imóvel em
questão – casa de alvenaria de dois pavimentos – “foi transmitida, pelo valor de R$ 500.000,00
embora avaliada perante o fisco municipal em R$ 1.506.205,56, por todos integrantes do espólio
a JÚLIA GARCIA, filha do investigado JULIO CESAR GARCIA”.

Todos esses elementos são fortes indícios de que os valores repassados às
empresas relacionadas a JEFFERSON COLOMBO, notadamente pela SAUDE
SUPLEMENTAR e NEOWAY, conforme exposto na parte geral desta decisão (itens 6.1.2.b e
6.2.2.a), eram destinados a JULIO GARCIA.
Cumpre lembrar, no início deste tópico, planilha elaborada pela autoridade
policial dos valores identificados que saíram de JEFFERSON ou da APPORTI em favor de
JULIO GARCIA, totalizando R$ 2.795.782,20, no período compreendido entre julho de
2013 e março de 2019, sendo possível ainda a existência de outros pagamentos ainda não
identificados.
De julho de 2013 a março de 2019 são 69 meses, o que dá uma média
aprximada de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por mês. Lembrando que a planilha encontrada
na sede da APPORTI, indicava um valor mensal de R$ 60.000,00:

O volume de despesas pagas por JEFFERSON COLOMBO em benefício da
família de JULIO GARCIA não se mostra compatível com versões que digam respeito a
contratos, ajudas ou empréstimos entre eles aduzidas por ambos no bojo da operação Alcatraz.
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Em que pese a empresa APPORTI tenha logrado firmar contrato com o Estado de
Santa Catarina - PP 118/2016 SEA, objeto de investigação na Operação Alcatraz, onde o
prejuízo ao erário foi estimado abaixo de um milhão de reais (p. 69 do REL_FINAL_IPL5 do
evento 508 dos autos 50020240220174047200) -, as provas são no sentido de que a empresa,
assim como a SAMBSD, teriam servido como caminho para a propina decorrente de contratos
do Estado com outras empresas para que chegasse a JULIO GARCIA, resultando, como
exposto pela autoridade policial e Ministério Público Federal, em fortes indícios de que
JEFFERSON tenha atuado como verdadeiro operador financeiro no esquema delitivo liderado
por JULIO GARCIA.
É de se lembrar também que foram encontradas irregularidades no PP 35/2013
ALESC na época em que JULIO GARCIA era Presidente da ALESC, sendo que o Coordenador
da Comissão de Licitações foi por ele nomeado (item 6.2.1.f), bem como que houve suposta
atuação de NELSON NAPPI, apadrinhado de JULIO , nas fraudes em favor das empresas
SAUDE SUPLEMENTAR e NEOWAY, conforme se verifica nos itens 6.1.1. e 6.2.1 da parte
geral desta decisão.
Assim, os indícios são de que os ocupantes de cargos comissionados agiram sob
orientação de JULIO GARCIA, beneficiando determinadas empresas que passaram a pagar
vantagens ilícitas para JULIO.
Verifico, assim, a existência de prova mínima e razoável acerca da materialidade e
indícios de autoria por este investigado dos delitos referidos no subitem 7.1 da parte geral supra,
em especial os delitos de corrupção (???), lavagem de capitais e liderança em organização
criminosa, sendo que estes dois últimos se caracterizam por crimes permanentes e o primeiro
tem seus efeitos financeiros (contratos realizados) protaído no tempo.
A.3.2. Da análise dos requisitos para decretação da prisão.
A.3.2.1. Dos requisitos específicos para prisão relativos a condição de
detentor de mandato eletivo.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, estedem-se aos deputados
estaduais a inviolabilidade e as imunidades dos membros do Congresso Nacional (art. 27, §1º e
art. 32, §3º), como um efeito do princípio da simetria constitucional.
No caso da Constituição Estadual de Santa Catarina, as disposições semelhantes
ao art. 55, VI e §2º da CF/88 estão previstas como segue:
Art. 42. Os Deputados são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões,
palavras e votos.
§ 1º Os Deputados, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamentos perante o
Tribunal de Justiça do Estado.
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§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Poder Legislativo Estadual, não poderão
ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos
dentro de vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus
membros, resolva sobre a prisão.
§ 3º Recebida a denúncia contra Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de
Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa, que, por iniciativa de partido político nela
representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o
andamento da ação.

Importante destacar que a inviolabilidade afasta a incidência da norma material
de direito penal pelas opiniões, palavras ou votos proferidos pelo parlamentar. Tem um caráter
absoluto, como regra, quando proferidas no interior da respectiva casa legislativa, excetuado
esse caráter quando ocorre quebra de decoro parlamentar, que enseja controle político. (STF,
Inq 2282/2006 e PET 5647/2015). Já se proferidos fora do recinto parlamentar a interpretação é
mais restritiva, sendo que a "inviolabilidade tem alcance limitado por sua finalidade - o ato
deve ser praticado em conexão com o exercício do mandato" (MASRCHIONATTI, Processo
Penal contra autoridades, Ed Forense, Rio de Janeiro. 2019).
Já a imunidade é a prerrogativa do parlamentare quanto à prisão e ao processo, é
uma prerrogativa processual, que não se confunde com a prerrogativa de foro, já analisada e
afastada. Como todos os direitos e prerrogativas constitucionais, a imunidade parlamentar
também não é absoluta, excetuando-se os casos de flagrantge de crimes graves, onde é possível
a prisão em flagrante e sua conversão em preventiva do parlamentar, sendo que tal decisão
deve se submeter ao escrutínio de votação dos pares do parlamentar na respectiva casa
legislativa. Esse é o verdadeiro significado do preceito check and balance que denota o
equilibrio e harmonia entre os poderes da república e seus simétricos nos Estados da Federação.
Também é possível, e com mais razão ainda, pois se o mais grave é permtido o menos grave em
termos de medidas cautelares também o é, a imposição de medida cautelar isoladamente ou
conjuntamente com a própria prisão, de afastamento do exercício do mandato eletivo, com o
recorte de que essa decisão não se submete ao escrutínio da assembléia legistiva por
compreensão de que neste aspecto não vige o princípio da simetria. (STF, ADI 5526/em
julgamento).
Como visto, diante da posição política do investigado e das prerrogativas do
cargo, cumpre analisar de esse grau de perigo está dentro dos critérios de excepcionalidade, a
fim de justificar o afastamento da imunidade.
No que tange à imunidade parlamentar, no item 1.3. abordei a competência por
prerrogativa do foro, concluindo ser este Juízo competente para a presente investigação e
procedimentos relacionados, sendo que o princípio da reserva da jurisdição resta observado
também, na medida em que diante da inexitência de prerrogativa de foro o juízo competente é
este Juízo de primeiro grau, tudo isso em decorrência do fato de que os delitos investigados não
estão relacionados ao mandato atual.
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Observo que a influência política de JULIO se deu na época dos certames e
contratações, quando ainda sequer tinha sido eleito para o atual mandato eletivo, mas seu estofo
político é antecendete e ainda presente.
Os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa são crimes
permanentes e continuam ocorrendo, na medida em que permanece recebendo vantagens ilícitas
em decorrência dos contratos, promovendo a lavagem de dinheiro, decorrente dessa corrupção,
bem como sua participação, em tese identificada, como um dos lideres da organização
criminosa sob investigação.
Também o crime de organização criminosa, permanente, iniciou também muito
antes da atual legislatura e com esta não tem qual quer relação, sendo que não há notícia nos
autos de atos praticados pela organização criminosa valendo-se da atual condição do
investigado de Deputado Estadual ou mesmo de Presidente da ALESC.
Presente, assim, o estado de flagrante delito, autorizador da decretação da prisão
de JULIO e, diante do requerimento já formulado pelo Ministério Púiblico Federal, entendo
proporcional, adequada e razoável a decretação da prisão preventiva deste investigado, a
exemplo do ocorrido com o Senador Delcídio do Amaral em decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal na AC 4036/2015.
Nesse sentido o parecer do Ministério Público Federal no evento 6:
(...) E concluem afirmando que, em “situações limítrofes da excepcionalidade (a prudência e
necessidade são imperativas no equilíbrio), plenamente viável a prisão preventiva como forma
de garantir a ordem pública ou, em outros casos menos graves, medidas cautelares diversas”,
pois “defender o contrário significaria gerar situação em que haveria uma vedação de atuação
positiva do Estado para a proteção da coletividade, em verdadeira violação do princípio da
proibição de proteção deficiente”.
D/ outro norte – e para além da discussão acima tratada – cabe destacar que todos os fatos
descritos até aqui revelam uma clara situação de permanência de algumas práticas delituosas,
especialmente quanto aos crimes de organização criminosa – ainda não completamente
desmantelada, mesmo após a deflagração da Operação Alcatraz, haja vista, entre outros, a
continuidade do contrato (fraudado) da empresa SAÚDE SUPLEMENTAR – e lavagem de
dinheiro – especialmente quanto à ocultação das vantagens indevidas já recebidas e à
dissimulação de valores de propina que, é possível, ainda estejam sendo repassados para
integrantes do grupo criminoso. (...).

Destaco, por oportuno, precedente do Supremo Tribunal Federal, que demonstra o
caráter relativo das imunidades parlamentares, tanto federais quanto estaduais:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO DECRETADA EM AÇÃO PENAL POR
MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEPUTADO ESTADUAL. ALEGAÇÃO
DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA E NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO
DE NÃO TER SIDO OBSERVADA A IMUNIDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 53 C/C
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PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 27, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
COMUNICAÇÃO DA PRISÃO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO À ESPÉCIE DA NORMA
CONSTITUCIONAL DO ART. 53, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. (...) 2. Os elementos contidos nos autos
impõem interpretação que considere mais que a regra proibitiva da prisão de parlamentar,
isoladamente, como previsto no art. 53, § 2º, da Constituição da República. Há de se buscar
interpretação que conduza à aplicação efetiva e eficaz do sistema constitucional como um todo.
A norma constitucional que cuida da imunidade parlamentar e da proibição de prisão do
membro de órgão legislativo não pode ser tomada em sua literalidade, menos ainda como regra
isolada do sistema constitucional. Os princípios determinam a interpretação e aplicação
corretas da norma, sempre se considerando os fins a que ela se destina. A Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, composta de vinte e quatro deputados, dos quais, vinte e três
estão indiciados em diversos inquéritos, afirma situação excepcional e, por isso, não se há de
aplicar a regra constitucional do art. 53, § 2º, da Constituição da República, de forma isolada e
insujeita aos princípios fundamentais do sistema jurídico vigente. 3. Habeas corpus cuja ordem
se denega. (grifo nosso) (HC 89417, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 22/08/2006, DJ 15-12-2006 PP-00096 EMENT VOL-02260-05 PP- 00879).

A legitimidade da prisão se faz também por preceito constitucional maior, qual
seja, o princípio republicano e a concepção de que não existe direito absoluto que possa ser
oponível ao Estado Democrático de Direito, em especial com a perpetuação de condutas que,
ainda que em tese analisadas, se encontram comprovadas por documentos e outras provas
produzidas indiciariamente mas sob o crivo de decisão judicial autorizadora.
Nesse sentido e para arremate, oportuno destacar entendimento da Min. Carmem
Lúcia, exarado no julgamento do HC 89417/2006):
“A Constituição não diferencia o parlamentar para privilegiá-lo. Distingue-o e torna-o imune
ao processo judicial e até mesmo à prisão para que os princípios do Estado Democrático da
República sejam cumpridos; jamais para que eles sejam desvirtuados. Afinal, o que se garante é
a imunidade, não a impunidade. Essa é incompatível com a Democracia, com a República e
com o próprio princípio do Estado de Direito.

Desse modo, é de se notar que doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido
de que não há direitos ou prerrogativas absolutos, muito menos o de que políticos, ainda que a
legitimidade no cargo decorra do voto popular, possam lesar indiscriminadamente o patrimônio
público, sem qualquer atuação por parte do Judiciário.
Todavia, essa atuação, certamente, se coloca apenas em situações de extrema
gravidade e excepcionalidade, muito além dos padrões ilícitos observados na atuação de
ocupantes de cargos comissionados ou mesmo de cargos efetivos.
Também é de se ponderar que, segundo o próprio texto constitucional, não há
óbice à prisão em flagrante - flagrância que pode inclusive ser reconhecida a distância, na
presença de evidências de envolvimento em crime permanente -, a qual, conforme o caso
concreto, poderia então ser convertida em prisão preventiva.
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Assim, a possibilidade de decretação de prisão contra exercente de mandato
político depende de o caso concreto demonstrar a existência de um perigo gerado pelo estado de
liberdade do investigado de grandeza tal que justifique, por meio do princípio da
proporcionalidade, afastar a imunidade constitucional, perigo esse que vislumbro no presente
caso, onde JULIO é detentor de mandato eletivo, situação que reforça o seu poder político e as
práticas em tese até então por ele realizadas, bem como pelo fato de exercer a presidência da
Assembléia Legislativa, evidenciando, mais uma vez, o risco eminente de novas e reiteradas
condutas, a possibilidade de ocultar elementos de prova, dentre outras situações graves e
prejudiciais à investigação e a eventual recuperação do dinheiro público em tese desviado.
Desta forma, entendo proporcional, adequada e razoável a prisão processual de
JULIO, atualmente exercente de mandato eletivo de Deputado Estadual, tendo em vista o
cometimento em flagrante dos delitos de lavagem de capitais e organização criminosa, já
analisados no subitem A.3.1. supra.
Diante do requerimento do já existente de decretação da prisão preventiva,
entendo, da mesma forma e pelos mesmos fundamentos supra, pela proporcinalidade,
adequação e razoabilidade da decretação imediata da prisão preventiva acaso preenchidos os
requisitos comuns prvistos no CPP e que passo a analisar.
A.3.2.2. Dos requisitos comuns previstos no Código Penal:
Expôs o órgão ministerial em seu parecer (evento 6):
Conforme destacou a autoridade policial em Relatório Parcial da Operação Alcatraz (Evento
508, REL_FINAL_IPL5, p. 172, do IPL nº 5002024-02.2017.4.04.7200):
Assim, identificou-se que o empresário JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, dada a
sua relação de confiança com JÚLIO CESAR GARCIA, funcionava como se fosse um
banco depositário de valores escusos da organização criminosa, isto é, enquanto outros
empresários em crimes desta mesma natureza em regra repassam a vantagem financeira
com regularidade de datas, JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO postergava os
pagamentos a JÚLIO CESAR GARCIA, tendo a liberdade de pagar “compromissos”
mediante pagamento de serviços ou aquisição de bens móveis e imóveis em proveito de
JÚLIO CESAR GARCIA e/ou seus familiares.
Dessa forma, e considerando que ainda há ao menos uma contratação ilícita em curso
envolvendo essa ORCRIM – e de enorme vulto –, relativa à empresa SAÚDE
SUPLEMENTAR, são robustos os elementos a denotar que JÚLIO CESAR GARCIA, por meio
de seu operador financeiro JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, continue a receber,
ainda hoje, valores ilícitos oriundos de contratações fraudulentas e superfaturadas firmadas
com órgãos/entes públicos do Estado de Santa Catarina, relativos a fraudes em licitações e
contratações e atos de corrupção praticados nos anteriores Governos Estaduais, como ocorrido
nos referidos Pregões Presenciais nº 57/2016 e nº 28/2011 da SEA.
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Importante destacar, contudo, que todos os fatos criminosos objeto da presente investigação
referem-se a licitações e contratações anteriores a 2019, ano em que outro grupo político
assumiu o Governo do Estado de Santa Catarina. Dessa forma, todas as condutas apuradas
evidentemente não guardam qualquer relação com o mandato parlamentar atualmente
exercido pelo investigado JÚLIO CESAR GARCIA.
Portanto, considerando todas essas evidências e conforme consignado pela autoridade policial
na representação pelas medidas de busca e apreensão, “há provas robustas de que os
pagamentos realizados pela SAÚDE SUPLEMENTAR às empresas vinculadas a JEFFERSON
COLOMBO visavam ocultar o pagamento de vantagem indevida a JÚLIO CESAR GARCIA”.
Ademais, conforme descrito a seguir, NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR,
apadrinhado político e outro operador financeiro/articulador de JÚLIO GARCIA, e que teve
envolvimento direto nos procedimentos licitatórios direcionados à SAÚDE SUPLEMENTAR –
além de diversas outras licitações fraudadas no âmbito da SEA –, também foi beneficiado com
valores desviados ilicitamente pela empresa investigada, que certamente foram repassados, em
grande parte, para JÚLIO GARCIA.
Dessa forma, ao menos diante do que foi apurado até o momento nesta investigação e no âmbito
da Operação Alcatraz, não restam dúvidas de que JÚLIO CESAR GARCIA – ex-conselheiro do
TCE/SC, presidente da ALESC em duas oportunidades, figura proeminente da política
estadual – é o LÍDER dessa complexa e extensa Organização Criminosa (ORCRIM) que se
instalou no Estado de Santa Catarina durante vários governos estaduais, tendo como principais
operadores financeiros e articuladores NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR e
JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, o primeiro atuando dentro da Administração Pública
catarinense; o segundo, formalmente no âmbito privado, mas, de fato, drenando recursos de
forma ilícita do Estado.

Com efeito, no âmbito desta investigação, as pessoas mais beneficiadas com
vantagens ilícitas e, ao mesmo tempo, com mais poder de influência, são MILTON MARTINI e
JULIO CESAR GARCIA.
Consoante elementos supra, aliados à parte geral desta decisão, estão claramente
presentes a prova da existência do crime doloso punido com pena superior a 4 (quatro) anos,
bem como indícios suficientes de autoria, seja em relação ao delito de lavagem de dinheiro, seja
em relação ao delito de organização criminosa, os quais são, também, crimes permanentes,
consoante fundamentado já na parte das medidas requeridas item 7.1.
Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a ponto de tornar
a prisão necessária "como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal", também vislumbro
presença.
Isso porque se faz necessário não apenas cessar as práticas delitivas, como
também para provocar a desestruturação de liderança e financeira da suposta organização, para
que novos esquemas não sejam elaborados em detrimento do erário. Além disso, diante da rede
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contatos do investigado, aliado ao seu grande poder de influência, resulta na facilidade de
ocultar provas (conveniência da instrução criminal) e bens obtidos ilicitamente (aplicação da
lei penal).
Nessa condição, vislumbro presença dos requisitos gerais autorizadores da prisão
preventiva (arts. 312 e 312 do CPP), decorrente (a) da prova da materialidade de crimes com
previsão de pena máxima de mais de 4 anos de reclusão, como lavagem de dinheiro; (b) de
fortes indícios de autoria em inúmeros delitos; (c) da atualidade dos delitos, que decorre da
própria continuidade dos contratos e, consequentemente, do esquema de propina, e (d) do
perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, visto o risco a reiteração/continuidade
das práticas delitivas, bem como de ocultação de provas e interferência nas investigações, dado
se conhecimento no esquema e número de contatos tanto na esfera privada quanto pública.
E, diante do requerimento do já existente de decretação da prisão preventiva,
entendo ser o caso de expedir mandado de prisão em flagrante e decretação de prisão preventiva
neste mesmo ato, como formulado pelo Ministério Público Federal, uma vez que preenchidos os
requisitos específicos e os comuns para decretação destas prisões.
A.4. JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO

FIM DA PARTE 3 DE 5

Documento eletrônico assinado por JANAINA CASSOL MACHADO, Juíza Federal Substituta, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A
conferência
da
autenticidade
do
documento
está
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 720006460079v255 e do
código CRC c3e1a4cc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JANAINA CASSOL MACHADO
Data e Hora: 9/12/2020, às 19:0:4
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Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4810, 4º andar - Bairro: Agronômica - CEP: 88025-255 - Fone: (48) 3251 2515 - Email:
scflp01@jfsc.jus.br

PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5014437-42.2020.4.04.7200/SC
REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/SC
ACUSADO: A APURAR

DESPACHO/DECISÃO
OPERAÇÃO HEMORRAGIA (Alcatraz II) - PARTE 4 de 5

A.4. JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO
Transcrevo aqui e adoto como razões de decidir as razões apresentadas pela
autoridade policial na representação:
JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, de acordo com os elementos colhidos durante as
investigações, atua por longo período como principal operador financeiro de JULIO CESAR
GARCIA. Os fartos elementos de prova apresentados, especialmente e-mails, planilhas,
anotações e demais documentos apreendidos evidenciam as empresas relacionadas a
JEFFERSON COLOMBO eram utilizadas para o repasse e ocultação de vantagem indevida
obtida pelo referido líder de organização criminosa. Constatou-se, assim, que a SAÚDE
SUPLEMENTAR/QUALIREDE, vencedora de certame direcionado, repassou valores
estimados em $ 7.776.725,70 (sete milhões, setecentos e setenta e seis mil, setecentos e vinte e
cinco reais e setenta centavos) entre 2012 e 2017, através das empresas APPORTI SOLUÇÕES
EM TECNOLOGIA, SAMABSD LTDA ME e NEXYS SOLUCOES TECNOLOGICAS
EIRELI, vinculadas direta ou indiretamente a JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO (item
2.2.2).

Do mesmo modo, identificou-se que a empresa NEOWAY TECNOLOGIA, que possui contratos
com o Governo Estadual desde o ano de 2009, efetuou repasses entre 2013 e 2017 no valor
estimado de R$ 2.845.000,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil reais) através de
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contratos simulados com as já citadas empresas APPORTI
TECNOLOGIA/TOOLBIZ e SAMABSD LTDA ME (item 3.2.1).

SOLUÇÕES

EM

Foram localizadas, ainda, anotações e planilhas que indicam que a empresa SOCIALBASE,
pertencente ao investigado RADAMÉS MARTINI, teria efetuado o pagamento de R$ 261.395,76
à APPORTI TECNOLOGIA entre maio/2018 a fevereiro/2019 (item 6.1.1), inclusive com
participação ativa de JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO no direcionamento de processos
licitatórios à SOCIALBASE (itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3).
Mediante análise dos dados colhidos pela equipe de investigação, foram identificadas inúmeras
despesas pessoais relacionadas ao investigado JULIO CESAR GARCIA quitadas pela empresa
APPORTI SOLUÇÕES e seu sócio JEFFERSON COLOMBO, totalizando, ao menos, R$
2.795.782,20, no período compreendido entre julho de 2013 e março de 2019 (item 2.2.2):

Verifica-se, com base na planilha acima, que JÚLIO GARCIA constituiu invejável patrimônio
pessoal e para seus familiares com valores desviados do governo estadual.
Destaca-se, ainda, a apreensão na sede da APPORTI de planilha constando o controle da
movimentação financeira ainda em andamento entre os investigados, que evidenciam, inclusive,
que JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO efetuava o pagamento de inúmeras despesas
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informais de JULIO GARCIA, que ultrapassava R$ 60.000,00 mensais:

A análise realizada pela equipe de investigação evidencia que grande parte destas despesas eram
realizadas pelo investigado com claro propósito de manutenção de sua rede de influência política
(colaboradores, assessores pessoais e até mesmo de outros ocupantes de cargo público), social
(almoços, associações e eventos esportivos) e, inclusive, junto a meios de comunicação
(jornalista).
Dentre as referidas despesas em benefício de JULIO GARCIA, destacou-se a existência de
pagamentos relacionados à locação de imóvel pertencente a NELSON DE SOUZA e ocupado por
MARY ELISABETH BENEDET GARCIA, sua ex-esposa, bem como, ao que tudo indica, a seu
motorista particular RENATO RENOVATO BATISTA e sua chefe de gabinete GUISLA
STERINER SCAINI.
Do mesmo modo, durante a Operação Alcatraz, restou comprovado que JEFFERSON efetuava
diversos saques em espécie, os quais, entre junho/2013 e junho/2018, totalizaram R$
1.059.128,07.
Ressalta-se que foram localizadas, ainda, diversas anotações que comprovam que JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO participava ativamente de reuniões nos mais variados níveis da
administração pública, visando à formalização dos acordos investigados (item 2.2.2, 3.2.1 e 6.1.1
da referida representação).
Destaca-se, assim, que JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO atua por longo período como
operador de esquema de desvio de valores expressivos através de contratos mantidos direta ou
indiretamente com o Governo de Santa Catarina, possuindo papel de destaque na organização
criminosa investigada.
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Conforme já exposto, forçoso concluir que as medidas cautelares diversas de prisão previstas
pela legislação não são suficientes para impedir os atos de corrupção e lavagem de dinheiro
executados pela organização criminosa, especialmente considerando a utilização frequente de
equipamentos para comunicação à distância, operadores financeiros e atos praticados através de
ocupantes de cargo por indicação política.

Com efeito, nos itens 6.1.2.b e 6.2.2.a desta decisão, foram analisadas as provas
de que estaria havendo repasse de vantagens indevidas das empresas SAUDE
COMPLEMENTAR e NEOWAY a empresas administradas por JEFFERSON COLOMBO,
especialmente APPORTI e SAMABSD, com base em contratos simulados.
Verificou-se, ainda, que inúmeras despesas de JULIO CESAR GARCIA eram
pagas pela conta bancária da APPORTI, mediante débito ou mesmo saques, sendo que muitas
destas despesas eram lançadas como se fossem da empresa - como no caso do motorista
RENATO e de alguns veículos -, em verdadeiros atos para ocultação do real patrimônio de
JULIO GARCIA.
A partir dessas provas, são muitos os indícios de autoria de JEFFERSON
COLOMBO, visto que basicamente elas foram encontradas em seus e-mails, agendas e conta
bancária - lembrando que a APPORTI é uma EIRELI.
Destaca-se, inicialmente, da Informação 109/2019 (autos 501468457.2019.4.04.7200/SC, Evento 71, INF2), o contrato simulado com a SAUDE
SUPLEMENTAR, quando a APPORTI ainda se chamava SANDRO KERBER LTDA., visto
que as tratativas se deram com JEFFERSON:

5014437-42.2020.4.04.7200

720006551130 .V185

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d9…

4/122

19/01/2021

:: 720006551130 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

No detalhe:

O ingresso de JEFFERSON na SANDRO KERBER se deu logo após a assinatura
do contrato com a SAUDE SUPLEMENTAR, e o nome APPORTI foi adotado quando
transformou a empresa em EIRELI:
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No dia 05.06.2013, SANDRO KERBER outorgou procuração para JEFFERSON
para administrar a empresa e representá-la para todos os fins, como na área comercial,
trabalhista, juridicamente e inclusive perante as instituições financeiras.
Note-se que a assinatura do contrato por JEFFERSON (reconhecimento de firma
em 28.05.13) é anterior ao seu ingresso na sociedade e inclusiva anterior à procuração.
Ainda, no dia seguinte, já houve uma transferência da SAUDE SUPLEMENTAR
para a APPORTI, no valor de R$ 103.235,00. Dias depois, JEFFERSON ingressou formalmente
na empresa.
A renovação contratual, que viabilizou a continuidade na remessa de vantagens
indevidas, também foi negociada com JEFFERSON
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Note-se que o contrato firmado em maio tinha vigência de oito meses, e dez dias
depois dessa reunião já foi realizada nova transferência da SAUDE SUPLEMENTAR para a
APPORTI.
Quanto à sua participação de fato na empresa SAMABSD, foi mediante
utilização nome de laranja no contrato social (Informação 109/2019 - Processo 501468457.2019.4.04.7200/SC, Evento 71, INF2):
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Note-se no corpo do e-mail que ele reporta que os 35% relativos à sua parte
devem ficar em nome do filho do Chico, que teria 10%, então formalmente, ficaria com 45%.
JEFFERSON nunca fez parte da sociedade oficialmente:

LEONARDO DE SOUZA é filho de FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
NETO:
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FRANCISCO é funcionário da APPORTI, próximo a JEFFERSON, conforme se
depreende da interceptação do telefone de JEFFERSON, onde FRANCISCO atendeu (índice
3095638, 26.03.18, 16h57min):

Em outras ligações interceptadas JEFFERSON cita FRANCISCO, sendo possível
deduzir que se trata de pessoa de confiança de JEFFERSON (índice 3304788, 07.08.18,
19h05min e índice 3305616, 09.08.18, 13h39min):

Portanto, JEFFERSON utilizou o nome do filho de FRANCISCO para ocultar sua
participação na SAMABSD. Foi, ainda, localizado e-mail em que JEFFERSON aparece como
Diretor Comercial daquela empresa:

O sócio administrador da SAMBSD, EDILSON EUCLIDES PRUDÊNCIO, é
também sócio da NEXYS, de onde se extrai haver ligação de JEFFERSON também com essa
empresa.
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Como visto nos itens 6.1.2.b e 6.2.2.a, a empresa SAUDE SUPLEMENTAR
transferiu R$ 6.913.305,40, R$ 347.245,00 e R$ 516.175,00 para as empresas APPORTI,
SAMABSD e NEXYS, respectivamente.
Inclusive é de se notar que uma quantia mensal inicialmente paga a SAMABSD
(R$ 46.925,00), passou a ser paga a para a NEXYS (p. 35 da representação dos autos :

Assim, enquanto a SAUDE SUPLEMENTAR fazia chegar quase 7,8 milhões às
empresas ligadas a JEFFERSON, JEFFERSON teria sacado R$ 1.059.128,07 em espécie e pago
despesas de JULIO GARCIA num montante de pelo menos R$ 2.795.782,20.
As evidências de pagamento dessas despesas constam detalhadamente da análise
dos indícios de autoria de JULIO GARCIA (item A.3.2). Quanto aos indícios de autoria de
JEFFERSON, destaca-se, cumprindo sempre lembrar que a empresa APPORTI é uma EIRELI,
de modo que tem em JEFFERSON seu único administrador:

Observam-se pagamentos mensais de R$ 25.000,00 feitos pela APPORTI para
pagamento de imóvel que veio a ser registrado em nome de PABLO BENEDT GARCIA, filho
de JÚLIO GARCIA (ANEXO13 do evento 398 dos autos 5002024-02.2017.4.04.7200):
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É de se lembrar que foram apreendidos em poder de JEFFERSON, planilhas e
registros em agendas relacionados a despesas de JULIO GARCIA (RAMA 23/2019 - INF10 a
INF17 do evento 490 do IPL 50020240220174047200).
A análise de dados telemáticos traz ainda elementos indiciários ainda mais fortes
(Informação 77/2018 - evento 413 dos autos 50020283920174047200):
a) imóveis da incorporadora Pedra Branca:

5014437-42.2020.4.04.7200

720006551130 .V185

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

12/122

19/01/2021

:: 720006551130 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

5014437-42.2020.4.04.7200

720006551130 .V185

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

13/122

19/01/2021

:: 720006551130 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

5014437-42.2020.4.04.7200

720006551130 .V185

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

14/122

19/01/2021

:: 720006551130 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

b) apartamento no Edifício Althoff, de JULIA GARCIA, também pagos por
JEFFERSON, sendo que este próprio encaminhava os comprovantes para a construtora:
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c) taxa condominial no Residencial Serra Negra:
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d) taxa do Condomínio Angra da Lagoinha, troca de mensagem com a excompanheira de JULIO, evidenciando que JEFFERSON pagaria a parte de JULIO:

e) prova inclusive de que se tratava de despesa de JULIA GARCIA, mas
JEFFERSON solicitou que a nota fiscal saísse em nome da empresa (TOOL BIZ era o nome
anterior da APPORTI):

f) pagamento de veículo para a ex-esposa de JULIO GARCIA, em 03/02/2015:

5014437-42.2020.4.04.7200

720006551130 .V185

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

17/122

19/01/2021

:: 720006551130 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

Também foram identificados, pela equipe policial, pagamentos de JAIME
LEONEL DE PAULA JUNIOR já no ano de 2010, conforme informado no evento 29 dos
autos 50063812020204047200, por meio de fracionamento de cheques, já que são dois cheques
de R$ 30.000,00 com a mesma data (OUT4 e OUT5 do evento 29 daqueles autos):

5014437-42.2020.4.04.7200

720006551130 .V185

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

18/122

19/01/2021

:: 720006551130 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

Além do envolvimento no repasse de valores, na análise telemática, observou-se
uma referência à simulação de concorrência:
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Cumpre ressaltar que a APPORTI participou de fraudes licitatórias, em favor da
SOCIALBASE (principalmente itens 6.5.1.a e 6.5.1.b.1. desta decisão). Desse ponto, surgem
outros indícios de autoria de JEFFERSON:
a) no PP 29/2015 SEF, propostas enviadas por JEFFERSON para formação do
preço de referência (pp. 76 e 134 do ANEXO 23 do apenso eletrônico 8 do IPL):
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Na fase de lances, a APPORTI manteve-se com valor acima da SOCIALBASE,
cumprindo destacar que a APPORTI recebeu da SOCIALBASE o valor de R$ 261.395,76
(duzentos e sessenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais, setenta e seis centavos) no
período compreendido entre maio/2018 a fevereiro/2019 (INF3 do evento 2 dos autos
50063812020204047200), sem que fosse encontrado qualquer indícios de serviço prestado pela
APPORTI para a a referida empresa.
Foram encontradas pastas com as atas de pregão, bem como anotações de
JEFFERSON que são indícios de que se trata de vantagem ilícita:
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b) no PP 224/2015 EPAGRI, participou apenas da fase interna, elevando o preço
médio do objeto a ser licitado (já que as outros orçamentos eram de R$ 633.216,00 e R$
595.800,00 (p. 189 e 192) (proposta da APPORTI: p. 65-79/212-225 do ANEXO2 do apenso 8
do IPL):
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Por ocasião do 2º aditivo contratual, JEFFERSON simulou a competição, mas
desta vez com a empresa REVVISA, representada por um funcionário da APPORTI,
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA NETO (p. 22 do ANEXO 4 do apenso 8 do IPL).
c) no PP 121/17 CASAN, também foi a REVVISA, representada por
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA NETO, funcionário da APPORTI, que participou da
simulação da concorrência (p. 114 do ANEXO 19 do apenso 8 do IPL).
Relembro que FRANCISCO é o pai de LEONARDO DE SOUZA, utilizado como
laranja por JEFFERSON na empresa SAMABSD, tendo sido demonstrado acima que
FRANCISCO é funcionário de confiança de JEFFERSON.
Portanto os indícios são de que JEFFERSON é de fato o operador financeiro de
JULIO GARCIA, gerenciando as vantagens ilícitas, mediante recebimento através de contratos
fictícios firmados entre suas empresas e empresas que contrataram com a Administração e
posteriormente utilizando os valores para pagamento de despesas da JULIO e de seus
familiares.
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Importante anotar que, em que pese NELSON NAPPI seja o apadrinhado de
JULIO na Administração, as vantagens ilícitas destinadas a JULIO tem como principal caminho
as empresas relacionadas a JEFFERSON COLOMBO, sendo que inclusive veículos de uso de
JULIO permanEcem registrados em nomea da APPORTI, bem como o motorista particular de
JULIO também é oficialmente funcionário da APPORTI.
Além dos fortes indícios nos delitos de corrupção e lavagem de dinheiro,
JEFFERSON ainda participa de fraudes licitatórias.
Assim, sua atuação na organização criminosa é significativa e sua liberdade
coloca em risco a investigação e a aplicação da lei penal, na medida em que sua expertise seria
justamente em simulações de contratos e operações, podendo não apenas interferir nas provas,
como impedir a localização de bens eventualmente sujeitos a pena de perdimento.
Mais do que isso, sendo o principal operador financeiro das vantagens ilícitas
direcionadas a JULIO, o que denota se tratar de pessoa de total confiança de um dos supostos
líderes da organização criminosa, tem plenas condições de fazer as adequações necessárias para
que o esquema criminoso seja reorganizado de modo a prosseguir, ainda que venha a público a
presente investigação.
Por estas razões, entendo que não há medidas cautelares aptas a cessar o esquema
criminoso, sendo necessária a prisão preventiva requerida.
A.5. JAIME LEONEL DE PAULA JÚNIOR
Transcrevo aqui e adoto como razões de decidir as razões apresentadas pela
autoridade policial na representação:
Por fim, importante destacar a participação nos fatos sob apuração de JAIME LEONEL DE
PAULA JÚNIOR, eis que identificados repasses ilícitos de recursos pelo referido a diversos
detentores de cargos públicos durante todo o período investigado, através das empresas E-BIZ
SOLUTIONS, ECCO ENERGY e, principalmente, NEOWAY TECNOLOGIA.
Inicialmente, ressalta-se o envolvimento de JAIME LEONEL em inúmeros procedimentos
licitatórios fraudados pela organização criminosa, quais sejam Pregão Presencial 751/2006, da
Secretaria de Estado da Saúde (item 3.1.1), Pregão Presencial 217/2008 da Secretaria de
Administração (item 3.2.1), Manifestação de Interesse 001/2011 da Secretaria de Estado da
Fazenda (item 3.1.3), Pregão Presencial 166/2012 da Secretaria de Estado da Saúde (item 3.1.4),
Pregão Presencial 2417/2013 também da SES (item 3.1.5), Pregão Presencial 35/2013,
instaurado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (item 3.1.6), Pregão Presencial
020/2014 da Secretaria de Estado da Administração (item 3.1.7), Pregão Presencial 099/2015 e
Processo de Dispensa 39/2016, formalizados pela Companhia Catarinense de Águas e
Saneamento (CASAN) (item 3.1.8).
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Identificou-se, inclusive, que a NEOWAY TECNOLOGIA teria recebido, entre 2008 e 2011, R$
4.518.589,56 repassados pela ELUCID SOLUTIONS, a qual mantinha contratos com a Centrais
Elétricas de Santa Catarina – CELESC em decorrência do Pregão Eletrônico 199/2006 e
Processo de Inexibilidade de Licitação 030/2008 (item 3.1.9).
Foram identificadas, ainda, provas robustas de que os responsáveis pela NEOWAY
TECNOLOGIA, especialmente seu sócio JAIME LEONEL DE PAULA JÚNIOR, formalizaram
contratos fictícios visando ao pagamento de vantagem indevida a agentes pertencentes ao núcleo
políticos e servidores públicos vinculados à organização criminosa.
Nesse sentido, constatou-se que JAIME LEONEL DE PAULA JÚNIOR, através das empresas
NEOWAY TECNOLOGIA e ECCO ENERGY, efetuou o repasse, entre 21/08/2013 e 01/08/2017,
de R$ 2.845.000,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil reais) através de contratos
simulados com as empresas APPORTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA/TOOLBIZ e SAMABSD
LTDA ME, vinculadas à JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, o qual, no período, efetuou
pagamento de despesas e bens em proveito de JULIO CESAR GARCIA, então Conselheiro do
Tribunal de Constas do Estado e um dos líderes da organização criminosa investigada (item
3.2.1).

Do mesmo modo, foi identificado o pagamento pela NEOWAY TECNOLOGIA de vantagem
indevida no valor de R$ 2.732.071,12, entre 2008 e 2011, mediante contrato simulado de
Sociedade em Conta de Participação (SCP) firmado com a empresa ALFA GESTÃO DE
NEGÓCIOS, administrada por RADAMÉS THIAGO GUERREIRO MARTINI, filho de MILTON
MARTINI, integrante do núcleo político da ORCRIM. A análise financeira realizada pela equipe
de investigação indica, ainda, que estes repasses tinham por origem especialmente valores
recebidos pela NEOWAY da empresa ELUCID SOLUTIONS, que mantinha contrato com a
CELESC no período (item 3.2.2).
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Destacou-se, ainda, durante a análise dos contratos, que as empresas NEOWAY e ALFA, entre
11/09/2009 e 06/05/2011, teriam efetuado repasses no valor de R$ 177.000,00 à empresa
BORTOLUZZI & SOBRAL LTDA., cuja sócia, a servidora DAYNA MARIA BORTOLUZZI, atuou
em processos administrativos investigados neste feito (itens 3.3.1 e 3.1.3).
Identificou-se, também, que TURÍBIO MARTINHO DE CAMPOS, enteado de TÂNIA
EBERHARDT, Secretária da Saúde, apesar de possuir salário mensais inferiores a R$ 10.000,00
na qualidade de funcionário da NEOWAY, recebeu, em fevereiro de 2014, dois créditos no valor
total de R$ 173.333,33 sob rubrica “pagamento fornecedores”. O primeiro, no valor de R$
33.333,33, foi pago justamente na data de liquidação da parcela referente ao mês de janeiro do
contrato 672/2013 firmado com a Secretaria de Estado da Saúde. O restante da quantia (R$
140.000,00) teria sido pago pela NEOWAY cinco dias após a emissão da respectiva ordem
bancária, em 20/02/2014.
Foram apontados, ainda, indícios de que a NEOWAY estaria desviando recursos oriundos de
contratos mantidos com a CASAN, mediante pagamentos que totalizaram R$ 2.095.669,57, no
período compreendido entre 22/09/2015 a 11/12/2018, à AJUDE SISTEMAS
COMPUTACIONAIS, pertencente ao investigado MARIO GILBERTO EICHLER JÚNIOR, a qual
não foi localizada em seu endereço anunciado, bem como jamais possuiu empregados registrado
(item 3.2.3.).
Por fim, cumpre ressaltar a íntima relação entre JAIME LEONEL e integrantes do núcleo
político da organização criminosa, tendo o referido já figurado como diretor de empresas
relacionadas a MILTON MARTINI e seus familiares, como a já citada SÃO SEBASTIÃO
EMPREENDIMENTOS (item 3.1.2 desta representação) e EÓLICA BOA VISTA.
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Assim, não há dúvidas de que a decretação de prisão preventiva do investigado é medida que se
impõe, visando à garantia da ordem pública, especialmente considerando o papel central
desenvolvido na organização criminosa e os reiterados atos de corrupção praticados.
Destarte, forçoso concluir que as medidas cautelares diversas de prisão previstas pela legislação
não são suficientes para impedir os atos de corrupção e lavagem de dinheiro executados pela
organização criminosa, especialmente considerando a utilização frequente de equipamentos para
comunicação à distância, operadores financeiros e atos praticados através de ocupantes de
cargo por indicação política.

JAIME LEONEL é sócio administrador da empresa NEOWAY, envolvida em
fraudes licitatórias e pagamento de vantagens ilícitas, especialmente em favor de JULIO
CESAR GARCIA e a de MILTON MARTINI, especialmente a partir de contratos simulados.
Os fatos respectivos foram objeto do item 6.2. desta decisão.
As fraudes investigadas até o momento vão do período de 2006 a 2016, com
contratos que se prolongam no tempo até os tempos atuais.
Assim, são muitos os indícios de autoria em relação a este investigado. Vejamos.
a) No PP 751/2006, em que foram observadas diversas cláusulas no edital que
restringiam a competitividade e que a outra concorrente ofertou lances todos superiores ao valor
estimado para a contratação (item 6.2.1.a), JAIME LEONEL DE PAULA JUNIOR representava
a empresa vencedora, E-BIZ (p. 83 do OUT33 do apenso 4 do IPL):
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Cumpre lembrar que JAIME é sócio gerente da E-BIZ e que, em 2010, a parcela
da E-BIZ que atuava em Santa Catarina foi cindida em favor da NEOWAY.
No contrato, embora conste que a empresa estaria representada por Carlos
Francisco Sobreira Guimarães, é possível verificar que JAIME também apôs sua assinatura (pp.
92-100 do OUT33 do apenso 4 do IPL):
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Relacionado a essa contratação, observou-se que uma servidora envolvida no
processo licitatório (DAYNA BOROTOLUZZI) teria recebido pagamentos das empresas ALFA
(vinculada a família MARTINI) e NEOWAY (vinculada a JAIME DE PAULA JUNIOR) (p. 87
da representação dos autos 50063812020204047200):
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JAIME também veio a contratar, na empresa NEOWAY, outro servidor que atuou
nesse procedimento licitatório - MAURÍCIO PASSOS DE CASTRO (perfil do Linkedin - p. 53,
INF2 do apenso 4 do IPL):

(...)
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Portanto, os indícios são de que JAIME recompensou os servidores que
direcionaram a contratação.
No PP 217/2008, JAIME tinha vínculo - ainda que não tenha assinado a proposta com empresa que atuou na interna (p. 31 do EDITAL62 do apenso 4 do IPL):

E representou a NEOWAY no consórcio que venceu a licitação (p. 3 do
EDITAL71 do apenso eletrônico 4 do IPL):
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Assinou o contrato 24/2012, decorrente da Carta Convite 001/2011, em cujo
processo licitatório novamente houve participação da beneficiada DAYNA na equipe
técnica (p. 189 do PROCADM20 do apenso 5 do IPL):
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No PP 166/2012, também direcionado, com atuação de MAURICIO DE
CASTRO, que veio a trabalhar para JAIME, firmou declarações indispensáveis à participação
(p. 124 do OUT47 do apenso 4 do IPL):

Posteriormente, assinou o respectivo contrato (p. 141 do OUT47 a p. 6 do
OUT48):
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Outra solicitação encaminhada por MAURICIO DE CASTRO resultou no PP
2417/2013, onde a proposta encaminhada por JAIME foi vencedora (p. 21-22 do OUT20 do
apenso 4 do IPL):
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No PP 20/2014 (item 6.2.1.g), participou da fase interna (ainda que sem
assinatura) (p. 8 do OUT84 do apenso 4), sendo que na fase externa o único participante foi o
consórcio firmado entre a SOFTPLAN e a NEOWAY (p. 20 do OUT95 do apenso 4 do IPL):
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JAIME representou a NEOWAY na formação do consório (p. 5 do OUT94 do
apenso 4 do IPL):

NO PP 99/2015 da CASAN, JAIME representou a NEOWAY já na fase interna,
quando as demais propostas foram apresentadas por empresas que tinham relação com a
NEOWAY (item 6.2.1.h) (p. 18 do OUT115 e 25 do OUT119 - segunda proposta devido ajustes
no edital):
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Outra empresa que participou da fase interna foi a ELUCID SOLUTIONS S/A
(SONDA UTILITIES) já mantinha há anos relação suspeita com a NEOWAY, conforme apurou
a autoridade fiscal (Processo 5014683- 72.2019.4.04.7200/SC, Apenso: 1, OUT29, Página 230).
Tais relações e transferências de valores necessariamente passam pelo administrador da
empresa NEOWAY, de onde se vislumbra indícios de autoria em relação a JAIME.
JAIME DE PAULA JUNIOR também participou de fraudes em favor de terceiros,
como no caso do DL 3327/2015 (p. 10 do PROCADM 10 do apenso 3 do IPL):

Vale ressaltar que a ACCESS1, também envolvida em práticas ilícitas, inclusive
com suspeita de sócio laranja (fatos analisados no item 6.4. desta decisão), foi incorporada pela
NEOWAY, representada por JAIME LEONEL DE PAULA JUNIOR (p. 80-86 do OUT20 do
apenso 1 do IPL):
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Ainda, relembro da Informação de Polícia Judiciária n. 1000/2019 (INF1 e INF2
do evento 8 dos autos 50063812020204047200):
A NEOWAY realizou operações a crédito (total de R$ 2.732.071,12) e a débito (total de R$
1.540.125,30) nas contas da ALFA SOLUÇÕES. Essas movimentações são observadas entre os
anos de 2008 e 2011.
Apesar de que não há sócios comuns entre a NEOWAY e a ALFA SOLUÇÕES, JAIME LEONEL
DE PAULA JUNIOR, sócio presidente da NEOWAY, mantém sociedade com FELIPE TOME
GUERREIRO MARTINI e ALISSA MARIA GUERREIRO MARTINI na empresa CAMPO
BELO ENERGETICA S.A., CNPJ 10.952.160/0001-94. Recorda-se que FELIPE MARTINI e
ALISSA MARTINI são sócios da ALFA SOLUÇÕES.
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Também se destaca que a empresa CAMPO BELO foi favorecida com a transferência de um total
de R$ 106.101,83 das contas da ALFA SOLUÇÕES, com as movimentações distribuídas entre os
anos de 2009 a 2012. Esse conjunto de fatores apontam que a conta da ALFA SOLUÇÕES pode
ter sido utilizada como intermediária em transações onde houve a necessidade de ocultar a
origem e destino de movimentações bancárias.

Outra relação suspeita envolvendo JAIME, se observa nas movimentações
financeiras de transferência para a ALFA logo após recebimento da ELUCID
(Informação 1032/2019 - INF3 do evento 8 dos autos do pedido de busca e apreensão):

Essas transferências chamam atenção, devido a irregularidades observadas no
contrato entre a CELESC com a ELUCID, decorrente do PE 199/2006, e do fato de que a
autoridade policial observou a existência do seguinte contrato (p. 116 da representação de busca
e apreensão):

No OUT18 do apenso 1 do IPL consta cópia de contrato de constituição de
sociedade em conta de participação firmado por JAIME DE PAULA JUNIOR, como forma de
justificar as transferências realizadas por JAIME para a família de MILTON MARTINI:
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(...)

(...)
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Ainda, indícios do envolvimento de JAIME no repasse de vantagens ilícitas se
sobressaem da Representação Fiscal (apenso 1 do IPL), onde foi verificada relação de longa
data entre JAIME e RADAMÉS MARTINI, da empresa ALFA, com quem firmou sociedade
em conta de participação para justificar as transferências de valores.
A autoridade policial apurou que, inclusive, RADAMÉS tinha procuração para
representar a NEOWAY perante os bancos, o que só poderia acontecer com autorização de
JAIME (pp. 137-8 da representação dos autos 50063812020204047200):

Além das transferências em favor da família MARTINI, a autoridade apurou um
esquema de remessa de valores da NEOWAY para a JEFFERSON COLOMBO, envolvendo as
empresas ECCO ENERGY, SAMBSD e TOOL BIZ (APPORTI). Cumpre lembrar que
JEFFERSON, como já visto, recebia os valores destinados a JULIO GARCIA (item 6.2.2.a).
Também foram localizados dois cheques emitidos pela NEOWAY (firmados por
JAIME) e nominados diretamente à pessoa física JEFFERSON COLOMBO utilizando a
estratégia de fracionamento, para que não fosse emitido cheque acima de R$ 50.000,00 (OUT4
e OUT5 do evento 29 dos autos 50063812020204047200):
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Repito que as movimentações bancárias, dada sua natureza, se apresentam como
indícios de autoria em relação ao administrador da empresa, no caso, JAIME DE PAULA
JUNIOR.
Após destacar parte dos indícios de autoria apontados pela autoridade policial,
observa-se que estes se prolongam no tempo e estão relacionados a fraudes licitatórias,
pagamento de propina e lavagem de dinheiro.
Uma atuação em tão larga escala, para que seja interrompida, leva ao deferimento
do pedido de prisão preventiva.
Isso porque o perigo de liberdade do investigado decorre do risco à investigação,
eventual instrução processual e à aplicação da lei penal, diante da potencial condição de
interferir nas provas e ocultar bens obtidos ilicitamente. Ainda há perigo à ordem pública, tendo
em vista que diante do know how adquirido ao longo dos anos na organização criminosa
viabiliza a continuidade da empreitada ainda que por interpostas pessoas.
A.6. NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR
Transcrevo aqui e adoto como razões de decidir as razões apresentadas pela
autoridade policial na representação:
NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR, conforme relatado, foi Secretário Adjunto de
Administração entre 2011 e 2018, tratando-se de indicação política do investigado JULIO
CESAR GARCIA, de acordo com elementos robustos colhidos nos autos da Operação Alcatraz,
inclusive confirmados em seu interrogatório.
Ainda, após sua exoneração, NELSON foi nomeado, em 05/02/2019, Diretor de Tecnologia e
Informações da Assembleia Legislativa, cargo que ocupou até sua prisão em 30/05/2019.
Na presente investigação, identificou-se a atuação direta de NELSON NAPPI JÚNIOR em atos
relacionados ao direcionamento ilícito do Pregão Presencial 28/2011 e Pregão Presencial
118/2016 à empresa SAÚDE SUPLEMENTAR/QUALIREDE (itens 2.1.1 e 2.2.1), com
recebimento de vantagem indevida no valor de R$ 808.000,00 (oitocentos e oito mil reais), entre
março de 2016 e outubro de 2017, através de simulação de contratos de prestação de serviço
celebrados entre a referida empresa e sua operadora financeira MICHELLE OLIVEIRA DA
SILVA GUERRA
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Destaca-se, ainda, que, através do referido contrato, foram repassados R$ 7.776.725,70 (sete
milhões, setecentos e setenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) entre
2012 e 2017, a empresas vinculadas à JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, operador
financeiro de seu padrinho político JULIO GARCIA (item 2.2.2).

Foi identificada, também, participação de NELSON NAPPI na assinatura de documentos
relacionados ao Pregão Presencial 020/2014, com fortes indícios de fraude visando à
contratação da empresa NEOWAY TECNOLOGIA (item 3.1.7), a qual também efetuou repasses
entre 2013 e 2017 no valor estimado de R$ 2.845.000,00 a empresas vinculadas a JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO.
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Conforme consta da Operação Alcatraz, foi identificado que NELSON NAPPI constituiu
considerável patrimônio oculto através de recursos desviados dos contratos mantidos com a
administração pública, destacando-se que figura como réu pela prática por 8 (oito) vezes do
delito descrito no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98 (Ação Penal nº 5016010-52.2019.4.04.7200/SC).
Por fim, conforme exposto, de acordo com a colaboradora MICHELLE GUERRA, NELSON
NAPPI era peça central no esquema de distribuição de propina entre integrantes do núcleo
político da organização criminosa, especialmente o ex-governador EDUARDO PINHO
MOREIRA e os já citados MILTON MARTINI e JULIO CESAR GARCIA (Processo 500638120.2020.4.04.7200/SC, Evento 19, PET4, Página 44):
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Vale destacar, ainda, a apreensão de planilha na Operação Alcatraz em poder de NELSON
CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR, que relacionada diversos ocupantes de cargos
comissionados na administração pública estadual e o responsável por sua indicação política,
destacando-se nomes atribuídos ao referido (Relatório de Análise de Material Apreendido n°.
008/2019 - Evento 129, INQ10, fls. 40/51, e-proc n. 5002024-02.2017.4.04.7200/SC):
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Assim, não há dúvidas de que a decretação de prisão preventiva do investigado é medida que se
impõe, visando à garantia da ordem pública, especialmente considerando o papel central
desenvolvido na organização criminosa e os reiterados atos de corrupção praticados.
Destarte, forçoso concluir que as medidas cautelares diversas de prisão previstas pela legislação
não são suficientes para impedir os atos de corrupção e lavagem de dinheiro executados pela
organização criminosa, especialmente considerando a utilização frequente de equipamentos para
comunicação à distância, operadores financeiros e atos praticados através de ocupantes de
cargo por indicação política.

NELSON NAPPI JUNIOR, além dos indícios de autoria nos fatos investigados na
Operação Alcatraz, também estaria envolvido na presente investigação.
Conforme visto acima, JULIO CESAR GARCIA, padrinho político de
NELSON, teria sido bastante favorecido pelas empresas SAUDE SUPLEMENTAR e
NEOWAY.
Por sua vez, os indícios são de NAPPI atuou nas fraudes que beneficiaram essas
empresas nos respectivos processos licitatórios.
Vejamos.
a) PP 28/2011 SEA
Inicialmente, destaca-se que o procedimento teve início na Concorrência 222/2010
- cuja minuta de edital foi analisada e aprovada por NELSON NAPPI JUNIOR -, que foi
anulada, vindo a dar início então ao PP 28/2011, modalidade pregão, contrariando inclusive o
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entendimento de que deveria se dar por concorrência (INF1 do apenso eletrônico 6 do IPL - pp.
6-8 do OUT3 do apenso eletrônico 7 do IPL).

(...)

No PP 28/2011, NELSON indeferiu os recursos administrativos apresentados
pelas empresas BENNER Tecnologia e Sistemas de Saúde Ltda. e Connectemed - CRC
Consultoria, Administração e Tecnologia em Saúde Ltda., interpostos, entre outras
coisas, contra a desclassificação das recorrentes e contra a classificação do Consórcio Santa
Catarina, vencedor (p. 74 do OUT32 e 6 do OUT33 do apenso eletrônico 6 do IPL):
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Também foi NELSON quem assinou o contrato 24/2011 (pp. 71-77 do OUT33 do
apenso 6 do IPL):

(...)
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(...)

b) PP 57/2016 SEA
NELSON, na condição de Secretário Adjunto, participou do impulso inicial (p. 52
do ANEXO10 do apenso 7 do IPL):
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A consultoria jurídica manifestou-se pelo preenchimento dos requisitos formais,
tendo NELSON NAPPI JUNIOR acolhido o parecer (pp. 10 a 13 do ANEXO 12 do apenso 7):
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Logo em seguida (p. 15 do ANEXO12 do apenso 7 do IPL):
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NELSON homologou o resultado do Pregão, assim como também assinou o
respectivo contrato (p. 41 do ANEXO50 e pp. 32-37 do ANEXO52 do apenso 7):
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(...)

c) PP 217/2008
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A atuação de NAPPI estaria relacionada ao Sétimo Aditivo (OUT83 do apenso 4
do IPL). Tendo em vista que não constam todas as peças necessárias, para melhor
entendimento, transcrevo trecho da INFO/NUGPDRR 322-2019 (INF4 do apenso 4 do IPL):
Especificamente em relação ao 7° Termo Aditivo (Anexo XIII que prorrogou a
vigência contratual ate abril de 2014 e resultou em um acréscimo de RS 500.644,94 (quinhentos
mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), verifica-se que,
novamente, nouve questionamento da Consultoria Juridica quanto a adequação entre os serviços
que seriam acrescidos e o objeto original do contrato o que levou o então Gerente de Tecnologia
da Informação da SEA, Sr. Danilo Pereira, a encaminhar ao Secretario-Adiunto Nelson Castelo
Branco Nappi Jr., a Comunicação Interna n 2190 (Anexo XIII - fls 30-32) revisão do parecer
juridico emitido pela COJUR:

(...)
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Conforme se verifica, a Comunicação Interna juntada acima faz menção ao Parecer Jurídico n°
5014/2013 e procura sustentar que a realização do aditivo não tinha o objetivo de alterar o
objeto do contrato. Assim, solicita uma revisão do Parecer Jurídico emitido pela Consultoria
Jurídica da SES.
Contudo, não foi possível encontrar, no processo relativo ao 7° Termo Aditivo ao Contrato n°
10/2019, o mencionado Parecer Jurídico e também não constam informações se, de tato, ocorreu
a sua revisão, tal como solicitado pela Gerencia de Tecnologia da Informação.
Ainda assim, cerca de um mes após o encaminhamento da Comunicação Interna ao Secretario
Adjunto da SEA, Sr. Nelson Castello Branco Nappi Jr., verifica-se que foi prevista dotação
orçamentária para a realização do termo aditivo (Anexo XIII - fls. 33):

5014437-42.2020.4.04.7200

720006551130 .V185

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

58/122

19/01/2021

:: 720006551130 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

Destaco que no OUT83, não há peças entre a Comunicação Interna 2190 e a
Informação CPlan 6.198/2013.
Vale lembrar que, nas palavras de FABIO LUNARDI FARIAS, "NELSON NAPPI
era uma espécie padrinho político de DANILO PEREIRA" (evento 83, INQ10, 500202402.2017.4.04.7200).
d) PP 20/2014 SEA
A solicitação para o certame foi encaminhada para NELSON NAPPI (OUT84 do
apenso 4 do IPL):
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Também deu outros encaminhamentos, como após verifica a necessidade de
adequação da real intenção do objeto a ser contratado (OUT99 do apenso 4):
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Também assinou como testemunha o contrato 57/2014 e foi ordenador secundário
e depois primário (OUT100 e 101 do apenso 4 do IPL):
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Atuou, ainda, no 1º Termos Aditivos (OUT102 do apenso 4 do IPL):
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No 2º Aditivo, inclusive como ordenador primário (OUT103):

No 3º Termo Aditivo, novamente como testemunha e também como ordenador
primário (OUT105):
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No 4º Termo Aditivo, como testemunha e ordenador primário (OUT109):

É de se lembrar que a cada aditivo, o contrato é novamente analisado, como bem
observado pelo Ministério Público de Contas e pela autoridade policial na representação dos
autos da busca e apreensão:
De acordo com o MPTCE, foram firmados quatro aditivos, prorrogando-se a vigência do
contrato até 05/05/2019, destacando-se, assim, que o respectivo edital passou por diversas vezes
a ser analisado novamente pelos envolvidos (ex. DANILO PEREIRA – p. 57, FELIPE WILDI
VARELA – p. 87, 253 e 389, NELSON NAPPI JÚNIOR – fp. 91 e 160, RODRIGO MELLO DA
ROSA – p. 159 e MILTON MARTINI – P. 269 e 400 do anexo XV), sendo que não houve qualquer
referência à contratação indevida por meio de consórcio.

Também no PP 969/09, em que beneficiada a empresa MICROMED, objeto do
item 6.3.1.a desta decisão, NELSON atuou como consultor jurídico (p. 35 do PROCADM30 do
apenso 3 do IPL):
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Quanto à sua suposta participação nos desvios de valores e lavagem de
dinheiro, destaco os seguintes indícios:
a) NELSON manteve contato com VALTON, envolvido nos fatos envolvendo
JULIO GARCIA e o empreendimento CEU, em 10/08/2018 (INFO 129/2019 - INF34 do
evento 606 dos autos 50020240220174047200):
As imagens do circuito de câmeras do prédio indicaram um encontro no escritório entre
NESLON NAPPI, então Secretário Adjunto de Administração da SEA, e o empresário VALTON
CARLOS WERNER JÚNIOR, responsável pela construtora URBEM e edificação do
empreendimento CEU. Conforme detalhado no Relatório de Diligências 040.2018
ALCATRAZ.DELECOR/SR/PF/SC
(Evento
316,
ANEXO3,
eproc
n°.
500202839.2017.4.04.7200), vejamos:
De posse dessas imagens, foi possível verificar que NELSON chegou ao local no horário
combinado, carregando uma bolsa aparentemente vazia, tendo em vista o volume visual,
conforme se depreende das imagens abaixo, as quais mostram NELSON no elevador e
descendo no 5º andar, local onde na sala 507 funciona o escritório de advocacia
MICHELLE GUERRA ADVOCACIA, pertencente a MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA
GUERRA, associada a NELSON. (...)
Cumpre informar que na manhã do dia 10/08/2018, entre as 08h00min e as 12h00min
horas, apenas NELSON e outras quatro (04) pessoas utilizaram os elevadores para
acessar o 5º andar, sendo que RONALDO não foi identificado. Daquelas, um dos
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indivíduos foi identificado a posteriori como sendo VALTON CARLOS WERNER JÚNIOR
(CPF 850.006.639-34).
Assim, sua chegada ao edifício ocorreu às 10h55min, quando foi identificado o veículo
Jaguar F-Pace de placa QJO-8800 cadastrado em nome da SPR Investimentos e
Participações LTDA (CNPJ 15.212.839/0001-60), cujo sócio majoritário é VALTON. Ato
contínuo, às 10h56min VALTON, carregando uma maleta, deixa o elevador no quinto
andar, dirigindo-se para o mesmo lado para o qual NELSON havia descido.

(...)
Com base nas imagens apresentadas acima, é possível observar que ambos, NELSON e VALTON,
ao saírem dos elevadores no 5º andar se dirigiram para o lado esquerdo do corredor naquele
andar. As imagens abaixo apresentam imagens do local.
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b) o fato apurado no inquérito da Operação Alcatraz, quanto a NELSON ter se
mantido como sócio oculto do escritório de MICHELLE GUERRA, tendo a autoridade policial
ressaltado na representação dos autos 50063812020204047200:
Durante as investigações, foram colhidos inúmeros elementos de prova relacionados à parceria
ilícita mantida entre ambos, especialmente: a) tratativas sobre o contrato de locação (p. 07-08 da
Informação 110/2019 - processo 5014684- 57.2019.4.04.7200/SC, Evento 71, INF5, Página 1);
b) e-mails sobre a manutenção do escritório, inclusive indicando que se tratava de
estabelecimento “de fachada” (p. 11); c) gravação realizada pela própria investigada tratando
sobre as atividades ilícitas realizadas (p. 52-71); e d) mensagem sobre o registro de veículo do
investigado em nome de MICHELLE e procuração para movimentação da conta do escritório
por NELSON NAPPI (p. 02-03 da Informação 40/2018 – processo 501468457.2019.4.04.7200/SC, Evento 71, INF6, Página 1).

Destaca-se que, no procedimento vinculado à presente investigação, relacionado à
Operação Alcatraz (documentos em anexo - autos 5002024- 02.2017.4.04.7200/SC, evento 131,
REL_FINAL_IPL4 a 7), foi apresentado Relatório Parcial pela autoridade policial apontando-se
minuciosamente os elementos de prova colhidos durante as investigações, relacionados à
ocultação de valores ilícitos por NELSON NAPPI, especialmente através do escritório
MICHELLE GUERRA ADVOCACIA.
Desses elementos destaco:
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(...)

(...)

(...)
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(...)

(...)
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A autoridade policial verificou ainda (INF5 do evento 71 dos autos
50146845720194047200), que de 08/2017 a 08/2018, "a média de despesas mensais do
escritório foi de R$ 12.704,82 (doze mil, setecentos e quatro reais e oitenta e dois centavos)", o
que, conforme se extrai da conversa acima transcrita, não seria mantida pelas ações trabalhistas
patrocinadas por MICHELLE. Portanto, são indícios de serem custeadas por conta dos valores
recebidos para NELSON por conta dos contratos fictícios com as empresas que mantinham
contrato com o Estado de Santa Catarina.
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c) os contratos simulados entre o escritório de MICHELLE com a SAUDE
SUPLEMENTAR, conforme exposto no item 6.1.2.c., que associados com a participação de
NELSON no escritório, se tornam indícios de autoria em relação a NELSON.
d) diante da procuração que tinha deste 2016, os saques efetuados na conta do
escritório (p. 61 da representação 50063812020204047200):
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e) testemunho de ODETE FÁTIMA DE QUEIROZ, secretária do escritório
MICHELLE GUERRA ADVOCACIA desde 30/01/2017, ouvida no inquérito da Alcatraz
(Evento 119, INQ27, 5002024- 02.2017.4.04.7200/SC):
“(...) QUE a depoente é a única funcionária do escritório, sendo que lá trabalham como
advogados MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA GUERRA, FABIANA EVERLING e NELSON
CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR; QUE respondia diretamente a MICHELLE, mas fazia o
serviço de recepção a todos eles; QUE NELSON frequentava o escritório em uma média de uma
vez por semana, e normalmente chegava sozinho; QUE por vezes, NELSON fazia algumas
reuniões em uma mesa que lhe era reservada, na sala 506; QUE normalmente, NELSON lhe
passava com antecedência os nomes das pessoas que seriam atendidas, para que a declarante os
recebesse, e para que a sala lhe fosse reservada; (...) QUE questionada sobre eventuais
pagamentos que fazia a pedido de NELSON, esclarece, com relação ao bloco de recibos
apreendido no escritório, que NELSON lhe dava R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), em
espécie, para o pagamento de TERENCE RICARDO DE SOUZA, piloto de embarcações; QUE
além desse pagamento, que era mensal e regular, eventualmente NELSON lhe pedia para pagar
algumas contas domésticas em nome dele, tais como conte telefônica, condomínio, etc., sempre
lhe entregando o valor correspondente em espécie; QUE questionada sobre uma mala azul,
rígida, no interior da qual foram encontrados R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em espécie,
não se recorda de tê-la visto antes da data em que foi apreendida, mas informada sobre o local
onde foi encontrada, a depoente informa que aquele espaço era reservado às coisas de
NELSON.”

f) valores apreendidos com NELSON NAPPI (evento 131 dos autos 500202402.2017.4.04.7200):
“Oportuno destacar que no dia da deflagração da operação policial (30/05/2019), que culminou
com a prisão de NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR além de outros envolvidos,
parte do resultado das buscas policiais apontaram à apreensão da quantia total de R$ 50.600,00
em espécie (cinquenta mil e seiscentos reais) sob exclusiva responsabilidade do referida
indiciado (R$ 25.600,00, em espécie, encontrados dentro da pasta - Auto Circunstanciado de
Busca e Arrecadação, Equipe FLP 03, Evento 71, AUTOBUSCAAPREENS9, item 10 e Evento
71, APREENSAO10; e R$ 25.000,00, em espécie, encontrados dentro de uma mala azul - Auto
Circunstanciado de Busca e Arrecadação, Equipe FLP 41, Evento 73,
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AUTOBUSCAAPREENS10, item 14 e Evento 73, APREENSAO11, item 14). Assim, essa situação
fática reforça os já robustos indícios de recebimento de valores em espécie, com decorrente
transporte, relacionados à vantagem indevida vinculado a contratos públicos de sua atuação”.

g) despesas pessoais de NELSON pagas pelo escritório cerca de 20 dias após
recebimento de valores da QUALIREDE/SAUDE SUPLEMENTAR (recebimento de 37.000,00
em 02/08, saque de 30.000 no dia 15) (vide evento 3 dos autos 50063812020204047200,
transcrição da representação daqueles autos):
Através do monitoramento do e-mail michelle@mg-advocacia.com, constatou-se que, oito dias
depois, em 23/08/2017, teriam sido pagos em espécie taxas (FRJ: R$ 800,00 e ITBI R$
16.000,00) referentes à escritura pública do imóvel, conforme mensagem repassada pela própria
MICHELLE GUERRA ao Cartório Salles no dia seguinte (p. 110-112 - Informação 76/2018 em
anexo).

Ainda:
No mesmo sentido, analisando-se a movimentação financeira do escritório em outubro de 2017 e
confrontando-as com os dados compartilhados (p. 145, Informação 76/2018 em anexo),
constatou-se que, no mesmo mês em que foram recebidos R$ 11.000,00 desviados pela SAÚDE
SUPLEMENTAR/QUALIREDE, MICHELLE destinou R$ 40.000,00 para aquisição de
veículo de luxo em proveito de NELSON NAPPI JÚNIOR.

h) o depoimento de MICHELLE GUERRA, sobre a atuação de NAPPI em relação
aos valores recebidos da QUALIREDE (transcrição retirada da p. 55 e ss do PET2 destes
autos):
(…) há que se destacar o próprio depoimento de MICHELLE no âmbito de seu Acordo de
Colaboração Premiada com o MPF (Termo de Depoimento 8, prestado em 16/12/2019, vídeo
anexo), no qual esclarece que, em 2016, NELSON NAPPI JUNIOR fechou esse contrato com
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IRENE MINIKOVISKI HAHN, não tendo sido efetivamente prestado qualquer tipo de serviço
para a QUALIREDE, confirmando e detalhando toda a simulação perpetrada nesse caso.
Mencionou, ainda, que seu contato na QUALIREDE era PAULA BIANCA, irmã de IRENE, e que
quem sempre assinava os contratos era NORBERTO HAHN.
Informou que (a partir de 00:07:06) o valor recebido da QUALIREDE, de março de 2016 a
janeiro de 2017, foi de R$ 47 mil; depois, de fevereiro de 2017 a julho de 2017, foi para R$ 37
mil, e, em agosto e setembro de 2017, foram R$ 11 mil. Uma dessas reduções de valores, segundo
NELSON NAPPI JUNIOR, foi motivada por uma fiscalização da Receita Federal na
QUALIREDE, quando essa empresa teve que pagar alguma multa, e então IRENE teve que
reduzir os valores pagos dessa propina e de outras também. Disse que NELSON comentou que
“nem o valor que era pra ser repassado pro JÚLIO GARCIA estava sendo honrado, então a
IRENE estava deixando a desejar...”. Também afirmou que, posteriormente, NELSON disse que
MILTON MARITNI recebia parte desses valores da QUALIREDE repassados ao escritório,
mas que NELSON nunca pedia para ela sacar os valores da QUALIREDE, porque, como ele
tinha “outras fontes”, ele não tirava da conta do escritório e ele pagava diretamente o
MARTINI, repassava a parte do MARTINI com o dinheiro que ele [NELSON] mantinha
guardado, do que ele já tinha recebido de propina de outras fontes.
Também disse que, segundo NELSON afirmou certa vez, o ex-Vice-Governador EDUARDO
PINHO MOREIRA também recebia essas “mesadas” da QUALIREDE (a partir de 00:09:30).
Esclareceu ainda que o valor recebido da QUALIREDE pelo escritório destinava-se somente a
NELSON NAPPI JUNIOR e MILTON MARTINI. (...)
Após, questionada se NELSON NAPPI JUNIOR teve participação nessa licitação que resultou
na contratação da QUALIREDE (a partir de 00:17:17), afirmou que NELSON teve sim
participação, que “ele trabalhou pra conseguir esse resultado”, que NELSON falou isso para
ela, que ele comentou que queria que IRENE ganhasse essa licitação. Disse acreditar que a
propina paga para NELSON pela QUALIREDE refere-se a essa atuação de NELSON em
favor da QUALIREDE na licitação. (...) Disse também ter certeza que PAULA BIANCA sabia
que se tratava de propina. Ao final (00:22:09), afirmou ainda que, quando o contrato com a
QUALIREDE reduziu de 37 para 11 mil reais, NELSON lhe falou “óh, QUALIREDE,
pode esquecer, que já perdi pro MARTINI esse contrato aí, não vai mais ser nosso, pode
esquecer, vamos ter que readequar as contas porque...”. Ou seja, NELSON deu a entender que a
QUALIREDE teria sido repassada para o Secretário MARTINI. Mas, mesmo antes, MARTINI
recebia desse contrato, via parcela do pagamento ao escritório. Disse, ainda, que, no período
dos pagamentos de R$ 47 mil, NELSON e MARTINI recebiam R$ 10.000,00 desse contrato
com a QUALIREDE, ficando outros R$ 10.000,00, aproximadamente, para ela e o restante
para o escritório, impostos etc., mas, depois, esses valores foram reduzindo.
Por fim, cumpre mencionar trecho de outro depoimento prestado por MICHELLE GUERRA em
seu Acordo de Colaboração Premiada firmado como o MPF (Termo de Depoimento 3, realizado
em 16/12/2019 – vídeo anexo), em que MICHELLE apresenta relato – aproximadamente a partir
de 00:27:00 – sobre saques em espécie realizados na conta bancária do escritório, relativos aos
pagamentos recebidos de empresas para as quais o escritório não prestou efetivamente qualquer
serviço, afirmando que, quando ela realizava os saques, os valores eram entregues
imediatamente para NELSON NAPPI JUNIOR, tanto no próprio carro de NELSON, quando este
a acompanhava até o banco, quanto no escritório, quando ela ia sozinha até o banco.
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Mencionou, também, que algumas vezes NELSON lhe informava que os valores eram destinados
a JÚLIO GARCIA, tanto na época em que este era Deputado Estadual, quanto no período em
que era Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (a partir de 00:29:15). (...)

NELSON NAPPI, portanto, atuava inserido no setor público e também, pelo que
se pode depreender do contexto probatório dessa investigação, como operador financeiro tanto
em favor de JULIO GARCIA, quanto de MILTON MARTINI.
Suas atuações nos certames e contratos, embora soem como simples atos
burocráticos, inerentes ao cargo e, muitas vezes, amparados em pareceres prévios, se colocam
como indícios de autoria, não só porque teria recebido propina em razão desses contratos, mas
também porque os encaminhamentos e pareceres, na maioria das vezes, tinham origem em
outros investigados como membros da organização.
Além disso, dados os anos de experiência na Administração Pública, onde iniciou
como consultor jurídico, e inclusive diante da sua formação, considerando ainda a quantidade
vezes que os processos passavam em suas mãos - prossiga-se, providencie-se, concordo,
autorizo - a presunção é de que, não apenas compactuava com as irregularidades, mas que
coordenava, de alguma forma, como se dariam os procedimentos.
Mais fortes ainda são os indícios de recebimento de propina e de se tratar de
operador financeiro para agentes políticos beneficiados pelo esquema.
Desse modo, entendo que procede o pedido de prisão preventiva, não só para que
se interrompa o esquema - ainda que NELSON não estaja mais em sua função comissionada, as
narrativas demonstram o amplo conhecimento e rede de contatos de que dispõe - como também
para que não elimine provas, nem oculte vantagens ilícitas - suas como dos agentes políticos
para quem atua - ainda não descobertas pela autoridade policial.
Cumpre destacar, quanto a este alvo, que está preso há mais de um ano, por conta
da Operação Alcatraz.
Todavia, se não mais participou de práticas delitivas, foi única e exclusivamente
por conta da prisão - até porque diversos contratos ainda estavam em andamento e outros em
fase de serem renovados, sendo que as repercussões financeiras ilícitas, como visto, tem um
tempo de tramitação até chegarem aos seus destinatários, sendo que NELSON atuava
justamente no caminho desses valores.
Além disso, o fato de estar preso em outra Operação denota o amplo campo de
atuação deste investigado na operacionalização dos esquemas engendrados pela organização
criminosa.
Assim presentes os requisitos da prova da materialidade de crime atual, indícios
de autoria e perigo no estado de liberdade do investigado.
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A.7. VILMAR ALCIDES BURGUESAN
Transcrevo aqui e adoto como razões de decidir as razões apresentadas pela
autoridade policial na representação:
Partindo ao núcleo de investigação relacionado à empresa MICROMED INFORMÁTICA LTDA.,
destaca-se, inicialmente, a atuação do sócio VILMAR ALCIDES BURGUESAN, responsável pela
assinatura dos contratos firmados a partir dos processos direcionados à empresa, consistentes no
Pregão Presencial 969/2009 (item 4.1.1), Dispensa de Licitação 3327/2015 (item 4.2.2) e Pregão
Presencial 3217/2015 (item 4.2.3).
VILMAR, ainda, foi o responsável pela assinatura de contrato fictício de Sociedade em Conta de
Participação junto à ALFA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA., visando ao repasse ilícito de
valores estimados em R$ 16.129.668,83 a membros da organização criminosa, especialmente
MILTON MARTINI e RADAMÉS MARTINI (item 4.2.1). Do mesmo modo, destacou-se que parte
dos recursos oriundos da MICROMED foram repassados pela ALFA à NEOWAY TECNOLOGIA,
entre 16/02/2009 a 04/08/2011, no valor aproximado de R$ 1.540.125,30 por razões ainda não
esclarecidas.

Vale ressaltar que, conforme consta à fl. 74 da Informação 254/2019, elaborada pelo Ministério
Público de Contas, os valores pagos à MICROMED em decorrência dos procedimentos
licitatórios fraudados atingiram, até 2019, o valor de R$ 52.437.503,42.
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Desta forma, verifica-se que VILMAR BURGUESAN desempenha relevante papel perante a
organização criminosa investigada, especialmente considerando o volume expressivo de valores
desviados através da empresa MICROMED, com repasses de, ao menos, R$ 16.129.668,83 à
empresa ALFA, relacionada aos investigados MILTON MARTINI e RADAMÉS MARTINI (item
4.2.1).
Ainda, foram apontados fortes indícios de que, especialmente a partir de 2017, parte dos
recursos repassados pelo Estado de Santa Catarina à MICROMED seria desviado, também,
através de “distribuição de lucro” a seus sócios, notadamente VILMAR BURGUESAN, o qual
teria recebido R$ 5.056.684,05 da empresa sem que, contudo, estes valores tenham refletido em
incremento patrimonial (item 4.2.2).
Assim, considerando o longo período de envolvimento do investigado, bem como diante dos
reiterados atos de fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, não há dúvidas de que
sua prisão preventiva é medida que se impõe, visando à garantia da ordem pública.

A proposta da MICROMED, na fase interna do PP 969/2009 foi apresentada em
nome de VILMAR ALCIDES BURGUESAN (p. 15 do PROCADM29 do apenso 3 do IPL):
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Também representou a empresa e o consórcio na fase externa, inclusive assinando
na ata do Pregão (p. 42 e 45 do PROCADM34 do apenso 3 do IPL):
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VILMAR ainda assinou o contrato decorrente do PP 969/2009 (p. 89 do
PROCADM34 do apenso 3 do IPL):
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VILMAR, na condição de representante da MICROMED, também participou
diretamente da DL 3327/2015, sendo responsável pelo orçamento (único apresentado), ainda
que assinado por procuração (a assinatura aparenta corresponder a HAROLDO RUDIGER,
pelo que se depreendo da 8ª alteração contrataul - p. 26 do PROCADM19 do apenso 3), e
assinando o respectivo contrato (pp. 7 e 100 do OUT3 do apenso 3 do IPL):
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Quanto ao PP 3217/2015, é de se lembrar que estranhamente não consta dos autos
a página final da proposta da MICROMED, onde constariam os preços e a assinatura, sendo que
as primeiras páginas estão nas fls. 37-39 do PROCADM10 do apenso 3 do IPL). De todo modo,
a proposta, na condição de único participante da fase externa, foi firmada por VILMAR (p. 42
do PROCADM18 do apenso 3 do IPL):
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Na condição de único participante apresentou valor bem superior ao valor de
referência, sendo instado a adequar o valor, o que foi feito também por VILMAR (p. 52-53 do
PROCADM18 do apenso 3 do IPL):

5014437-42.2020.4.04.7200

720006551130 .V185

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

83/122

19/01/2021

:: 720006551130 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis

5014437-42.2020.4.04.7200

720006551130 .V185

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d…

84/122

19/01/2021

:: 720006551130 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
O respectivo contrato foi assinado por VILMAR BURGUESAN (pp. 28-35 do
PROCADM19 do apenso 3 do IPL):

Seguiu acompanhando o contrato, inclusive assinando os aditivos, a exemplo do
Sexto Termo Aditivo (p. 56 do PROCADM21 do apenso 3 do IPL):
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Portando, tendo participado praticamente de todas as etapas da licitação,
acompanhado o contrato, valores, etc., os indícios são fortes no sentido de que estaria envolvido
nas fraudes que direcionaram os processos licitatórios em favor da empresa da qual é sócioadministrador.
A partir daí, desta-se sua movimentação financeira.
Extrai-se da Informação 1000/2019 (INF2 do evento 8 dos
autos 50063812020204047200) os valores recebidos pelo sócio VILMAR BURGUESAN da
empresa MICROMED:
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Quanto ao seu patrimônio, acrescenta a Informação 1000/2019:

É de se observar um aumento significativo nos recursos recebidos a partir de
2017.
Essa data coincide com o fim de repasses financeiros para a empresa ALFA:
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Relembro que a empresa ALFA é da família de MILTON MARTINI, sendo
supostamente utilizada para dar ares de legalidade a vantagens ilícitas recebidas. Além disso,
mantinha relação suspeita com a empresa NEOWAY, como já visto no item 6.2.2.b e 6.3.2.a.
Outros desvios foram apontados no item 6.3.2 desta decisão. Considerando que
VILMAR BURGUESAN é o sócio administrador da empresa, sobressaem indícios de autoria
quanto ao pagamento de propina a partir das transferências realizadas a partir da conta corrente
da pessoa jurídica.
Com a cessação dessas transferências, aumentou a distribuição dos lucros em
favor dos sócios, mas sem que isso refletisse em seu patrimônio, de onde se sobressaem indícios
de que esses valores foram repassados a agentes políticos.
Assim, existem fartos indícios de que VILMAR BURGUESAN está envolvido as
fraudes licitatórias e pagamento de propina, sendo adequado e necessário o deferimento da
medida requerida: prisão preventiva.
De fato, sua liberdade põe em risco a investigação, a oportuna instrução
processual e a aplicação da lei penal, visto que pode interferir nas provas e ocultar patrimônio
obtido ilicitamente. Além disso, não vislumbro medida cautelar capaz de fazer cessar os ilícitos
praticados por VILMAR BURGUESAN.
A.8. MÁRCIO BIFF
Transcrevo aqui e adoto como razões de decidir as razões apresentadas pela
autoridade policial na representação:
MÁRCIO BIFF, conforme consta dos bancos de dados disponíveis, atua também como sócio
administrador da MICROMED INFORMÁTICA, com 37,67% do capital social, tratando-se de
empresa que, de acordo com as investigações, firmou contratos com a Secretaria Estadual de
Saúde a partir dos processos direcionados, consistentes no Pregão Presencial 969/2009 (item
4.1.1), Dispensa de Licitação 3327/2015 (item 4.2.2) e Pregão Presencial 3217/2015 (item 4.2.3).
Conforme relatado, a MICROMED, ainda, teria repassado, através de contrato simulado com a
ALFA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA., valores estimados em R$ 16.129.668,83 a
membros da organização criminosa, especialmente MILTON MARTINI e RADAMÉS MARTINI
(item 4.2.1).
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Do mesmo modo, destacou-se que parte dos recursos oriundos da MICROMED foram
repassados pela ALFA à NEOWAY TECNOLOGIA, entre 16/02/2009 a 04/08/2011, no valor
aproximado de R$ 1.540.125,30 por razões ainda não esclarecidas.
Vale ressaltar que, conforme consta à fl. 74 da Informação 254/2019, elaborada pelo Ministério
Público de Contas, os valores pagos à MICROMED em decorrência dos procedimentos
licitatórios fraudados atingiram, até 2019, o valor de R$ 52.437.503,42.

Desta forma, verifica-se que VILMAR BURGUESAN desempenha relevante papel perante a
organização criminosa investigada, especialmente considerando o volume expressivo de valores
desviados através da empresa MICROMED, com repasses de, ao menos, R$ 16.129.668,83 à
empresa ALFA, relacionada aos investigados MILTON MARTINI e RADAMÉS MARTINI (item
4.2.1).
Destacou-se que, especialmente a partir de 2017, parte dos recursos repassados pelo Estado de
Santa Catarina à MICROMED seria desviado, também, através de “distribuição de lucro” a seus
sócios, notadamente VILMAR BURGUESAN, o qual teria recebido R$ 5.056.684,05 da empresa
sem que, contudo, estes valores tenham refletido em incremento patrimonial (item 4.2.2).
Registre-se que, conforme Informação 1000/2019 elaborada pelo NO/DELECOR, foram
localizados diversos imóveis e veículos de luxo registrados em nome de MÁRCIO BIFF,
indicando-se que, dentre os sócios de fato da empresa, o referido seria o principal beneficiário
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dos recursos oriundos do Governo Estadual.
Assim, considerando o longo período de envolvimento do investigado, bem como diante dos
reiterados atos de fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, não há dúvidas de que
sua prisão preventiva é medida que se impõe, visando à garantia da ordem pública

Embora não tenha assinado os expedientes, MARCIO BIFF também é sócio
administrador da empresa MICROMED (INF1 do apenso 3 do IPL):

Desse modo, na medida em que a empresa participou de fraudes licitatórias
e firmou contratos simulados com outras empresas, os indícios são de que MARCIO BIFF teria
pactuado com as práticas da organização criminosa.
Indício mais forte de seu envolvimento é o fato de que também em relação a ele, a
distribuição de lucros aumentou significativamente a partir de 2017, sendo que seu patrimônio
imobiliário teria aumentado menos de dois milhões de reais (imóveis adquiridos menos o que
recebeu com a venda de imóveis), num período em que teria recebido da empresa quatro
milhões e meio.
Sobre esse ponto, destacam-se da Informação 1000/2019 (INF2 do evento 8 dos
autos 50063812020204047200) os valores recebidos pelo sócio MARCIO BIFF:
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Vale registrar que no período de vigência do contrato entre a MICROMED e o FUNDO
ESTADUAL DE SAÚDE, sendo de 2009 a 2018, MÁRCIO BIFF adquiriu 16 imóveis, no valor
total de R$ 2.538.078,97, e no mesmo período, realizou transações de vendas de 5 imóveis, no
valor de R$ 718.000,00.

O fato de não ver refletido em seu patrimônio todos os valores auferidos por meio
da empresa, acrescido da alteração significativa a partir de 2017, quando cessaram os repasses
por meio da empresa ALFA, são fortes indícios de seu envolvimento no pagamento de propina,
o que somente faz sentido se também está ciente e envolvido nos atos que estes agentes teriam
praticado em favor da empresa, ou seja, nas fraudes licitatórias.
Desse modo, de nada adiantaria colocar VILMAR BURGUESAN em prisão
preventiva e manter MARCIO BIFF em liberdade, visto que este teria condições de manter
vigente o esquema delitivo em tese por eles perpetrado, ainda que com ajustes, dada a prisão de
alguns dos membros da suporta organização organização criminosa.
A.9. IRENE MINIKOVSKI HAHN
Transcrevo aqui e adoto como razões de decidir as razões apresentadas pela
autoridade policial na representação:
Dentre os operadores financeiros da organização criminosa, destaca-se IRENE MINIKOVSKI
HAHN, a qual atuou com DALMO CLARO DE OLIVEIRA perante a UNIMED e em seu gabinete
na Secretaria de Saúde no ano de 2011, quando solicitou exoneração para participar de processo
licitatório na qualidade de sócia da empresa SAÚDE SUPLEMENTAR/QUALIREDE.
Os elementos apresentados durante as investigações comprovam que IRENE teve efetiva
participação nos processos relacionados ao Pregão Presencial 28/2011 e Pregão Presencial
118/2016, ambos com indícios robustos de direcionamento à SAÚDE SUPLEMENTAR, sendo,
inclusive, a responsável pela assinatura dos respectivos contratos (itens 2.1.1 e 2.1.2).
Destaca-se, da mesma forma, que IRENE MINIKOVSKI HAHN, como responsável pela empresa,
procedeu ao desvio de valores oriundos do Governo Estadual mediante formalização de
contratos fictícios, visando ao repasse de valores ilícitos ao núcleo políticos da organização
criminosa.
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Assim, foram repassados, entre 2012 e 2015, R$ 16.238.300,46, à empresa FOCOECONOMY,
sendo que a maior parte dos valores foi sacado em espécie pelos respectivos sócios, com destino
ainda ignorado (item 2.2.1).

A empresa, ainda, efetuou o repasse, entre 2012 e 2017, de R$ 7.776.725,70 (sete milhões,
setecentos e setenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) através das
empresas APPORTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, SAMABSD LTDA ME e NEXYS
SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, vinculadas direta ou indiretamente à JEFFERSON
RODRIGUES COLOMBO, operador financeiro JULIO CESAR GARCIA, então Conselheiro do
Tribunal de Constas do Estado (item 2.2.2).
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Verificou-se, também, o pagamento de vantagem indevida no valor de R$ 808.000,00 (oitocentos
e oito mil reais), entre março de 2016 e outubro de 2017, ao então Secretário Adjunto de
Administração NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR, através de simulação de
contrato de prestação de serviço celebrado com o escritório MICHELLE GUERRA (item 2.2.3).

Foi identificada, em seguida, a existência de fortes indícios de que os responsáveis pela SAÚDE
SUPLEMENTAR, dentre eles IRENE MINIKOVSKI HAHN, procederam ao desvio de recursos no
valor apurado de, ao menos, R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante saques em
espécie da própria conta da empresa realizados desde 2011, com destino ignorado (item 2.2.4).
Constataram-se, ainda, repasses apurados em R$ 4.813.243,19 para a empresa ZENGOLDABIL
LTDA / VRC CONTABILIDADE LTDA e R$ 312.724,76 a seu sócio VANDERLÚCIO ROSA
CUNHA, inclusive com ocorrência de saque de valores expressivos em espécie, havendo indícios
que o referido estaria recebendo, ao menos em parte, pagamentos de forma simulada, visando à
ocultação do verdadeiro destinatário final (item 2.2.5).
Conforme Informação Policial elaborado pelo NO/DELECOR, os responsáveis pela SAÚDE
SUPLEMENTAR teriam utilizado, ainda, em atividade econômica, valores provenientes de
infração penal (item 2.2.6), considerando a identificação de transferências, no período, para as
empresas QUALIREDE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (R$ 20.320.023,44), ALV
PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO S.A. (R$ 2.377.500,00), VARIANTHE MATERIAL PARA
CONSTRUÇÃO LTDA. (R$ 7.844.576,62), REVVISA TECNOLOGIA LTDA (R$ 770.000,00),
STAIRS PUBLICIDADE, MARKETING E TECNOLOGIA LTDA. (R$ 2.824.020,62) e
REDEQUALIS REDE PRESTADORES DE SERVIO DE SAÚDE LTDA (R$ 3.190.000,00).
Por fim, conforme exposto, de acordo com a colaboradora MICHELLE GUERRA, os desvios
relacionados à SAÚDE SUPLEMENTAR alimentavam esquema de distribuição de propina entre
integrantes do núcleo político da organização criminosa, especialmente o ex-governador
EDUARDO PINHO MOREIRA e os já citados MILTON MARTINI e JULIO CESAR GARCIA
(Processo 5006381-20.2020.4.04.7200/SC, Evento 19, PET4, Página 44):
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IRENE HAHN atuava no gabinete de DALMO CLARO DE OLIVEIRA, na
Secretaria da Saúde, e teria deixado o cargo para participar do PP 28/2011. Para habilitação no
processo, a empresa SAÚDE SUPLEMENTAR apresentou documento elaborado pela empresa
ANALYSES INDICADORES DE GESTÃO EM SAÚDE, visando à utilização do software
QUALIREDE – GESTÃO DE REDE CREDENCIADA. A empresa ANALYSES tinha como
endereço um imóvel aparentando se tratar de um conjunto de quitinetes e uma oficina mecânica
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e tinha como sócios um cunhado de IRENE e um atual funcionário de empresa de uma cunhada
de IRENE. Menos de dois meses após o resultado do Pregão 28/2011, os referidos sócios
retiraram-se da sociedade, que foi assumida pelos investigados NORBERTO e IRENE HAHN.
IRENE foi quem representou o Consórcio no PP 28/2011 e quem assinou o
contrato 24/2011 (p. 11 do OUT23 e pp. 140-6 do OUT33 do apenso 6 do IPL):
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Também assinou a proposta comercial, juntamente com dois representantes da
FESC (pp. 139-169 do OUT27 do apenso 6 do IPL). Assinou os aditivos contratuais (OUT37,
OUT39, OUT40).
Posteriormente, já no PP 57/2016, onde não houve cotação de preços e foi vedada
a participação de operadoras de planos de assistência a saúde - impedindo a participação da
FEESC, portanto - o pregão acabou sendo direcionado para a SAUDE SUPLEMENTAR,
novamente representada por IRENE, no respectivo contrato (pp. 32-7 do ANEXO52 do apenso
7 do IPL):
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IRENE assinou a solicitação de reajuste contratual, bem como o 1º Termo Aditivo
(p. 2 do ANEXO54 e p. 1 do ANEXO56 do apenso 7 do IPL):
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Ainda que tais assinaturas decorrem naturalmente do fato de ser a representante do
Consórcio, elas demonstram o quanto a investigada estaria envolvida com o contrato firmado e
valores envolvidos, contrato esse que resultou, como visto, de um direcionamento ilegal da
licitação.
Da análise das atividades bancárias, a autoridade policial ressaltou (p. 68 da
representação nos autos 50063812020204047200) que os débitos da conta da SAUDE
SUPLEMENTAR, em especial saques e cheques, se davam em valores fracionados, para
ficarem abaixo do limite de comunicação, bem como que os créditos provinham de contas de
mesma titularidade ou dos sócios NORBERTO e IRENE HAHN. Esse tipo de manobra aponta
indícios de que se tratava de movimentação de valores ilícitos.
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Mais adiante, na p. 70 da representação nos autos 50063812020204047200, da
análise de dados fiscais, ressaltou-se:
Conforme consta das comunicações encaminhadas ao COAF, o destino dos valores retirados em
espécie não era devidamente esclarecido pelos envolvidos, indicando-se, eventualmente, a
execução de “pagamentos de produtos e serviços” ou “distribuição de lucros” (p. 21 e ss. do RIF
em questão).
Há fortes indícios, inclusive, de que o registro de “distribuição de lucros” trata-se de medida
utilizada pelos investigados para ocultar das autoridades competentes a entrega ilícita de valores
a terceiros. Nesse sentido, a título de exemplo, destaca-se que, conforme dados encaminhados
pela Receita Federal (mídia em anexo), em 2014 e 2015, IRENE MINIKOVSKI HAHN declarou
rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ 6.221.699,77 e R$ 2.376.709,79,
respectivamente, sem que houvesse reflexo em sua variação patrimonial (R$ 25.741,30 e R$
271.762,19) ou movimentação financeira (R$ 530.233,63 e R$ 1.648.456,48).
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No ano calendário de 2017, novamente, IRENE apresentou declaração de recebimento de divisão
de lucros valor de R$ 4.836.304,64, contudo seu patrimônio apresentou um decréscimo de R$
1.284.747,33 (a equipe de investigação não dispõe de dados relacionados aos demais
sócios/empregados da empresa).

Observou-se, ainda, na linha de movimentações suspeitas:

IRENE ainda foi citada por MICHELLE GUERRA, como envolvida em fraude
licitatória e corrupção, conforme destaques do Ministério Público Federal (PET2 do evento 6):
(…) há que se destacar o próprio depoimento de MICHELLE no âmbito de seu Acordo de
Colaboração Premiada com o MPF (Termo de Depoimento 8, prestado em 16/12/2019, vídeo
anexo), no qual esclarece que, em 2016, NELSON NAPPI JUNIOR fechou esse contrato com
IRENE MINIKOVISKI HAHN, não tendo sido efetivamente prestado qualquer tipo de serviço
para a QUALIREDE, confirmando e detalhando toda a simulação perpetrada nesse caso.
Mencionou, ainda, que seu contato na QUALIREDE era PAULA BIANCA, irmã de IRENE, e que
quem sempre assinava os contratos era NORBERTO HAHN.
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Informou que (a partir de 00:07:06) o valor recebido da QUALIREDE, de março de 2016 a
janeiro de 2017, foi de R$ 47 mil; depois, de fevereiro de 2017 a julho de 2017, foi para R$ 37
mil, e, em agosto e setembro de 2017, foram R$ 11 mil. Uma dessas reduções de valores, segundo
NELSON NAPPI JUNIOR, foi motivada por uma fiscalização da Receita Federal na
QUALIREDE, quando essa empresa teve que pagar alguma multa, e então IRENE teve que
reduzir os valores pagos dessa propina e de outras também. Disse que NELSON comentou que
“nem o valor que era pra ser repassado pro JÚLIO GARCIA estava sendo honrado, então a
IRENE estava deixando a desejar...” (...)
(...). Afirmou ainda que MILTON MARTINI estava atemorizando IRENE em virtude da “questão
do BUATIM”, pois acreditava que estava sendo monitorado pela Polícia. Discorreu sobre todos
os cuidados tomados por IRENE e NELSON a partir de então nas comunicações entre eles e nas
reuniões realizadas no escritório, que NELSON e IRENE somente se comunicavam por
intermédio da PAULA BIANCA.
Após, questionada se NELSON NAPPI JUNIOR teve participação nessa licitação que resultou na
contratação da QUALIREDE (a partir de 00:17:17), afirmou que NELSON teve sim
participação, que “ele trabalhou pra conseguir esse resultado”, que NELSON falou isso para
ela, que ele comentou que queria que IRENE ganhasse essa licitação. Disse acreditar que a
propina paga para NELSON pela QUALIREDE refere-se a essa atuação de NELSON em favor
da QUALIREDE na licitação. Confirmou ainda que IRENE lhe apresentou FERNANDO
RANGEL e MICHEL MINICHIELLO, que eram as pessoas com que ela mantinha contatos sobre
pagamentos, notas fiscais e contratos/rescisões para assinatura. (...)

São muitos os indícios de autoria de IRENE HAHN, tanto em fraude licitatória
quanto em corrupção e lavagem de dinheiro, sendo que sócia de uma empresa que recebe
valores milionários da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina.
IRENE já trabalhou na UNIMED e na própria SES/SC, o que demonstra trânsito
fácil e muitos contatos, o que lhe facilita na empreitada criminosa.
Assim, para cessar o esquema implementado, não vislumbro medidas cautelares
que sejam suficientes. Note-se que alertada, IRENE já teria tomado o cuidado de não deixar
rastros, comunicando-se, por exemplo, com NAPPI, por intermédio de terceira pessoa.
Essa prática na dissimulação - inerente aliás a quem pratica fraudes e paga propina
- faz com que basta se comunicar com a pessoa certa para que seus intentos sejam alcançados sejam eles de ocultar provas, ocultar bens, ou remanejar o esquema delitivo, para que se
mantenha em operação.
Acolho, portanto, o pedido de prisão preventiva também em relação a IRENE
HAHN.
A.10. NORBERTO HAHN
Transcrevo aqui e adoto como razões de decidir as razões apresentadas pela
autoridade policial na representação:
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Em relação a NORBERTO HAHN, sócio administrador da SAÚDE SUPLEMENTAR e marido de
IRENE MINKIOVSKI HAHN, conforme consta da Informação 308/2019 do MPT/TCE,
constatou-se que também esteve envolvido na formalização de documentos visando à
participação da empresa no Pregão Presencial 28/2011 e Pregão Presencial 118/2016, ambos
com indícios robustos de direcionamento à SAÚDE SUPLEMENTAR (itens 2.1.1 e 2.1.2).
Destaca-se, ainda, que, de acordo com a Informação 040/2018- NO/DELECOR, NORBERTO
atua como Diretor Financeiro da empresa e, portanto, responsável direto pelas movimentações
ilícitas acima sintetizadas, tratando-se de quantia superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais) repassados às empresas FOCOECONOMY (item 2.2.1), APPORTI SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA, SAMABSD LTDA ME e NEXYS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI (item
2.2.2) e MICHELLE GUERRA ADVOCACIA (item 2.2.3).
Salienta-se, especialmente, que NORBERTO HAHN é identificado, ainda, em relatórios do
COAF, como responsável constante pela realização de saques em espécie com destino ignorado,
tratando-se, também, de método utilizado pela empresa para desvio de recursos a outros
integrantes da organização criminosa (item 2.2.4).
Ressalta-se o envolvimento do investigado junto aos atos relacionados à utilização, em atividade
econômica, de valores provenientes de infração penal (item 2.2.6), considerando a identificação
de transferências, no período, para as empresas QUALIREDE CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA (R$ 20.320.023,44), ALV PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO S.A. (R$ 2.377.500,00),
VARIANTHE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. (R$ 7.844.576,62), REVVISA
TECNOLOGIA LTDA (R$ 770.000,00), STAIRS PUBLICIDADE, MARKETING E
TECNOLOGIA LTDA. (R$ 2.824.020,62) e REDEQUALIS REDE PRESTADORES DE SERVIO
DE SAÚDE LTDA (R$ 3.190.000,00).
Conforme exposto, de acordo com a colaboradora MICHELLE GUERRA, os desvios
relacionados à SAÚDE SUPLEMENTAR alimentavam esquema de distribuição de propina entre
integrantes do núcleo político da organização criminosa, especialmente o ex-governador
EDUARDO PINHO MOREIRA e os já citados MILTON MARTINI e JULIO CESAR GARCIA,
sendo NORBERTO HAHN o responsável pela assinatura dos contratos simulados (Processo
5006381-20.2020.4.04.7200/SC, Evento 19, PET4, Página 44).

NORBERTO HAHN é marido de IRENE HAHN (item anterior) e também sócio
da empresa SAUDE SUPLEMENTAR, empresa envolvida em fraudes licitatórias e corrupção,
como já visto.
Também ingressou como sócio na ANALYSES, empresa proprietária do software
oferecido pelo CONSÓRCIO SANTA CATARINA e hoje chamada QUALIREDE, menos de
dois meses após o resultado do PP 28/2011, quando também o endereço da empresa passou a
ser o mesmo da SAUDE SUPLEMENTAR.
Esse fato se apresenta como relevante, na medida em que, conforme levantamento
feito pelo MPC/SC, o sócio anterior teria sido apenas um laranja (Termo de Informação
308/2019 - INF1 do apenso 6 do IPL).
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NORBERTO HAHN assinou inclusive como testemunha na formação do
consórcio (p. 174-182 do OUT27 do apenso 6 do IPL):

Também assinou a proposta comercial no PP 57/2016 (p. 38 do ANEXO42 a p. 1
do ANEXO 43 do apenso 7 do IPL):
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Também assinou declarações que instruíram a proposta (pp. 28 e 29 do
ANEXO50 do apenso 7 do IPL):
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Quanto à alimentação da conta da empresa, conforme já referido, com débitos em
valores fracionados, para que ficassem abaixo do limite de controle, recebia valores
significativos da conta de NORBERTO HAHN (p. 68 da representação 500638120.2020.4.04.7200):

Já no quadro de transferências entre empresas do mesmo grupo, ressalta-se que
NORBERTO é sócio da SAUDE SUPLEMENTAR e ALV PARTICIPAÇÕES, sendo que esta
última detém 99,72% da REDEQUALIS:
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NORBERTO também foi referido por MICHELLE GUERRA em sua
colaboração (PET2 do evento 6):
Sobre a fraude nessa contratação do escritório MICHELLE GUERRA ADVOCACIA pela
SAÚDE SUPLEMENTAR, há que se destacar o próprio depoimento de MICHELLE no âmbito de
seu Acordo de Colaboração Premiada com o MPF (Termo de Depoimento 8, prestado em
16/12/2019, vídeo anexo), no qual esclarece que, em 2016, NELSON NAPPI JUNIOR fechou
esse contrato com IRENE MINIKOVISKI HAHN, não tendo sido efetivamente prestado
qualquer tipo de serviço para a QUALIREDE, confirmando e detalhando toda a simulação
perpetrada nesse caso. Mencionou, ainda, que seu contato na QUALIREDE era PAULA
BIANCA, irmã de IRENE, e que quem sempre assinava os contratos era NORBERTO HAHN.

NORBERTO HAHN, portanto, sócio da empresa SAUDE SUPLEMENTAR,
beneficiado pelas licitações direcionadas, também conta com indícios de autoria tanto nas
fraudes quanto nos contratos simulados e nas transferências envolvendo valores ilícitos.
Os indícios apontam para um envolvimento, dada sua relação de sociedade e
matrimonial, tão amplo quanto de sua esposa IRENE HAHN, em aparente cumplicidade.
É de se ressaltar que os filhos do casal, assim como cunhados de IRENE também
foram envolvidos, ainda que de forma mais discreta, nos atos ilícitos praticados, notadamente
na condição de sócios de outras empresas para permitir o sucesso das empreitadas.
Exatamente, por isso, assim como sua esposa, as medidas cautelares diversas da
prisão não são hábeis a evitar o risco da liberdade de NORBERTO, consistente na continuidade
do esquema delitivo e manipulação de provas e de bens obtidos ilicitamente.
A.11. PAULA BIANCA MINIKOVSKI COELHO
Transcrevo aqui e adoto como razões de decidir as razões apresentadas pela
autoridade policial na representação:
PAULA BIANCA MINIKOVSKI COELHO, da mesma forma, já havia sido identificada ao atuar
como testemunha no contrato de constituição do Consórcio Santa Catarina, firmado pelas
empresas SAÚDE SUPLEMENTAR e FESC, visando à participação no Pregão Presencial
28/2011, o qual apresenta indícios evidentes de direcionamento ilícito (item 2.2.1).
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Constatou-se, também, que PAULA atuou como representante junto ao Pregão Presencial
118/2016, verificando-se, novamente, a existência da fraude visando ao favorecimento da
empresa (item 2.2.2).
De acordo com a Informação 040/2018-NO/DELECOR, PAULA COLEHO identifica-se como
CEO/Superintendente da SAÚDE SUPLEMENTAR, sendo responsável, ainda, pelo envio de emails e tratativas relacionados à simulação de contratos com repasses ilícitos atingiram quantia
superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) às empresas FOCOECONOMY (ITEM
2.2..1), APPORTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA (ITEM 2.2.1) e MICHELLE GUERRA
ADVOCACIA (item 2.2.2), visando à dissimulação da natureza dos valores repassados
ilicitamente aos membros do núcleo político da organização criminosa, especialmente NELSON
CASTELLO BRANCO NAPPI JÚNIOR e JULIO CESAR GARCIA.
Ressalta-se o envolvimento da investigada junto aos atos relacionados à utilização, em atividade
econômica, de valores provenientes de infração penal (item 2.2.6), considerando a identificação
de transferências, no período, para as empresas QUALIREDE CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA (R$ 20.320.023,44), ALV PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO S.A. (R$ 2.377.500,00),
VARIANTHE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. (R$ 7.844.576,62), REVVISA
TECNOLOGIA LTDA (R$ 770.000,00), STAIRS PUBLICIDADE, MARKETING E
TECNOLOGIA LTDA. (R$ 2.824.020,62) e REDEQUALIS REDE PRESTADORES DE SERVIO
DE SAÚDE LTDA (R$ 3.190.000,00).
Por fim, conforme exposto, de acordo com a colaboradora MICHELLE GUERRA, os desvios
relacionados à SAÚDE SUPLEMENTAR alimentavam esquema de distribuição de propina entre
integrantes do núcleo político da organização criminosa, especialmente o ex-governador
EDUARDO PINHO MOREIRA e os já citados MILTON MARTINI e JULIO CESAR GARCIA,
sendo PAULA BIANCA a responsável pelos contatos com a colaborada, destacando (Processo
5006381-20.2020.4.04.7200/SC, Evento 19, PET4, Página 44):

Com efeito, PAULA BIANCA, na condição de irmã e pessoa de confiança de
IRENE HAHN, está amplamente envolvida em todas as práticas criminosas, existindo muitos
indícios em relação a ela.
PAULA BIANCA COELHO representou e assinou a proposta na fase externa do
PP 57/2016 (pp. 37-9 do ANEXO50 do apenso 7 do IPL):
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Também foi PAULA quem respondeu a consulta acerca do interesse na
prorrogação do contrato (1º aditivo), inclusive oferecendo argumentos para dispensa de
pesquisa de preços (pp. 15-24 do ANEXO55 do apenso 7 do IPL):

(...)
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PAULA COELHO era sócia tanto da SAUDE SUPLEMENTAR quanto da AVL
PARTICIPAÇÕES, juntamente com IRENE e ROBERTO HAHN (INF6 do evento 71 dos autos
50146845720194047200).
PAULA BIANCA mantinha contato com as empresas que firmavam contratos
fictícios com a SAUDE SUPLEMENTAR para justificar a remessa de valores/vantagens
indevidas.
Nos autos da Representação Fiscal para Fins Penais consta depoimento prestado
por PATRICIA PERASSA, sócia da empresa FOCOECONOMY (pp. 375-80 do OUT6 do
apenso 1 do IPL), destacando-se:
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Nas quebras de sigilo telemático, observou-se que PAULA BIANCA era o contato
da SAUDE SUPLEMENTAR nas tratativas com a APPORTI/ SANDRO KERBER/
TOOLBIZ e com o escritório MICHELLE GUERRA ADVOCACIA.
Destaca-se da Informação POlicial 109/2019 (INF2 do evento 71 dos autos
50146845720194047200):
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Note-se que foi uma mensagem direcionada para JEFFERSON COLOMBO, com
cópia para PAULA COELHO, que na época, era sócia administradora da REVVISA:

Do monitoramento dos e-mails de MICHELLE GUERRA, extrai-se (Informação
110/2019 - INF5 do evento 71 dos autos 50146845720194047200):
a) PAULA acompanhava todas as negociações:
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b) PAULA forjou contatos acerca de supostos serviços a serem prestados por
MICHELLE:
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Do dia da mensagem de e-mail acima (19/09/2016) até o período do final da vigência
(31/07/2017) desse segundo contrato entre a empresa QUALIREDE e o escritório MICHELLE
GUERRA ADVOCACIA, não foi encontrada mais nenhuma mensagem de e-mail relacionada a
suposta prestação de serviços jurídicos.
(...)
Conforme já foi relatado, esse primeiro contrato entre a empresa QUALIREDE e o escritório
MICHELLE GUERRA ADVOCACIA vigorou de fevereiro de 2016 a agosto de 2016, com
pagamentos mensais de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais); totalizando o valor de R$
329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais).
(...)
Em consulta a fontes abertas, verificou-se que o conselho consultivo da empresa QUALIREDE só
foi formado recentemente. O site pessoal da Sócia/Presidente da empresa QUALIREDE, IRENE
M. HAHN, relata a formação do conselho consultivo em 30/10/2018.
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Os indícios vão ao encontro do depoimento de MICHELLE GUERRA, conforme
transcrição feita pelo órgão ministerial (evento 6):
(…) há que se destacar o próprio depoimento de MICHELLE no âmbito de seu Acordo de
Colaboração Premiada com o MPF (Termo de Depoimento 8, prestado em 16/12/2019, vídeo
anexo), no qual esclarece que, em 2016, NELSON NAPPI JUNIOR fechou esse contrato com
IRENE MINIKOVISKI HAHN, não tendo sido efetivamente prestado qualquer tipo de serviço
para a QUALIREDE, confirmando e detalhando toda a simulação perpetrada nesse caso.
Mencionou, ainda, que seu contato na QUALIREDE era PAULA BIANCA, irmã de IRENE, e
que quem sempre assinava os contratos era NORBERTO HAHN.
(...) Discorreu sobre todos os cuidados tomados por IRENE e NELSON a partir de então nas
comunicações entre eles e nas reuniões realizadas no escritório, que NELSON e IRENE somente
se comunicavam por intermédio da PAULA BIANCA.
(...) Disse também ter certeza que PAULA BIANCA sabia que se tratava de propina.

Na medida em que os contatos acerca dos contratos fictícios eram feitos com
PAULA, não é plausível que esta não tivesse noção do que se tratava. Inclusive porque enviou
e-mails para MICHELLE, objetivando passar a ideia de que algum serviço estaria sendo
prestado, quando foi possível verificar que não foi o que aconteceu.
PAULA, como visto, já auxilia IRENE e NORBERTO nas empreitadas, tanto na
prática de atos da empresa quanto na comunicação com os demais membros da organização
criminosa.
Assim, ainda que IRENE e NORBERTO HAHN sejam presos, PAULA,
permanecendo em liberdade teria condições de cumprir as orientações e dar seguimento às
empreitadas criminosas.
Desse modo, insuficientes quais medidas cautelares que possam ser impostas,
sendo cabível a decretação da prisão preventiva, como requerido.
A.12. Conclusão
Finalizo concluindo pela necessidade, adequação e razoabilidade quanto à
decretação da prisão preventiva para os alvos elencados, ressaltando que se tratam dos
investigados cujos indícios de atuação apontam para um longo período de atividades ilícitas,
com conhecimento em operações simuladas, fraudes e corrupção, em detrimento do erário, de
valores que poderiam e deveriam estar sendo revertidos em benefício dos cidadãos.
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O esquema praticado pela suposta organização criminosa remonta há mais de 15
(quinze) anos, encontrando-se plenamente ativo ainda nos dias atuais, com contratos ainda
vigentes e para serem renovados, seja por prorrogação, seja por novo procedimento licitatório.
O longo tempo leva a uma expertise e inúmeros contatos passíveis de se tornarem
interpostas pessoas, de forma que não há medidas cautelares capazes de fazer cessar
imediatamente o esquema em prática.
A prisão de alguns e não de todos os principais responsáveis em cada um dos
núcleos permitiria uma reformulação do esquema, para que os crimes continuassem a ser
praticados.
Por esta razão, não só para proteger as provas e eficácia na aplicação da lei penal ressarcimento de bens e perda dos bens obtidos ilicitamente -, fundamental a prisão preventiva
dos principais responsáveis para evitar a continuidade delitiva.

B. Prisão temporária.
A Lei nº 7.960/1989 dispõe sobre a prisão temporária. O art. 1º rege as
possibilidades de seu cabimento, entre elas (I) quando imprescindível para as investigações do
inquérito policial; (II) quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos
necessários ao esclarecimento de sua identidade, ou (III) quando houver fundadas razões, de
acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do
indiciado em crimes especificados na lei, entre eles o delito de associação/organização
criminosa (alínea l).
Em que pese serem necessários maiores elementos para diferenciar associação
criminosa de organização criminosa, é fato que ainda que configurada esta última, ainda estaria
presente o requisito do art. 1º, III, l, tendo em vista que se tratam de pessoas associadas para a
prática de fraudes licitatórias, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. Assim, cabível a
decretação da prisão temporária se imprescindível para as investigações.
Além disso, se por um lado há menos requisitos para a decretação da prisão
temporária, em comparação com a prisão preventiva, a prisão temporária, por se tratar de
medida com período limitado, é menos gravosa do que prisão preventiva, a qual também pode
ser decretada quando a liberdade do investigado representar risco para investigação.
Por oportuno, a seguinte decisão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da
4ª Região:
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Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de VANDERLEI VIERO, RONALDO VIERO,
LUCIANO PERIN, LEOMAR FOZA MACHADO e GRAZIELE APARECIDA DA SILVA contra
ato do MM. Juízo Substituto da Vara Federal Criminal e JEF Criminal de Passo Fundo. Nos
dizeres da inicial, os pacientes foram presos em 28 de agosto de 2006, em virtude do
cumprimento do mandado de prisão referente ao processo nº 2006.71.04.005205-4, resultado do
Relatório de Análise de Conjuntura Criminal, da investigação realizada pela Delegacia de
Polícia Federal de Passo Fundo, na OPERAÇÃO CEVADA, a qual objetivou identificar possível
grupo criminoso que estaria atuando na aquisição e comércio de cigarros descaminhados e/ou
contrabandeados, por incursos nas sanções dos artigos 288 (crime de quadrilha), 334
(contrabando e descaminho) do CP. Sustentam os impetrantes que a decisão impugnada fere o
princípio constitucional que consagra a presunção de inocência. Além disso, após 22 de julho de
2006, a autoridade policial não constatou a participação dos pacientes em qualquer ato que
possa caracterizar qualquer delito, o que demonstra que não há gravidade criminal que autorize
a decretação da prisão temporária. Postula liminarmente pelo deferimento da ordem de habeas
corpus para que respondam em liberdade o processo criminal. Decido. As peças encartadas nos
autos dão conta de que a Polícia Federal instaurou procedimento investigatório denominado
OPERAÇÃO CEVADA com vistas a investigar grupo criminoso radicado na cidade de Marau/RS
voltado à prática de delitos de contrabando/descaminho. No início do mês de julho p.p. foi dado
início aos trabalhos de inteligência policial (interceptação telefônica) objetivando identificar
pessoas envolvidas na prática criminosa e colher suportes para trabalhos operacionais de
campo. Daí a representação pela prisão temporária dos pacientes levada a efeito pela autoridade
policial e expedição de mandados de busca e apreensão em residências e veículos. Os mandados
de prisão tiveram seu cumprimento levado a efeito em 28 de agosto de 2006, ensejando a
presente impetração. Determina a Lei nº 7.960/89: Art. 1° Caberá prisão temporária : I quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; (...: III - quando houver
fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou
participação do indiciado nos seguintes crimes: (...: l) quadrilha ou bando (art.288), todos do
Código Penal; Como é cediço, a prisão temporária tem lugar quando presentes uma das
hipóteses dos incisos I e II do artigo 1º, acrescida do fato de o crime a ser investigado estar
previsto no rol taxativo do inciso III do mesmo dispositivo legal. Segundo a doutrina sobre a
matéria, a decretação válida da prisão temporária, pela nota de excepcionalidade - em vista dos
preceitos constitucionais limitadores e condicionadores de qualquer medida restritiva do ius
libertatis antes de proferida decisão condenatória transitada em julgado - contém exigências
menos rigorosas daquelas previstas para a efetivação da prisão preventiva. Do escólio de
Maurício Zanoide de Moraes (in Leis Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, 7ª
edição, p.2869), destaca-se: Não há que se falar, em sede de prisão cautelar, da clássica
expressão fumus boni iuris. Isto porque, não é a fumaça do bom direito que determina ou não a
prisão de alguém, mas a comprovação por elementos objetivos dos autos que formam uma
aparência de que o delito foi cometido por aquela pessoa que se pretende prender. O fumus
commissi delicti encontra-se representado na lei pela exigência da prova da materialidade do
fato e de indícios de autoria. No mesmo diapasão, nas prisões cautelares não há que se falar em
periculum in mora (perigo na demora do processo), isto porque a prisão provisória de alguém
não é determinada porque o processo possa ou não demorar mais ou menos tempo, mas porque
sua liberdade põe em risco (perigo na liberdade, periculum libertatis) o próprio processo, tanto
em relação a sua produção quanto no concernente ao seu resultado. A propósito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO TEMPORÁRIA . HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 1º, I E III, "A", DA LEI Nº
7.960/89. Atendidos os requisitos previstos no art. 1º, I e III, "a", da Lei nº 7.960/89, afigura-se
perfeitamente cabível a decretação da prisão temporária . (Precedentes.: Recurso desprovido.
RHC 14729 / SP ; Ministro FELIX FISCHER, Data da Publicação DJ 29.03.2004 Das peças
encartadas nos autos extrai-se que os fatos objeto da investigação demandam determinado
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grau de complexidade (investigação de organização criminosa destinada à prática de
descaminho/ contrabando). Com efeito, a decisão deferitória do pedido de prisão temporária
está devidamente fundamentada, consignando que a segregação dos representados é essencial
para as investigações, uma vez que, em liberdade, poderiam traçar uma estratégia comum e
combinar depoimentos para explicar suas atividades e eventuais mercadorias apreendidas em
seu poder, ou ainda, comprometer o cumprimento dos mandados de busca e apreensão
escondendo ou destruindo provas da materialidade do delito, tratando-se de medida
imprescindível às investigações. Ausente a plausibilidade do direito invocado, indefiro a medida
liminar postulada. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista ao Agente do Ministério
Público Federal. Porto Alegre, 31 de agosto de 2006. (TRF4, HC 2006.04.00.027919-7, SÉTIMA
TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, DJ 05/09/2006)

Em recente decisão monocrática, destacou o Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca (STJ: HC 549.144, pub. 03/12/19):
(...) Destaque-se, ademais, a subsunção da situação fática ao rol de delitos na justa medida em
que há indícios de que permite a segregação ora em apreciação prática do crime de , infração
penal esta que se coaduna com a organização criminosa hipótese contida no art. 1º, III, alínea l,
da Lei nº 7.960/1989. É verdade que mencionado preceito legal faz menção ao antigo crime de
quadrilha ou bando, previsto no art. 288 do Código Penal, atualmente nominado de
associação criminosa, de molde que se poderia tecer ilação que a Lei de Prisão Temporária não
comportaria a constrição de liberdade para investigado pela execução do crime de organização
criminosa (elencado na Lei nº 12.850/2013). Ocorre, entretanto, que tal argumentação
encontrar-se-ia desprovida de razoabilidade na justa medida em que, se um crime menos grave
(como a quadrilha ou bando - atual associação criminosa) permitiria a medida, com muito mais
assertividade a prisão temporária poderia ser decretada com supedâneo na existência
de organização criminosa (que , por princípio, mostra-se mais grave em relação ao tipo penal
elencado no art. 288 do Código Penal).
Quanto ao fato de que a prisão temporária teria sido decretada como um subterfúgio à vedada
condução coercitiva, de modo que estaria havendo uma manifesta ilegalidade à luz do que o C.
Supremo Tribunal Federal decidiu quando do julgamento das Arguições de Descumprimento de
Preceito Fundamental nºs 395 e 444. Entretanto, tal argumentação não merece guarida na justa
medida em que a segregação da liberdade encontra-se fundada na necessidade de se obter
elementos probatórios de todo o engendro, em tese, criminoso, o que extrapola em muito a
simples oitiva de quem quer que figura como investigado. Aliás, parece evidente que, uma vez
encetadas as medidas de busca e apreensão e de prisão temporária daqueles elencados no ato
judicial tido como coator, a autoridade policial promova a arguição de tais pessoas, o que não
significa que teria havido condução coercitiva (e muito menos desrespeito ao que restou decidido
pelo C. Pretório Excelso), bem como que teria havido mácula ao direito ao silêncio ou de não se
auto incr iminar. Nesse diapasão, quando da inquirição dos detidos pelo Delegado de Polícia
Federal, por certo será respeitado todo o plexo de direitos fundamentais assegurados ao
investigado, dentre eles o direito ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo.
Ademais, pode o investigado produzir prova a seu favor, em um momento muito importante:
imediatamente após deflagrada a operação.
Noto que estar sob regime jurídico de prisão temporária difere substancialmente de estar sob
condução coercitiva, pois o investigado pode ficar até cinco dias detido e pernoitará na
Carceragem da Polícia Federal, sob o mesmo regime disciplinar das demais pessoas recolhidas.
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Vale dizer, o ato praticado não tem natureza jurídica de condução coercitiva.
(...)

No caso em apreço, a necessidade da medida foi fundamentada em relação aos
seguintes alvos:
1. ANDREA KRISTINA KARGEL, CPF 015.057.609-92;
2. DAYNA MARIA BORTOLUZZI. CPF 892.825.079-04;
3. FERNANDO MAY RENGEL, CPF 667.727.459-49;
4. GILBERTO BATISTA PERASSA, CPF 167.372.539-20;
5. MARIO GILBERTO EICHLER JUNIOR, CPF 443.546.810-72;
6. MAURICIO PASSOS DE CASTRO 888.334.299-20;
7. PATRICIA RODRIGUES CÂNDIDO PERASSA, CPF 564.878.789-87;
8. RICHARD AMORIM DE SOUZA, CPF 005.796.829-27;
9. VANDERLUCIO ROSA CUNHA, CPF 671.555.539-72.

Fundamentou a autoridade policial:
De acordo com os elementos apresentados durante as investigações, restou comprovada a
participação reiterada de servidores públicos e outros funcionários que, apesar de não se
encontrarem no topo da estrutura da organização criminosa, desempenhavam relevante papel no
direcionamento dos procedimentos licitatórios ou ocultação e dissimulação dos valores recebidos
dos órgãos públicos.
Nesse contexto, durante a fase de colheita de provas, especialmente decorrentes do cumprimento
de mandados de busca e apreensão, torna-se necessário que a equipe de investigação detenha o
tempo mínimo necessário à análise, ainda que de forma preliminar, das informações colhidas, as
quais deverão ser confrontadas com o depoimento dos investigados, visando à efetiva elucidação
dos fatos.
No presente caso, a manutenção em liberdade dos principais envolvidos seria ainda mais
temerária na medida em que o destino de parte considerável do produto do crime não foi
identificado.
Assim, torna-se necessária a decretação de prisão temporária destes principais operadores do
esquema de desvio de recursos sob apuração, conforme passaremos a expor:

Em seu parecer, ao final, destacou o órgão ministerial que "a prisão temporária de
todos esses investigados também demonstra-se indispensável às investigações, especialmente
visando à recuperação de valores desviados através da organização criminosa, bem como
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evitar interferência durante o procedimento de coleta de provas e impedir a comunicação com
os demais investigados durante a fase de deflagração da operação policial, restando
preenchidos, portanto, os requisitos legais (art1, I e III, l, da Lei nº 7.960/89)" (evento 6,
PET3).
Passo agora a apreciar a presença dos requisitos em relação a cada um dos alvos,
iniciando sempre pela narrativa apresentada pela autoridade policial no evento 1 e corroborada
pelo parecer favorável do Ministério Público Federal no evento 6.
B.1. FERNANDO MAY RENGEL

FIM DA PARTE 4 DE 5

Documento eletrônico assinado por JANAINA CASSOL MACHADO, Juíza Federal Substituta, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A
conferência
da
autenticidade
do
documento
está
disponível
no
endereço
eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 720006551130v185 e do
código CRC 450642a3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JANAINA CASSOL MACHADO
Data e Hora: 9/12/2020, às 19:2:55

5014437-42.2020.4.04.7200

720006551130 .V185

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37…

122/122

19/01/2021

:: 720006672612 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4810, 4º andar - Bairro: Agronômica - CEP: 88025-255 - Fone: (48) 3251 2515 - Email:
scflp01@jfsc.jus.br

PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 5014437-42.2020.4.04.7200/SC
REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/SC
ACUSADO: A APURAR

DESPACHO/DECISÃO
OPERAÇÃO HEMORRAGIA (Alcatraz II) - PARTE 5 de 5

B.1. FERNANDO MAY RENGEL
FERNADO MAY RENGEL conforme apurado, atua como Diretor /Administrativo-Financeiro da
SAÚDE SUPLEMENTAR/QUALIREDE, tendo envolvimento direto na formalização dos
contratos simulados mantidos entre a empresa e a APPORTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
(ITEM 2.2.1) e MICHELLE GUERRA ADVOCACIA (item 2.2.2), com o objetivo de propiciar o
pagamento de propina aos já citados membros da organização criminosa.
Destaca-se, ainda, que, conforme dados obtidos, FERNANDO MAY RENGEL teria recebido da
SAÚDE SUPLEMENTAR R$ 6.250.913,31 relacionados aos códigos 101 (cheques) - 112
(pagamento fornecedores) - 114 (saque eletrônico) e 123 (saques em espécie).
FERNANDO, ainda, foi objeto de comunicação pelo COAF em inúmeras oportunidades como
responsável pela realização de operações atípicas, consistentes em saques em espécie através de
cheques ao portador aparentemente fracionados e com destino ignorado (item 2.2.4),
exemplificando-se a seguir.
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Neste contexto, considerando a existência de fundados indícios de que FERNANDO MAY
RENGEL possuía envolvimento direto em contratos simulados visando ao repasse de propina e,
especialmente, movimentação de quantias expressivas em espécie, sua prisão temporária
demonstra-se indispensável às investigações, especialmente visando à recuperação de valores
desviados através da organização criminosa.

Além dos indícios de estar envolvido no repasse de propina, conforme
demonstrado pelo relatório do COAF acima, FERNANDO RENGEL estava por dentro das
trocas de mensagens relativas ao contrato firmado entre a SAUDE SUPLEMENTAR e a
APPORTI/TOOLBIZ, inclusive quando os valores eram pagos antes mesmo da renovação
contratual (p. 40 da INF2 do evento 71 dos autos 50146845720194047200 e p. 33 da
representação dos autos 50063812020204047200):

O primeiro contrato havia sido pago em parcelas depositadas de 29/05/13 a
26/12/13, sendo que em janeiro já houve novo pagamento, como se o contrato já tivesse sido
renovado, lembrando que FERNANDO era da área financeira:
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Quanto aos valores debitados em favor de FERNANDO, destaco da p. 69 da
representação dos autos 50063812020204047200:
Conforme elementos obtidos via SIMBA, os dados referentes aos débitos em nome do
FERNANDO MAY RENGEL relacionados aos códigos 101 (cheques) - 112 (pagamento
fornecedores) - 114 (saque eletrônico) e 123 (saques em espécie), atingiram R$ 6.250.913,31.

Assim, os indícios são de que RICARDO está diretamente envolvido na
operacionalização do desvio de valores, de forma que sua liberdade, quando da deflagração da
operação, pode colocar em risco o sucesso da investigação, uma vez que dispõe de meios de
interferir, seja manipulando dados, seja ocultando documentos e até mesmo bens.
B.2. RICHARD AMORIM DE SOUZA
Quanto a RICHARD AMORIM DE SOUZA, registrado junto à SAÚDE SUPLEMENTAR COMO
“administrador”, constata-se que foi identificado em e-mails interceptados relacionados aos
contratos simulados mantidos com a empresa APPORTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA,
visando ao repasse ilícito de valores JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, operador
financeiro de JULIO CESAR GARCIA (ITEM 2.2.1).
Ainda, constatou-se que RICHARD recebeu pagamentos da SAÚDE SUPLEMENTAR no valor de
R$ 3.806.409,01, grande parte em cheques emitidos em quantias expressivas, tratando-se de
valor incompatível com seus rendimentos.
Constatou-se, ainda, que RICHARD AMORIM DE SOUZA também já havia sido comunicado
pelo COAF em razão da movimentação atípica de valores, especialmente saques com destino
ignorado, tratando-se de método utilizado pela organização criminosa para ocultação do
destinatário final dos valores desviados junto ao Governo de Santa Catarina.
De acordo com os dados obtidos via Simba, foram identificados pela instituição financeira ao
menos R$ 486.800,00 de cheques emitidos em favor de RICHARD, com indicativo de
procedimento de saque em espécie:
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Neste contexto, considerando a existência de fundados indícios de que RICHARD AMORIM DE
SOUZA possuía envolvimento direto em contratos simulados visando ao repasse de propina e,
especialmente, movimentação de quantias expressivas em espécie, sua prisão temporária
demonstra-se indispensável às investigações, especialmente visando à identificação do destino
final de valores desviados através da organização criminosa.

RICHARD era o contato de JEFFERSON COLOMBO dentro da SAUDE
SUPLEMENTAR acerca dos contratos que desviavam valores em favor de JULIO GARCIA,
conforme se depreende da INF2 do evento 71 dos autos 50146845720194047200):

Note-se, ainda, o envolvimento de RICHARD em reunião acerca do contrato, bem
como que JEFFERSON e RICHARD fizeram ajustes quanto a datas de pagamento:
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Quanto aos indícios de participação de RICHARD quanto a desvio de valores em
espécie, destaca-se da p. 69 da representação:
Do mesmo modo, em relação a RICHARD AMORIM DE SOUZA, já identificado em e-mails
interceptados junto ao investigado JEFFERSON COLOMBO (item 2.2.2), constatou-se a
existência de pagamentos realizados pela SAÚDE SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.806.409,01,
grande parte em cheques emitidos em quantias expressivas, sendo que o referido também já
havia sido comunicado pelo COAF em razão da movimentação atípica de valores
(50146845720194047200, evento 01, anexo 09).
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RICHARD, conforme consta do sistema ATLAS, teria salário mensal de R$ 10.967,00, na função
de “administrador”.

Conforme consta das comunicações encaminhadas ao COAF, o destino dos valores retirados em
espécie não era devidamente esclarecido pelos envolvidos, indicando-se, eventualmente, a
execução de “pagamentos de produtos e serviços” ou “distribuição de lucros” (p. 21 e ss. do RIF
em questão).

Portanto, RICHARD teve participação direta no contrato que permitiu o repasse
de mais de sete milhões de reais da empresa SAUDE SUPLEMENTAR para a APPORTI, bem
como recebeu valores da SAUDE SUPLEMENTAR em valores muito acima do que seria seu
salário, de modo que os indícios de participação na organização criminosa são significativos.
A forma de atuação de RICHARD e o conhecimento que detém acerca dos fatos
investigados torna necessária sua prisão temporária, a fim de viabilizar o êxito no cumprimento
das medidas a serem adotadas quando da deflagração da operação e diligências que se fizerem
necessárias a partir dos elementos obtidos.
Presentes, assim, a os requisitos autorizadores da prisão temporária em relação a
RICHARD.
B.3. GILBERTO BATISTA PERASSA
GILBERTO BATISTA PERASSA sócio administrador da FOCOECONOMY CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA. ME, conforme demonstrado durante as investigações, possuía papel de
grande relevância na organização criminosa.
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De acordo com os inúmeros elementos apresentados pela Receita Federal e quebra de sigilo
bancário, constatou-se que a empresa, entre 2012 e 2015, recebeu R$16.238.300,46 da SAÚDE
SUPLEMENTAR mediante formalização de contrato de prestação de serviço simulado.
Desta quantia, conforme apurado pela Receita Federal, R$ 12.508.666,17 teriam sido retirados
em espécie, sem a correspondente evolução patrimonial, ressaltando-se que a empresa possuía
sede na residência dos sócios, ambos com poderes para movimentação da conta bancária (item
2.2.1).

Importante ressaltar que, apesar de questionados pelo Fisco, os investigados recusaram-se a
indicar o destino dos valores sacados, sendo parte das operações realizadas por VANDERLÚCIO
ROSA CUNHA, proprietário da ZENGODABIL/VRC, contador vinculado à própria SAÚDE
SUPLEMENTAR.
Destacou-se, ainda, que, apesar da movimentação de expressiva quantia pelos investigados, não
se verificou a consequente evolução patrimonial do casal, sendo que, inclusive, o único imóvel
declarado no ano de 2017 corresponde a um apartamento adquirido em 2001.
Assim, considerando a existência de fundados indícios de que GILBERTO BATISTA PERASSA
possuía envolvimento direto em contratos simulados visando ao repasse de propina e,
especialmente, movimentação de quantias expressivas em espécie, sua prisão temporária
demonstra-se indispensável às investigações, especialmente visando à identificação do destino
final de valores desviados através da organização criminosa.

Os indícios são de que GILBERTO PERASSA também está envolvido com
contratos simulados voltados a desvio de recursos públicos recebidos pela empresa SAUDE
SUPLEMENTAR.
Juntamente com sua esposa, é sócio da empresa FOCOECONOMY, que não tem
empregados registrados, ainda assim recebeu mais de dezesseis milhões da SAUDE
SUPLEMENTAR (p. 10 do OUT30 do apenso 1 do IPL):
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GILBERTO não apenas teria associado seu nome à empresa, mas se colocou como
contato, visto que a autoridade policial apurou que é o telefone de GILBERTO que consta das
notas fiscais da empresa (p. 24 da representação 50063812020204047200):

O envolvimento da empresa no desvio de valores se sobressai dos levantamentos
da autoridade fiscal (pp. 28-31 do OUT30 do apenso 1 do IPL):

Do exame dos lançamentos acima percebe-se que do montante de R$ 16.238.300,46 depositados
pelo sujeito passivo à empresa FOCOECONOMY entre 2012 a 2015, R$ 12.508.665,17 foram
retirados em espécie, o que corresponde a 77% do total dos pagamentos efetuados. As retiradas
eram efetuadas poucos dias após a realização dos recebimentos originários da empresa SAÚDE
SUPLEMENTAR, sempre em moeda em espécie. Tal constatação reforça a conclusão de que os
pagamentos efetuados pelo sujeito passivo não se destinavam à empresa FOCOECONOMY, pois
conforme demonstrado anteriormente, não reverteram efetivamente aos seus sócios.

Em que pese os valores retirados, não refletiram sobre a evolução patrimonial do
casal (p. 26 do OUT30 do apenso 1 do IPL):
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Mais um investigado com indícios de envolvimento no desvio de verbas para
pagamento de propina e que, na condição de sócio administrador da suposta empresa de
fachada, tem condições de frustrar parte dos atos investigativos que se sucedem à deflagração
da operação, justificando-se a prisão temporária.
B.4. PATRÍCIA RODRIGUES CÂNDIDO PERASSA
PATRÍCIA RODRIGUES CÂNDIDO PERASSA, da mesma forma, possuía poderes de
administração na empresa FOCOECONOMY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. ME,
responsável pelo desvio estimado de R$16.238.300,46 dos contratos mantidos entre o Governo
do Estado e a empresa SAÚDE SUPLEMENTAR entre 2012 e 2015.
Desta quantia, conforme apurado pela Receita Federal, R$ 12.508.666,17 teriam sido retirados
em espécie, sem a correspondente evolução patrimonial, ressaltando-se que a empresa possuía
sede na residência dos sócios, ambos com poderes para movimentação da conta bancária (item
2.2.1).

Importante ressaltar que, apesar de questionados pelo Fisco, os investigados recusaram-se a
indicar o destino dos valores sacados, sendo parte das operações realizadas por VANDERLÚCIO
ROSA CUNHA, proprietário da ZENGODABIL/VRC, contador vinculado à própria SAÚDE
SUPLEMENTAR.
PATRÍCIA, ainda, consta como responsável pela assinatura de sucessivos contratos de prestação
de serviço simulados com a empresa, entre 2011 e 2015, conforme documentos juntados às fls.
369 e ss. da representação fiscal (5014684- 57.2019.4.04.7200, apenso 1, OUT2, p. 274).
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Destacou-se, ainda, que, apesar da movimentação de expressiva quantia pelos investigados, não
se verificou a consequente evolução patrimonial do casal, sendo que, inclusive, o único imóvel
declarado no ano de 2017 corresponde a um apartamento adquirido em 2001.
Assim, considerando a existência de fundados indícios de que PATRÍCIA RODRIGUES
CÂNDIDO PERASSA teria formalizado contratos simulados visando ao repasse de propina e,
especialmente, diante da movimentação de quantias expressivas em espécie, sua prisão
temporária demonstra-se indispensável às investigações, especialmente visando à identificação
do destino final de valores desviados através da organização criminosa.

Conforme já exposto acima, 77% do valor recebido
FOCOECONOMY da SAUDE SUPLEMENTAR foi retirado em espécie.

pela

empresa

PATRICIA, esposa de GILBERTO e também sócia da empresa
FOCOECONOMY, declarou à autoridade fiscal que “seu sócio e marido, GILBERTO
PERASSA, não recebeu qualquer valor da empresa nesse período, e que a totalidade da
distribuição dos lucros foi efetuada para a depoente”, bem como que "adquiriu joias, e que
possui ainda em torno de R$ 1.000.000,00 em dinheiro em sua residência” (p. 27 do OUT30 do
apenso 1 do IPL).
Cumpre destacar os levantamentos feitos pela autoridade fiscal (p. 32 do OUT31
do apenso 1 do IPL):
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De acordo com o que é demonstrado acima, no período de 2012 a 2015 o casal PATRÍCIA e
GILBERTO, sócios da empresa FOCOECONOMY, declararam à Receita Federal do Brasil
rendimentos totais no montante de R$ 13.609.517,75. Todavia, sua movimentação financeira
bancária a crédito no mesmo período foi de R$ 1.337.715,20, menos de 10% (dez por cento)
daquele valor, indicando que os valores pagos pelo sujeito passivo à empresa FOCOECONOMY
em verdade se destinaram a beneficiário diverso, não identificado, cabendo à esta empresa atuar
como interposta pessoa.

Na medida em que os indícios apontam para a autoria de PATRÍCIA quanto aos
contratos fictícios e também para o trânsito dos valores que supostamente sairiam da SAUDE
SUPLEMENTAR e chegariam aos agentes públicos, procede o pedido de prisão temporária em
relação a essa investigada, objetivando o êxito da investigação, especialmente quanto ao
caminho do dinheiro, sem que sofra interferências por parte da investigada.
B.5. MÁRIO GILBERTO EICHLER JÚNIOR
MÁRIO GILBERTO EICHLER JÚNIOR, responsável pela ACCESS1 SISTEMAS
INFORMATIVOS LTDA., atuou como representante do Consórcio DATA-ACCESS junto ao
Pregão Presencial 1733/2008, havendo, de acordo com as investigações, fortes indícios de
direcionamento aos vencedores (item 5.1.1).
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Restou comprovado, ainda, que a empresa ACCESS1 repassou entre 2009 e 2011, R$
1.869.000,00 à empresa ALFA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA, tendo como beneficiários,
especialmente, os membros da organização criminosa MILTON MARTINI e RADAMÉS
MARTINI (item 5.2.1).
Ainda, foi identificado, no período, o saque de R$ 5.909.294,99 (cinco milhões, novecentos e
noventa e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) das contas
bancárias da empresa ACCESS1 havendo, assim, fortes indícios de que grande parte dos
recursos desviados do Governo do Estado tinha como destino outros integrantes da organização
criminosa (item 5.2.2).

Por fim, foram apontados indícios de que a NEOWAY estaria desviando recursos oriundos de
contratos mantidos com a CASAN, mediante pagamentos que totalizaram R$ 2.095.669,57, no
período compreendido entre 22/09/2015 a 11/12/2018, à AJUDE SISTEMAS
COMPUTACIONAIS, pertencente ao investigado MARIO GILBERTO EICHLER JÚNIOR,
empresa que não foi localizada em seu endereço anunciado e que jamais possuiu empregados
registrado (item 3.2.3.).

Desta forma, considerando as evidências relacionadas à formalização de contratos simulados e
saques em espécie relacionados à empresa ACCESS1, bem como recebimento de valores
expressivos através da AJUDE SISTEMAS COMPUTACIONAIS, torna-se necessária, ainda, a
decretação de prisão temporária de MARIO GILBERTO EICHLER JÚNIOR, especialmente
visando à identificação do destino final de valores desviados através da organização criminosa.
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Na linha dos demais alvos de pedido de decretação de prisão temporária, MARIO
está relacionado ao desvio de valores, notadamente da empresa NEOWAY (item 2.2.2.c desta
decisão).
O desvio teria se dado por intermédio da empresa AJUDE, a qual, segundo a
autoridade policial, ainda que tenha recebido da NEOWAY mais de dois milhões de reais no
período de três anos, "não foi localizada em seu endereço anunciado, bem como jamais possuiu
empregados registrados" (p. 144 da representação 50063812020204047200).
O indício de autoria de MARIO decorre do seu vínculo com a empresa AJUDE,
conforme
se
extrai
em
consulta
à
página
da
Receita
Federal
(http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp):

Além disso, outra empresa da qual MARIO é a ACESS1, também envolvida em
fraude licitatória e desvio de valores por intermédio da empresa ALFA (item 2.4 desta decisão).
Note-se que foi MARIO quem representou o consórcio DATA-ACCESS no PP
1733/08 (p. 112 e 147 do OUT6, p. 22 do OUT7 e p. 33 do OUT8 do apenso 4 do IPL):
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Também assinou as declarações que instruíram a participação (pp. 150 e 151 do
OUT6, p. 35 do OUT7, p. 119 do OUT8) e a proposta (p. 14 do OUT7 do apenso 4 do IPL):

Representou a ACESS1 na formação do consórcio (p. 121 do OUT6):
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O contrato também foi assinado por MARIO EICHLER JUNIOR (p. 66-71 do
OUT9 do apenso 4 do IPL):
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Perante a Receita Federal, nem MARIO EICHLER nem o novo sócio e
administrador, LUIZ ALBERTO DA LUZ, souberam explicitar quanto à relação entre a
ACCESS1 e a empresa ALFA (p. 57 do OUT30 do apenso 1 do IPL):

Assim, os indícios são de que o investigado MARIO EICHLER JUNIOR teria
participado tanto da fraude licitatória quanto no desvio de valores, sendo imprescindível que
sofra prisão temporária a fim de viabilizar a investigação, notadamente quanto aos
esclarecimentos e medidas investigativas que se seguem ao ato da deflagração da operação.
B.6. DAYNA MARIA BORTOLUZZI
DAYANA MARIA BORTOLUZZI foi identificada como colaboradora/servidora envolvida em
processos de licitação direcionados às empresas investigadas, havendo, inclusive, indícios
concretos de recebimento de vantagem indevida.
Conforme relatado, DAYNA participou da equipe de apoio do Pregão Presencial 751/2006 da
Secretaria de Estado de Saúde, vencido pela empresa E-BIZ SOLUTION (item 3.1.1), quando
declarou, falsamente, não possuir “quaisquer vínculos, bem como não terá até a execução final
do contrato, consequência da presente licitação, com as empresas: Experto Soluções em
Gerência do Conhecimento Ltda. e EBiz Solution S/A” (fl. 121 do processo licitatório), sendo
que, conforme demonstrado, a referida mantinha vínculos prolongados com ELIZABETH SUELI
SPECIALSKI, administradora da empresa EXPERTO.
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Constatou-se, ainda, que, durante a execução do serviço relacionado ao Pregão 751/2006, a
empresa BORTOLUZZI & SOBRAL LTDA., que possui como sócia, justamente, DAYNA MARIA
BORTOLUZZI, recebeu sucessivos pagamentos de R$ 9.000,00, entre 11/09/2009 e 06/05/2011,
totalizando R$ 177.000,00, das empresas investigadas ALFA SOLUÇÕES e NEOWAY
TECNOLOGIA, esta tendo incorporado a E-BIZ SOLUTION em 2010 (item 3.1.1).
Ainda, durante a Manifestação de Interesse 001/2011 da Secretaria de Estado da Fazenda, com
fortes indícios de direcionamento ao consórcio firmado pela NTC LTDA. e a supracitada
NEOWAY TECNOLOGIA, DAYNA atuou como Coordenadora de Programas de Modernização
Tecnológica (item 3.1.3).

Finalmente, identificou-se que DAYNA figura como responsável pelo termo de referência e
recebimento de cotação de preso do Pregão Presencial 029/2015 da SEF, na qualidade de
Gerente de Tecnologia de Informação e Governança Eletrônica, tratando-se de certame com
indícios robustos de fraude e vencido pela SOCIALBASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA,
empresa pertencente a RADAMÉS MARTINI (item 6.1.1).
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Assim, diante da atuação da investigada por período prolongando em procedimentos com
indícios graves de desvios em favor da organização criminosa, bem como recebimento de valores
transferidos por empresas favorecidas no certame, tem-se que a decretação de prisão temporária
de DAYNA MARIA BORTOLUZZI é medida de extrema importância para as investigações,
especialmente visando evitar sua interferência durante o procedimento de coleta de provas, bem
como impedir sua comunicação com os demais investigados durante a fase de deflagração da
operação policial.

DAYNA atuou no PP 751/06 (item 2.2.1.a desta decisão), na condição de equipe
de apoio (pp. 26 e 27 do OUT27 do apenso 4 do IPL):
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Ressalta-se o termo de responsabilidade firmado pela investigada (p. 22 do
OUT27 do apenso 4 do IPL):

Todavia, "ELIZABETH SUELI SPECIALSKI, administradora da empresa
EXPERTO, atuou como sua orientadora em Graduação em Ciência da Computação (1990 –
1994) e Doutorado em Engenharia de Produção (2000 – 2005), destacando-se, ainda, a
existência de menção a obras literárias em conjunto (...)" (p. 85 da representação
50063812020204047200).
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Além de ter ligação com a administradora da suposta concorrente da E-BIZ,
vencedora do certame e posteriormente incorporada pela NEOWAY, empresa da qual é sócia
passou receber muitos repasses da NEOWAY nos anos de 2009 e 2010 (p. 87 da representação
dos autos 50063812020204047200):

A autoridade policial logrou identificar, analisando repasses tanto da empresa
NEOWAY, quanto da empresa ALFA, que a empresa BORTOLOZZI na verdade recebeu R$
321.000,00, em 36 operações ao longo do período de 13.06.08 a 06.05.11 (item 4 da Informação
de Policia Judiciária 330/2020 (INF2 do evento 29 dos autos 50063812020204047200).
Sobre a empresa BORTOLUZZI, a Informação 330/2020 esclarece ainda que
nunca teve funcionários registrados:
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DAYNA atuou, ainda, na Manifestação de Interesse 01/2011, onde também foi
beneficiada a NEOWAY, em consórcio com a NTC (item 2.2.1.c - pp. 31 e 32 do PROCADM1
do apenso 5 do IPL):
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Note-se que sua atuação foi efetiva, conforme se verifica na classificação dos
participantes (ANEXO25 do apenso 5 do IPL) e na ata final (ANEXO43 do apenso 5 do IPL):
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(...)
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DAYNA também participou do PP 029/2015 SEF, este direcionado à
SOCIALBASE (item 2.5.1.a desta decisão), conforme se depreende do Termo de Referência e
seu encaminhamento (p. 84-108 do ANEXO23 e p. 44 do ANEXO24 do apenso 8 do IPL):
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Também foi DAYNA quem respondeu aos apontamentos feitos pela assessoria
jurídica (p. 29 do ANEXO24 do apenso 8 do IPL):
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E analisou a amostra (pp. 124-7 do ANEXO24 do apenso 8 do IPL):
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Destaca-se que a investigada está adicionada como amiga na rede social do
investigado RADAMES MARTINI, sócio da SOCIALBASE (INFO 105/2018 - ANEXO21 do
apenso 8 do IPL):

Portanto, a investigada DAYNA BORTOLUZZI participou de três procedimentos
licitatórios onde houve direcionamento, sendo que empresa da qual é sócia recebeu valores de
empresa beneficiada, sendo fortes os indícios de sua participação na empreitada criminosa.
Diante da sua atividade, há risco de manipulação de provas (ocultação de
documentos e combinação de versões a serem declaradas) no momento em que souber da
deflagração da operação.
Por esta razão, necessária a prisão temporária da investigada.
B.7. MAURÍCIO PASSOS DE CASTRO
Em relação a MAURÍCIO PASSOS DE CASTRO, destaca-se que ocupou por longo período o
cargo de gerente de Tecnologia e Informação e Governança Eletrônica, tendo atuado diretamente
na formalização de procedimentos relacionados às empresas NEOWAY e MICROMED.
No que tange aos desvios relacionados à NEOWAY TECNOLOGIA, MAURÍCIO, assim como
DAYNA, participou da equipe de apoio do Pregão Presencial 751/2006 da Secretaria de Estado
de Saúde, vencido pela empresa E-BIZ SOLUTION (item 3.1.1), tratando-se de procedimento que
apresentou diversas irregularidades durante suas fases interna e externa.
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Do mesmo modo, o Pregão Presencial 166/2012 da Secretaria de Estado da Saúde (item 3.1.4)
foi impulsionado pelo servidor investigado, apresentando diversas cláusulas restritivas, bem
como desprovido da devida cotação prévia de preços.
O referido, ainda, foi responsável pela solicitação relacionada ao Pregão Presencial 2417/2013
da Secretaria Estadual de Saúde (item 3.1.5)¸novamente sem pesquisas de valor de mercado e
com apresentação de exigência de atestados de capacidade técnica de sistemas de empresas
específicas e que apresentavam vínculos com as investigadas NEOWAY e MICROMED.
MAURÍCIO, da mesma forma, foi responsável pelos procedimentos referentes ao Pregão
Presencial 966/2009 (item 4.1.1), o qual, da mesma forma, apresentava diversas irregularidades,
dentre elas indícios de direcionamentos durante a fase de obtenção de orçamentos, apresentação
de diversas cláusulas restritivas e desrespeito ao limite legal de prazo de duração de contrato,
assinado com consórcio firmado pela TRÍPLICE CONSULTORIA e MICROMED
INFORMÁTICA. O investigado, ainda, apesar do logo período de contrato acima indicado, foi o
responsável pelo Processo de Dispensa 3327/2015 (item 4.1.2), referente à nova contratação da
MICROMED sob alegação de “situação de emergência”.
Em seguida, MAURICIO PASSOS DE CASTRO atuou junto ao Pregão Presencial 3217/2015
(item 4.1.3), novamente com diversos indícios de direcionamento à MICROMED
INFORMÁTICA, inclusive, nesta oportunidade, sem qualquer justificativa de vedação de
participação de empresas em consórcio, sendo que, até então, o serviço era prestado justamente
nesta modalidade.
Por fim, destaca-se que, conforme consta dos bancos de dados disponíveis, em 13/06/2017
MAURICIO PASSOS DE CASTRO teria sido contratado pela investigada NEOWAY
TECNOLOGIA, apresentando-se que “head da Neoway Health”.
Assim, diante da atuação do investigado por período prolongando em procedimentos com
indícios graves de desvios em favor da organização criminosa, bem como o estreito vínculo
existente com a empresa investigada, tem-se que a decretação de sua prisão temporária é medida
de extrema importância para as investigações, especialmente visando evitar sua interferência
durante o procedimento de coleta de provas, bem como impedir sua comunicação com os demais
investigados durante a fase de deflagração da operação policial.

MAURICIO participou de diversos procedimentos licitatórios investigados nesta
Operação, como no PP 751/06, PP 166/12 e PP 2417/13, em favor da NEOWAY e PP 969/2009,
DL 3327/15 e PP 3217/15, em benefício da MICROMED (itens 2.2.1.a,
2.2.1.d, 2.2.1.e, 2.3.1.a, 2.3.1.b e 2.3.1.c desta decisão).
Vejamos alguns dos indícios de autoria de MAURICIO.
No PP 751/06, MAURICIO fez parte da equipe de apoio (pp. 23, 26-7 do OUT27
do apenso 4 do IPL):
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Não é demais lembrar a relação entre a E-BIZ e a NEOWAY, que veio a
incorporar as filiais da E-BIZ em Santa Catarina e que MAURICIO veio a atuar na NEOWAY a
partir de 2017 (INFO/NUGPDRR 322-2019 - INF2 a 4 do apenso 4 do IPL).
Note-se que no PP 166/2012, a NEOWAY foi a única participante, sendo que o
impulso inicial para o procedimento foi dado por MAURICIO (CI 559/10.11.11 - pp. 21-2 do
OUT44 do apenso 4 do IPL):
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MAURICIO inclusive assinou um dos atestados de capacidade técnica exigidos
para que a participante licitasse (p. 100 do OUT47 do apenso 4 do IPL):
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O PP 2417/13, objeto de análise no item 2.2.1.e desta decisão, também foi
provocado por MAURICIO PASSOS DE CASTRO (CI 358/09.07.13 - pp. 10-11 do OUT19 do
apenso 4 do IPL):

MAURICIO ainda assinou diversos atestados de capacidade técnica em favor da
participação da NEOWAY (pp. 85, 89 e 98 do OUT20 do apenso 4 do IPL):
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Além desses certames voltados à NEOWAY, MAURICIO também atuou em
procedimentos onde foi beneficiada a empresa MICROMED.
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No PP 969/2009 (item 2.3.1.a desta decisão), a proposta de preços da
MICROMED foi encaminhada para MAURICIO (pp. 13-15 do PROCADM19 do apenso 3 do
IPL):

MAURICIO prestava esclarecimentos a empresas interessadas, tais como a MV
Sistemas (CI 997/29.05.09 - pp. 54-55 do PROCADM32 do apenso 3 do IPL):

Inclusive forneceu atestado de capacidade técnica (p. 100 e 105 do OUT33 do
apenso 3 do IPL):
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Ainda participou do pregão como equipe de apoio, conforme se extrai da ata da
sessão pública (p. 45 do PROCADM34 do apenso 3 do IPL):
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Por fim assinou o termo de aprovação do software (p. 54 do PROCADM34 do
apenso 3 do IPL):

O impulso inicial do PP 3217/2015 foi dado por MAURICIO, conforme se
depreende da CI 106/12.03.2014 (pp. 35-6 do PROCADM4 do apenso 3 do IPL):
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Devido a pareceres jurídicos, outras comunicações internas de MAURICIO se
sucederam, a fim de viabilizar o procedimento (CI 165/05.05.14 e CI 386/06.10.14 - pp. 27-34
do PROCADM5 do apenso 3 do IPL):

Ainda não suficientes, dadas as irregularidades apontadas, novo impulso pela CI
327/27.07.15, agora com três orçamentos, fornecidos pela NEOWAY, consórcio
MICROMED/TRIPLICE e VITA SAUDE (p. 32-41 do PROCADM10 do apenso 3 do IPL):
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O respectivo contrato (331/2006 - pp. 28-35 do PROCADM19 do apenso 3 do
IPL) foi também assinado por MAURICIO, na qualidade de gestor:

(...)
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No ano de 2017, segundo apurou a equipe de investigação, MAURICIO passou a
trabalhar na NEOWAY (p. 53, INF2 do apenso 4 do IPL):
O Sr. Maurício Passos de Castro, declara ainda, como vínculo profissional atual, em seu perfil
na rede social Linkedin, a função de head na empresa Neoway Business Solutions, desde junho
de 2017, conforme também já exposto na informação NUGPDRR 252-2019, produzida por este
órgão:
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Note-se que a demora no pregão decorreu da resistência em cumprir as normas,
inclusive quanto à pesquisa de preços, o que MAURICIO veio a atender um ano e quatro meses
depois do pedido inicial.
Diante da demora, MAURICIO encaminhou pedido de contratação emergencial
(CI 429/31.08.15), que resultou na DL 3327/2015 (p. 2 do OUT3 do apenso 3 do IPL):
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Inclusive depreende-se que foi o responsável pelo Termo de Referência (p. 46 do
OUT3 do apenso 3 do IPL):
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Também nesse contrato, MAURICIO assinou como GESTOR (pp. 100-105 do
OUT3 do apenso 3 do IPL):
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(...)
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Essa condição de ter participado dos certames direcionados e de atualmente estar
vinculado a uma das empresas beneficiadas e envolvida em diversas fraudes licitatórias autoriza
a decretação da prisão temporária, visto que teria forma de interferir na investigação tanto do
lado da empresa quanto do lado do setor público.
B.8. ANDREA CRISTINA KARGEL
Conforme relatado, restou comprovado que ANDREA CRISTINA KARGEL atuava em favor das
empresas ACCESS1 SISTEMAS INFORMATIVOS e NEOWAY TECNOLOGIA nos procedimentos
licitatórios fraudulentos investigados.
Nesse sentido, verificou-se que, já no Pregão Presencial 1733/2008, foi apresentado atestado de
capacidade técnica pela ACCESS1 em nome de ANDREA, a qual ingressou na sociedade em
01/09/2008, retirando-se após menos de um mês, poucos dias após a assinatura do contrato com
o Governo Estadual, possivelmente tendo por objetivo tão somente atestar a existência de vinculo
profissional para fins de habilitação técnica naquela licitação (item 5.2.1).
Registre-se que, apesar do período reduzido em que permaneceu na sociedade, ANDREA possuía
poderes de administração junto ao respectivo contrato social (p. 4659 do procedimento fiscal).

Em relação à NEOWAY TECNOLOGIA, verifica-se que ANDREA atuou como representante da
empresa em procedimentos investigados neste feito, notadamente Pregão Presencial 2417/2013
da Secretaria da Saúde (item 3.1.5), Pregão Presencial 020/2014 da Secretaria de Estado da
Administração (item 3.1.17) e Processo de Dispensa 39/2016, formalizados pela Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento (item 3.1.8).
Desta forma, as provas colhidas evidenciam que ANDREA possuía relevante papel junto à
organização criminosa, especialmente relacionados aos procedimentos licitatórios direcionados
às empresas ACCESS1 e NEOWAY e que, ao final, possibilitavam o pagamento de vantagem
indevida a servidores públicos e integrante do núcleo político.
Assim, tem-se que a decretação de sua prisão temporária é medida de extrema importância para
as investigações, especialmente visando evitar sua interferência durante o procedimento de
coleta de provas, bem como impedir sua comunicação com os demais investigados durante a fase
de deflagração da operação policial.

ANDREA KARGEL é mais um alvo do setor privado, que representou a empresa
NEOWAY em diversas das empreitadas criminosas objeto de investigação nesta Operação,
porquanto em 2013 lhe foi outorgada a seguinte procuração (p. 52 do OUT25 do apenso 4 do
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IPL):

Assim, a título de exemplo, representou a empresa:
a) quanto ao PP 2417/13 (2.2.1.e desta decisão), no 9 º termo aditivo em
11/12/2018 (p. 57 do OUT25 do apenso 4 do IPL):

b) na sessão pública do PP 20/2014 (item 2.2.1.g desta decisão) (p. 20-21 do
OUT95 do apenso 4 do IPL):
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c) na DL 39/16 da CASAN (2.3.1.h desta decisão), assinou o contrato em
22/11/2016 (p. 8 do OUT130 do apenso 4 do IPL):
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Além disso, diversos direcionamentos considerados ilegais diziam respeito à
capacitação técnica exigida, sendo que em alguns deles, a autoridade policial e o Ministério
Público de Contas do Estado de Santa Catarina verificaram que as exigências coincidiam com a
formação técnica de ANDREA, facilitando o direcionamento para a empresa NEOWAY, a
exemplo do PP 35/13 ALESC (item 2.2.1.f desta decisão).
ANDREA também representou a empresa ACCESS1 no PP 1733/08, fazendo sa
vistoria exigida no edital, bem como possuindo a qualificação exata, com 960 horas de de
experiência (p. 123 do OUT8 e p. 5 do OUT9 do apenso 4 do IPL):
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Para essa participação, houve uma manobra, como bem observou a autoridade
policial (p. 43 da representação 50063812020204047200), visto que o vínculo da investigada é
com a NEOWAY e, "analisando–se a 4ª e 5ª alterações contratuais da empresa ACCESS1, foi
constatado que ANDREA ingressou na sociedade conforme documento firmado em 01/09/2008
(registrado em 19/09/2008,) retirando-se após menos de um mês (26/09/2008), poucos dias
após a assinatura do contrato com o Governo Estadual (18/08/2008)".
Cumpre lembrar que segundo a 11ª alteração contratual, de 25.06.2011, a
NEOWAY incorporou a empresa ACESS1 (pp. 6-7 da INF2 do apenso 4 do IPL).
Ainda que a qualificação técnica de ANDREA pudesse ser usada para
direcionamento dos certames sem sua anuência e conhecimento, o fato de ter representado a
NEOWAY em diversos procedimentos fraudados e de ter se vinculado à ACESS1 por curto
período de tempo, apenas para viabilizar que a empresa atendesse as exigências direcionadoras
do edital, são indícios de que ANDREA esteja envolvida nas práticas ilícitas.
Assim, conhecedora dos esquemas praticados e tendo acesso à documentação e
pessoas que possam ser ouvidas no interesse da investigação, entendo presentes os requisitos
para decretação da prisão temporária.
B.9. VANDERLÚCIO ROSA CUNHA
Por fim, VANDERLÚCIO ROSA CUNHA, proprietário da ZENGODABIL/VRC
CONTABILIDADE, foi identificado como contador das empresas investigadas SAÚDE
SUPLEMENTAR e FOCOECONOMY, bem como como responsável pela realização de diversos
saques em espécie.
Em relação à FOCOECONOMY, foram encaminhadas pelo COAF informações de que o referido
teria sacado R$ 580.000,00 diretamente da conta bancária da empresa (item 2.2.1).
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Cumpre informar, ainda, que VANDERLÚCIO ROSA CUNHA figurou, inclusive, como
testemunha do primeiro contrato de prestação de serviço simulado firmado entre as empresas
SAÚDE SUPLEMENTAR e FOCOECONOMY.

Constataram-se, ainda, repasses apurados em R$ 4.813.243,19 da SAÚDE SUPLEMENTAR para
a empresa ZENGOLDABIL LTDA / VRC CONTABILIDADE LTDA e R$ 312.724,76 a seu sócio
VANDERLÚCIO ROSA CUNHA, inclusive com ocorrência de saque de valores expressivos em
espécie, de modo que há fortes indícios de que VANDERLÚCIO atuava diretamente no esquema
de desvio de recursos investigado (item 2.2.5).
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Assim, considerando a existência de fundados indícios de que VANDELÚCIO ROSA CUNHA
possuía participação direta no esquema de ocultação de valores, inclusive através de saques em
espécie, sua prisão temporária demonstra-se indispensável às investigações, especialmente
visando à identificação do destino final de valores desviados através da organização criminosa.

Os indícios de envolvimento de VANDERLUCIO com a organização criminosa
decorrem das movimentações financeiras acima demonstradas.
Na condição de contador das empresas investigadas SAUDE SUPLEMENTAR e
FOCOECONOMY tem acesso a documentos, bem como conhecimento apto a interferir na
investigação, sendo indispensável sua prisão temporária, a fim de que as diligências não sejam
frustradas.

B.10. Conclusão.
Os alvos do pedido de decretação de prisão temporária são pessoas com
conhecimento e meios para interferir na investigação, mediante manipulação e ocultação de
bens e documentos.
Além disso, diante dos atos praticados, neste momento recebidos como indícios,
mas que podem ter explicações legítimas, faz-se indispensável para o bem da investigação que,
por se tratarem de pessoas que lidam como documentos e valores relacionados aos crimes ora
investigados, não tenham oportunidade para elaborar explicações nem combinar versões.
Desse modo, ratifico o entendimento de que se faz necessária a prisão temporária
de todos os alvos objeto do pedido.
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B.11. Duração da prisão temporária.
A prisão temporária está sendo deferida pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos
do artigo 2º da Lei 7.960/89.
O Ministério Público Federal ratificou o pedido da autoridade policial no sentido
de que seja "autorizado desde já que os detidos possam ser soltos, a critério da autoridade
policial, após seus interrogatórios, caso constatado que deixaram de persistir as razões que
fundamentaram a decretação desta medida".
Cabe aqui ressaltar que não se trata de uma ordem de soltura, mas de uma
autorização e que não é automática no sentido de que concluídos os depoimentos sejam os alvos
soltos. Isso é possível se a autoridade policial, no interesse da investigação, entender que não há
mais necessidade de oitiva ou qualquer outra verificação em relação ao alvo temporariamente
preso.
Observo que a prisão temporária tem prazo legal de 5 (cinco) dias e está sendo
decretada para que seja cumprida por esse período, a fim de viabilizar todas as medidas
investigativas que se sucedem à deflagração da fase ostensiva da Operação, havendo muito
material a ser apreendido e pessoas a serem ouvidas, eventualmente reinquiridas, diante de
declarações contraditórias ou documentos que surjam e dependam de maiores esclarecimentos.
É de se ponderar, inclusive, que durante o período da prisão temporária, podem
surgir elementos novos que autorizem a conversão em prisão preventiva.
Assim, a autorização para colocar os investigados em liberdade antes de
decorridos os cinco dias é somente para evitar a espera de uma decisão judicial, na hipótese de
autoridade policial entender, diante da postura e esclarecimentos prestados, que não mais
subsistem os requisitos que autorizaram a decretação da prisão temporária, a qual se dá
exclusivamente no interesse da investigação, conforme já exposto.

C. Medidas cautelares
C.1. Cautelares requeridas quanto aos alvos do pedido de prisão temporária.
Considerando-se que trata de pedido de prisão apenas no interesse dos atos
investigatórios que se sucedem à fase ostensiva da operação policial, diante dos indícios já
analisados, a autoridade policial pela decretação das seguintes medidas:
a) afastamento da função pública,
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d) proibição de contato, direto ou indireto, com investigados, testemunhas e outros membros da
organização criminosa;
e) proibição de ausentar-se do país, com a devida entrega de passaporte;
f) comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades;
g) fornecimento de número de telefone móvel, de uso exclusivo.

Consigno que os itens acima foram reproduzidos da representação inicial (item 4.2
do pedido), sendo que não há medidas sob as letras 'b' e 'c'.
O pedido foi assim fundamentado:
Em relação aos investigados citados no pedido de prisão temporária apresentado, considerando
os indícios robustos de envolvimento na organização criminosa sob exame, torna-se
imprescindível, ainda, a decretação de outras medidas cautelares previstas pela legislação.
Reitera-se que foram identificados diversos meios de comunicação utilizados pelos envolvidos
para formalização de acertos visando ao desvio de recursos públicos, especialmente reuniões
pessoais, contatos telefônicos ou outras formas eletrônicas (e-mails e mensagens).
Assim, torna-se necessária a adoção de medidas adicionais visando interromper a cadeia de
comando da estrutura criada pelos indiciados, conforme disposto no art. 319 do Código de
Processo Penal, especialmente, o afastamento de cargo ou função e a proibição de contato,
direto ou indireto, com investigados, testemunhas ou outros membros da organização criminosa.
Por fim, visando especialmente à aplicação da lei penal, demonstra-se relevante, também, seja
imposta a proibição de ausentar-se do país, com a necessária entrega de passaporte, o
comparecimento regular em juízo para justificar suas atividades e o fornecimento de número de
telefone móvel de uso exclusivo.

C.1.1. As medidas de fornecimento de contato telefônico, comparecimento
bimestral em juízo e proibição de ausentar-se do país são as medidas mais usuais aplicadas
aos investigados em geral, porque dizem respeito a garantir a aplicação da lei penal, na hipótese
de condenação, bem como a garantir que sejam contatados sempre que for de interesse para a
investigação, sendo todas adequadas e necessária no caso em apreço.
C.1.2. Quanto à proibição de contato com outros investigados, testemunhas e
membros da organização criminosa, é medida adequada, tendo em vista que os alvos
analisados no subitem B do item 7.2. teriam praticado atos de execução - não de liderança -,
mas com amplo espaço de atuação. Assim, diante dos indícios de que seriam membros da
organização criminosa, faz-se indispensável para a investigação que não tenham condições de
influenciar testemunhas, bem como que não recebam orientações quanto à manutenção do
esquema delitivo - notadamente quanto às vantagens ilícitas - nem quanto à manipulação de
documentos e bens.
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C.1.3. Afastamento cautelar da função pública.
Prevê o art. 319 do Código de Processo Penal, em seu inciso VI, a aplicação da
medida cautelar de suspensão do exercício de função pública quando houver justo receio de sua
utilização para a prática de infrações penais.
Eugênio Pacelli defende que, além do impedimento de reiteração de infrações
penais, a medida pode ser imposta "por conveniência da instrução de provas cujo acesso
dependa do exercício da função pública" (Curso de Processo Penal, 19ª ed., p. 513).
Cumpre ressaltar que judicialmente a medida cabível é o afastamento cautelar
provisório, que se aplica tanto a cargo efetivo quanto comissionado exercido pelo(s)
investigado(s).
Todavia, no caso de cargo comissionado, tendo em vista que é de livre nomeação
e exoneração (ar.t 37, II, da CF), cabe à Administração decidir se indica apenas um substituto
durante o afastamento determinado judicialmente ou se nomeia, desde logo, um novo nome
para o cargo, exonerando administrativamente o(s) investigado(s) da função comissionada.
A ordem judicial, portanto, se deferida, é de afastamento durante as investigações,
sem prejuízo das providências administrativas que a autoridade entender aplicáveis.
C.1.3.1. Manutenção da remuneração.
O art. 319, VI, do Código de Processo Penal silencia quanto à remuneração do
investigado que tem suspenso o exercício das funções públicas, sendo forte a corrente
doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, em nome do princípio da inocência,
a remuneração deve ser mantida.
Também no sentido da manutenção da remuneração é o contido no § 5º do art. 2º
da Lei 12.850/2013:
§ 5o Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa,
poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo
da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual.

Oportuno destacar a análise de Renato Brasileiro de Lima (Legislação Criminal
Especial Comentada, 2ª ed, 2014, pp. 490-491) a respeito do respectivo parágrafo:
Quanto à suspensão do exercício da função pública, tem havido séria controvérsia acerca da
possibilidade de ser determinada a suspensão da remuneração do servidor.
De um lado, há quem entenda que a manutenção do pagamento do servidor suspenso de suas
funções criaria uma situação de desigualdade ou injustiça em comparação com funcionário que
teve que trabalhar durante todo o mês para perceber sua remuneração. A propósito, o STJ já se
5014437-42.2020.4.04.7200

720006672612 .V169

https://eproc.jfsc.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=89202fc7e300151d83a29d37d9…

56/79

19/01/2021

:: 720006672612 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
pronunciou no seguinte sentido: "Não prestado o serviço pelo agente público, a consequência
legal é a perda da remuneração do dia em que esteve ausente, salvo se houver motivo justificado.
E, por induvidoso, a ausência do agente público no serviço devido ao cumprimento de prisão
preventiva não constitui motivação idônea a autorizar a manutenção do pagamento
da remuneração. Com efeito, não há falar, em hipóteses tais, em força maior. Isso porque, em
verdade, é o próprio agente público que, mediante sua conduta tida por criminosa, deflagrou
óbice ao cumprimento de sua parte na relação que mantém com a Administração Pública. Em
outras palavras, não há falar em imprevisibilidade e inevitabilidade, afastando, por isso mesmo,
um dos elementos essenciais ao reconhecimento da alegada força maior. A Lei 8.112/90, em seu
artigo 229, assegura à família do servidor ativo o auxílio-reclusão, à razão de dois terços
da remuneração, quando afastado por motivo de prisão preventiva. A pretensão, todavia, há de
ser deduzida pelos próprios beneficiários. Em caso de absolvição, o servidor terá direito à
integralização da remuneração (art. 229, parágrafo 1º, da Li 8112/90)".
A nosso ver, tendo em conta o princípio da presunção de inocência, pensamos que
o afastamento coativo das funções não pode implicar em desconto ou suspensão do subsídio.
Afinal, o afastamento do funcionário não é voluntário, mas sim resultado da aplicação de uma
medida cautelar, valendo lembrar que, como efeito de uma possível condenação, poderá haver
inclusive a perda do cargo, tal qual previsto no art. 2º, § 6º, da Lei 12850/13. Analogicamente,
pode-se utilizar o quanto disposto no art. 147, caput, da Lei n. 8112/90, que prevê
o afastamento cautelar do funcionário público no processo administrativo disciplinar, porém sem
prejuízo da remuneração.
Em Recurso Extraordinário no qual se discutia a constitucionalidade de preceito de lei estadual
mineira que impunha a redução de vencimentos de servidores públicos afastados de suas funções
por responderem a processo penal em razão da suposta prática de crime funcional (art. 2º da Lei
n. 2364/61, que deu nova redação à Lei n. 869/52), o Plenário do Supremo afirmou, por
unanimidade, que o preceito implica flagrante violação aos princípios da presunção de inocência
e da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 5º, LVII, e art. 37, XV, respectivamente). Isso
porque, a se admitir a redução da remuneração dos servidores em tais hipóteses, estar-se-ia
validando verdadeira antecipação de pena, sem que esta tenha sido precedida do devido
processo legal, e antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que haja previsão de
devolução das diferenças, em caso de absolvição.
Nesse ponto, a Lei n. 12.850/13 afastou qualquer controvérsia.

Também este é o entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça
(vide EDcl no RMS 1.804/PR), de modo que o adoto no que respeita aos servidores públicos, na
condição de cargo efetivo - que é o que detém a garantia de irredutibilidade de vencimentos,
fundamento principal, ao lado do princípio da inocência, para a manutenção da remuneração,
consoante exposição doutrinária supra.
Nesse ponto, importante diferenciar o cargo efetivo do cargo comissionado - tanto
é que os embargos apontam a omissão no que se refere ao cargo comissionado - isso porque em
relação ao cargo efetivo é pacífica a manutenção da remuneração, o que não ocorre com os
cargos em comissão.
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Com efeito, às garantias são relacionadas à estabilidade, com a qual contam
apenas os titulares de cargos efetivos, que ingressaram por concurso público.
Os cargos comissionados destinam-se a preencher cargos políticos, de confiança e,
principalmente, de atribuições de direção, chefia e assessoramento, de modo que a nomeação
ocorre independentemente de concurso público, sendo que a exoneração se dá a juízo da
autoridade competente (art. 35 da Lei 8112/90), apenas com direito à indenização relativa às
férias não gozadas, inclusive proporcionais (art. 78, § 3º).
Ou seja, o ocupante não se reveste sequer das garantias conferidas aos
empregados celetistas, condição esta de que são cientes ao assumir a função, de forma que não
vejo como sustentar para o cargo comissionado o mesmo raciocínio aplicado aos ocupantes
de cargo efetivo, mesmo que o cargo comissionado seja ocupado por um servidor efetivo.
Assim, entendo que o servidor público afastado cautelarmente em
investigação/processo penal deverá manter sua remuneração no que respeita apenas
ao cargo efetivo.
Quanto à remuneração relativa ao cargo comissionado, tendo em vista que não se
reveste de estabilidade, entendo que, havendo justo motivo para a suspensão judicial das
atividades públicas, ainda que temporária, motivo este causado pelo próprio investigado,
deve ser suspensa a respectiva remuneração, a fim de reduzir a oneração aos cofres públicos,
que terá que suprir a vaga enquanto durar o respectivo afastamento.
Nesse ponto, não obstante decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido de
que o princípio da irredutibilidade dos vencimentos alcança a remuneração relativa à função de
confiança e cargo em comissão exercido por servidores de cargo efetivo (RE 518956 AgR/RN),
neste caso específico, de afastamento cautelar penal, fundamentado em indícios de autoria do
servidor, entendo que lhe deve ser assegurado tão somente os proventos decorrentes do cargo
efetivo, pelas razões expostas no parágrafo anterior.
Portanto, adoto o entendimento de que o afastamento do servidor público
de cargo efetivo se dá sem prejuízo da remuneração do respectivo cargo efetivo; por sua vez,
o afastamento de ocupante de cargo em comissão deve se dar com a suspensão
da remuneração relativa ao cargo comissionado.
C.1.3.2. No caso concreto, a medida de afastamento da função pública se
aplica exclusivamente a DAYNA MARIA BORTOLUZZI, já que todos os demais atuam na
esfera privada, inclusive MAURICIO PASSOS DE CASTRO, que na época das fraudes
ocupava função pública.
Consoante se extrai da Informação 330/2020 (INF2 do evento 29 dos
autos 50063812020204047200), DAYNA é exclusivamente ocupante de cargo comissionado:
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Consoante analisado no item B.6, DAYNA (a) teve ampla atuação nos
direcionamentos dos certames, visto que mantém relação com; (b) tem relação
com ELIZABETH SUELI SPECIALSKI, administradora da empresa EXPERTO, que simulou
competição em um dos certames; (c) teria recebido valores da NEOWAY, por intermédio da
empresa BORTOLUZZI & SOBRAL LTDA., da qual é sócia; e (c) tem relação de amizade, ao
menos em nível de rede social, com o investigado RADAMÉS MARTINI.
Portanto, os indícios são de que DAYNA atua em prol da organização criminosa e
para a execução dos atos que lhe cabem se valeria da função que ocupa na Administração
Pública, no início dentro da Secretaria de Estado da Saúde e posteriormente, na Secretaria de
Estado da Fazendo, como Coordenadora de Projetos de Modernização Tecnológica.
Por esta razão, tratando-se de uma investigada com indícios de atuar na
operacionalização das empreitadas criminosas, todas voltadas à lesão do erário e vantagens
ilícitas em favor dos envolvidos, necessário o total afastamento das funções e cargos públicos
ocupados, inclusive do cargo efetivo ainda que sem função/cargo comissionado, a fim de evitar
novas práticas fraudulentas, aliadas ao recebimento de vantagens ilícitas, bem como para
permitir o livre transcorrer das investigações, as quais certamente vão alcançar novos fatos e
pessoas.
Assim, a medida se justifica tanto para cessar a continuidade delitiva, quanto
para permitir o avanço das investigações, visto que se tratam de agentes públicos com
poder de influência e/ou de servidores que se mantém em funções ligadas aos processos de
licitação, em especial na área de comunicação e informática.
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Do mesmo modo, a investigada não pode ser nomeada para outras funções
gratificadas ou cargos de confiança, dentro do âmbito da Administração Pública Estadual.
O afastamento se aplica até o final das investigações, devendo ser
reapreciado, havendo pedido, por ocasião de eventual denúncia.

C.2. Medidas alternativas em relação a JULIO CESAR GARCIA.
Prevalece aqui o requerimento do órgão ministerial, nos termos do evneto 6:
(...) 2. em relação ao investigado JÚLIO CESAR GARCIA, CPF 077.884.609-15, requer-se ainda
a decretação da suspensão das funções públicas – cargos de Deputado Estadual e Presidente da
ALESC – por ele atualmente exercidas, nos termos do artigo 319, inciso VI, do CPP;
3. subsidiariamente, em não sendo deferida a prisão preventiva em relação ao investigado
JÚLIO CESAR GARCIA, requer-se sejam deferidas todas as outras medidas cautelares pessoais
em face desse investigado objeto da representação policial: suspensão do exercício das funções
públicas; recolhimento noturno e em períodos de folga; a proibição de contato, direto ou
indireto, com investigados, testemunhas ou outros membros da organização criminosa; proibição
de ausentar-se do país, com a necessária entrega de passaporte; o comparecimento regular em
juízo para justificar suas atividades e o fornecimento de número de telefone móvel de uso
exclusivo;
4. em sendo deferidas quaisquer das medidas acima requeridas em face de JÚLIO CESAR
GARCIA, requer-se seja remetida, dentro de vinte e quatro horas, após a efetivação das medidas,
cópia integral dos autos à Assembleia Legislativa do Estado, nos termos do §2º do artigo 53 da
Constituição Federal, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva
sobre a prisão e/ou medidas cautelares decretadas;

Por oportuno, tendo em vista o item 3 supra referido do parecer do MPF, vale
mencionar as medidas requeridas pela autoridade policial contra JULIO GARCIA e que foram
corroboradas pelo Ministério Público Federal:
a) suspensão do mandato eletivo, com o seu afastamento do cargo de deputado estadual;
b) afastamento do cargo de presidente da assembleia legislativa estadual;
c) recolhimento noturno e em períodos de folga;
d) proibição de contato, direto ou indireto, com investigados, testemunhas e outros membros da
organização criminosa;
e) proibição de ausentar-se do país, com a devida entrega de passaporte;
f) comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades;
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g) fornecimento de número de telefone móvel, de uso exclusivo.

O pedido de prisão preventiva de JULIO GARCIA foi apreciado no item
A.3. sendo deteriminada a prisão preventiva a partir da prisão em flagrante, ora
autorizada, diante dos indícios de prática de crimes permanentes - integrar organização
criminosa e lavagem de dinheiro -, crimes estes sem relação com atual o mandato de deputado
estadual.
Entendo, outrossim, que as medidas requeridas não se excluem com o decreto
de prisão preventiva, ao contrário, pelo item 2 acima referido, o Ministério Público Federal
requereu a concomitância da prisão com a medida de afastamento ou suspensão do
mandato eletivo, dentre outras.
Diante desta possibilidade, cabível, adequada e necessária a análise imediata
das medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público Federal:
C.2.1. Quanto ao cargo público
a) suspensão do mandato eletivo, com o seu afastamento do cargo de deputado estadual;
b) afastamento do cargo de presidente da assembleia legislativa estadual;

Cabível mencionar novamente o disposto no § 2º do art. 42 da Constituição
Estadual:
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Poder Legislativo Estadual, não poderão ser
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de
vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus membros,
resolva sobre a prisão.

Naquele tópico mencionei que deve ser reconhecida e aplicada a disposição da
Constituição Estadual no que tange à prisão, de modo que deve ser comunicada no prazo de 24h
(vinte e quatro horas) da sua concretização à Assembléia Legislativa, para que por voto da
maioria resolva sobre a prisão, única e exclusivamente. Realizada a votação deverá ser
informada por comunicação oficial a este Juízo para que sejam tomadas eventuais providencias
necessárias.
Contudo, no que tange às medidas cautelar, dentre elas a de suspensão do mandato
eletivo, discordo do entendimento e requerimento do Ministério Público Federal, e adoto o
entendimento referido pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o mandato eletivo pode
ser suspenso por medida cautelar imposta com no artigo 319, VI, CPP (ADI 5526/2017), sendo
que há relevância na fundamentação específica quanto à extensão do princípio da simetria para
o qual o Supremo vem entendendo, com sua maioria até o momento, que não aplica o
entendimento de que deva haver comunicação à casa legislativa da decisão que determine a
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suspensão do mandato eletivo de parlamentar estadual ou municipal, não havendo simetria
neste aspecto, mas tão somente no que tange à prisão processual (ADI 5823 e 5825, ambas de
2017, em julgamento).
Adoto este entendimento atual do Supremo e não reconheço a simetria neste
aspecto, de modo que eventual deferimento de medida cautelar de suspensão do mandato
eletivo não demandará comunicação à Assembléia legislativa, tampouco estará sujeita a
análise por aquela casa, mas tão somente se sujeita ao duplo grau de jurisdição.
Quanto a medida em si, de suspensão do mandato eletivo, obsero que os indícios
razoáveis de autoria de JULIO GARCIA decorrem basicamente das vantagens ilícitas que
chegam a JEFFERSON COLOMBO, provenientes de contratos fictícios com empresas que
contrataram com a Administração Pública, sendo que JEFFERSON paga inúmeras despesas de
JULIO GARCIA, numa média mensal de R$ 60.000,00
Ao longo das narrativas, observa-se o envolvimento de servidores indicados por
JULIO GARCIA, como é o caso de NELSON NAPPI JUNIOR, e de LONARTE SPERLING
VELOSO, por ocasião do PP 35/2013 ALESC (item 2.2.1.f desta decisão).
Ainda, na condição de Conselheiro do TCE, votou pela regularidade de
procedimentos objeto de investigação, como no caso do Processo de Inexibilidade n. 30/2008
da CELESC (item 2.2.1.i desta decisão).
Na medida em que chegam até o investigado valores recebidos por empresas
beneficiadas ilicitamente por pessoas a ele ligadas, os indícios de corrupção se avolumam.
Conforme já foi reforçado, os crimes praticados por JULIO GARCIA não tem
relação com o atual cargo de deputado estadual, nem com o de Presidente da ALESC.
Por outro lado, os crimes praticados tem relação direta com a sua influência
política, a qual não perdeu sua força mesmo quando estava sem nenhum cargo (entre a
aposentadoria junto ao TCE e a eleição para o atual mandato de deputado estadual).
Além disso, como bem ressaltou o Ministério Público Federal (evento 6), "as
premissas acima alinhavadas revelam o uso do cargo público para blindagem ao cometimento
de crimes, a atualidade de condutas criminosas, bem como o risco concreto e efetivo de
reiteração delitiva".
Assim, se de um lado simplesmente afastar o investigado das suas funções na
ALESC - tanto de parlamentar quanto da Presidente da instituição - não é suficiente para
impedir a continuidade delitiva, de outro vértice, aliada a outras medidas cautelares, poderá ter
um efeito de dificultar as empreitadas.
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É de se ponderar, inclusive, que quaisquer outras medidas cautelas seriam inócuas
- e até inviáveis - sem o afastamento das funções, dada as características da atividade de
parlamentar.
Assim, independentemente de eventual revogação da prisão preventiva, fica
decretado o afastamento cautelar (a) do exercício do mandato eletivo de Deputado
Estadual da JULIO CESAR GARCIA perante a Assembléia Legislativa de Santa
Catarina e (b) do cargo de Presidente desta mesma casa legislativa.
Embora não se trate propriamente de um cargo efetivo, na linha do exposto no
item 3.3.3.1. supra, fica mantida a remuneração de Deputado Estadual e suspensa, se houver,
remuneração pelo exercício da Presidência da ALESC.
C.2.2. Quanto às medidas substitutivas da prisão de maior caráter
restritivo (c) recolhimento noturno e em períodos de folga e (d) proibição de ontato, direto ou
indireto, com investigados, testemunhas e outros membros da organização criminosa e C.2.3.
Quanto às medidas cautelares de menor impacto restritivo (e) proibição de ausentar-se do
país, com a devida entrega de passaporte; (f) comparecimento bimestral em juízo para justificar
suas atividades e (g) fornecimento de número de telefone móvel, de uso exclusivo, serão
analisadas oportunamente, uma vez que não tem sentido neste momento diante do
reconhecimento da flagrância delituosa e da decretação da prisão preventiva, bem como
diante do afastamento cautelar do exercício do mandato eletivo.

7.3. Do cumprimento das medidas determinadas acima.
7.3.1. Do regime de recolhimento - cumprimento - da prisão - preventiva e
temporária - durante a pandemia provocada pelo coronavírus
Impõe-se a manifestação deste Juízo acerca do disposto na Recomendação CNJ n.
62/17.03.2020, cumprindo destacar as contidas no artigo 4º:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal,
priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se
enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade,
que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;
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c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam
relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade
provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo
das autoridades sanitárias.

Por oportuno, transcrevo as considerações iniciais trazidas pelo Ministro Rogério
Schietti Cruz, em decisão nos autos HC n. 567.256/SC no Superior Tribunal de Justiça,
relativamente a réu preso na Operação Saldo Negativo, também sob a jurisdição deste Juízo:
Não há como descurar que a crise mundial do Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade
do quadro nacional exigem intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário. Assim, na atual situação, salvo necessidade inarredável da manutenção da
prisão preventiva – nos casos de crimes cometidos com particular violência, a envolver acusado
de especial e evidente periculosidade ou que comporte de modo a, claramente, denotar risco de
fuga ou de destruição das provas e/ou ameaça a testemunhas –, o exame da necessidade da
manutenção da medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar.
Deve-se fortalecer sobremaneira o princípio da não culpabilidade e eleger, com primazia,
medidas alternativas à prisão processual, como o propósito de não agravar ainda mais a
precariedade do sistema penitenciário e evitar o alastramento da doença nas prisões. A
custódia ante tempus é, mais do que nunca, o último recurso a ser utilizado neste momento de
adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de internos, de forma a preservar
a saúde de todos.
Esse pensamento, aliás, está em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do
CNJ, (...)

Cumpre destacar, todavia, que esse fundamento não afastou a necessidade de
análise do caso concreto, ficando claro que se trata de um fator que deve ser levado em conta
quando da análise da decretação e manutenção das prisões cautelares, mas não é hábil a
automaticamente colocar em liberdade investigados que se enquadrem nos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal.
É inclusive o que se interpreta do posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
ao não referendar, no mérito, orientação contida em decisão nos autos da ADPF 347.
Com base nesse raciocínio e diante do fato de que este Juízo decreta e
mantém prisão preventiva apenas quando absolutamente indispensável à "garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado" (art. 312 do
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CPP) e incabível a substituição por medidas cautelares (art. 282, § 6º, do CPP), entendo que a
pandemia não é óbice às prisões ora decretadas, visto que permanecem presentes os
requisitos para a prisão cautelar.
Referida Recomendação sofreu alteração por meio da Recomendação CNJ 78 de
15/09/2020, sendo que a vigência inicial de 90 (noventa) dias foi ampliada para 180 (cento e
oitenta) dias, por força da Recomendação 68/2020, e agora no último dia 15, para 360
(trezentos e sessenta) dias e inclusão do artigo 5-A que merece análise acerca da aplicabilidade
ou não as prisões provisórias, veja-se in verbis:
Art. 1º A Recomendação CNJ nº 62/2020 passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas
por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998
(lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública
(corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de
violência doméstica contra a mulher. (NR)
Art. 2º O art. 15 da Recomendação CNJ nº 62/2020 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 15. As medidas previstas nesta Recomendação deverão vigorar pelo prazo de trezentos
e sessenta dias, avaliando-se, neste interregno, a possibilidade de prorrogação ou de
antecipação do seu término. (NR)

Assim, dois pontos são importantes: a extensão da vigência até março de 2021 e a
exceção aos condenados por crimes contra a Administração Pública, lavagem de dinheiro e
organização criminosa - ponto este que merece alguns apontamentos.
A meu ver, não obstante o artigo 5-A tenha feito referência ao artigo 4º, mantida
está a redação integral e intenção do CNJ com relação à redação originária do artigo 4º, uma
vez que se trata de recomendação ao Juízo com competência para a fase de conhecimento
criminal, portanto, relacionada a presos provisórios, SEM condenação. Tanto que o artigo fala
em novas ordens de prisão - aplicando-se a regra de máxima excepcionalidade para novas
ordens de prisão e em caso de determinação de novas prisões enquanto a pandemia estiver em
curso, caberá ao juízo agregar justificativa quando deixar de aplicar a recomendação da
excepcionalidade da determinação de prisão provisória.
Essa compreensão advém do fato de que o artigo 5-A está topologicamente
adstrito aos presos com condenação (independentemente se definitiva ou pendente de
julgamento), sendo que a meu ver a inclusão do artigo 4 nesse artigo 5-A nao pode significar a
inclusão dos presos provisórios em regra que excepciona as cautelas mais amplas e o teor
central do próprio artigo 4.
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O máximo que me permito concluir é que a gravidade dos delitos de organização
criminosa, lavagem de ativos, corrupção, fraudes, dentre outros cometidos contra a
administração pública, merecem especial atenção e tem corroborada a sua gravidade diante da
excepcionalidade trazida na Recomendação expedida pelo próprio CNJ.
É de conhecimento geral que a pandemia não está sob controle, encontrando-se
em alta o número dos casos em todo o mundo. Os estudos quanto às vacinas, embora estejam
avançando, ainda não estão aptos a apontar uma data para o início da imunização, sendo que é
notório que essa imunização, quando começar, levará um tempo para atingir a população de
uma forma segura a retomada da vida normal.
Destaco, quanto ao Brasil, os dados oficiais do início do mês de novembro
(https://covid.saude.gov.br/):
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Segue indispensável, a meu ver, e mesmo que não existisse a Recomendação do
CNJ, a análise da situação fática do Estado de Santa Catarina e dos respectivo sistema
penitenciário, no que respeita à pandemia.
A média de óbitos diários e de ocupação de leitos, que havia baixado, voltou a
subir significativamente.
Inicio
pelos
dados
oficiais
(http://www.coronavirus.sc.gov.br/wpcontent/uploads/2020/12/boletim-epidemiologico-01-12-2020.pdf):
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O mapa do Estado mostra praticamente todos os municípios com risco potencial
gravíssimo (http://www.coronavirus.sc.gov.br/):
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No âmbito prisional, todas as unidades estão com bandeira vermelha
(https://www.sap.sc.gov.br/index.php/noticias/todas-as-noticias/9019-boletim-covid-19-26-052020), cumprindo ainda destacar os seguintes dados:

Assim, considerando o atual estágio da pandemia, sensível à necessidade de
prevenção, prevenção esta que se coloca necessária em nível mundial, convocando-se inclusive
toda a população a permanecer reclusa em seus próprios lares, impõe-se como medida
razoável transferir, temporariamente, o local de cumprimento da prisão preventiva para o
domicílio do réu/investigado, independentemente de que este componha ou não grupo de
risco.
Esta alternativa encontra suporte em todo o contexto social e de saúde mundial,
nacional e local (onde cada réu está preso preventivamente), bem como na linha de
entendimento já demonstrado na jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça ao afirmar
que a situação exige e, portanto, autoriza, intervenções e atitudes mais ousadas das
autoridades, inclusive do Poder Judiciário.
Ressalto, para que não restem dúvidas, que:
a) está mantida integralmente a fundamentação e a prisão preventiva já
decretada originariamente nestes autos, não se tratando de revogação, mas sim de
adequação quanto ao local de cumprimento da prisão preventiva em face da pandemia
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mundial do COVID-19 e diretrizes internacionais e nacionais, de modo que resta indeferido o
pedido de revogação da prisão preventiva, bem como indeferido o pedido de substituição por
prisão domiciliar, uma vez que neste caso concreto apenas o local de cumprimento da prisão é
que será no domicílio do réu;
b) o regime de prisão domiciliar atende às recomendações mundiais,
nacionais e estaduais de isolamento social, de modo a garantir a salvaguarda da saúde
individual do preso e coletiva;
c) o cumprimento em regime de prisão domiciliar será temporário, e
será revisto a cada 90 dias (prazo na nova legislação processual penal para revisão da
manutenção da prisão preventiva e coerente com o período de pico da doença, conforme
previsão governamental).
Cumpre ressaltar, por fim, que o art. 318-B do CPP estabelece que
a substituição por prisão domiciliar fundada em questões pessoais e não
processuais, "poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas
alternativas previstas no art. 319 deste Código", aplicável ANALOGICAMENTE, uma vez
que não se trata de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, mas sim de
cumprimento em local diverso que não o estabelecimento prisional, de modo que estou
fixando medidas cautelares que devem ser cumpridas durante o período em que a prisão
preventiva estiver sendo cumprida em regime domiciliar, quais sejam:
a) Proibição de se ausentar da residência, uma vez que se encontra em prisão domiciliar, sendo
que qualquer necessidade de afastamento do perímetro residencial - especificamente motivo de
saúde - deverá comunicar previamente ao Juízo para providências junto ao DEAP;
b) Proibição de manter contato via telefone ou pessoalmente ou qualquer outro meio (e-mail,
aplicativos, redes sociais, etc) com os demais investigados;
c) Entrega em Juízo do Passaporte e CNH;
d) uso de tornozeleira eletrônica.

Tendo em vista o uso de tornozeleira eletrônica, cabe estabelecer as condições
para o monitoramento, em conformidade com o Provimento nº 46, de 08 de março de 2016, do
e. TRF da 4ª Região:
i) o perímetro do monitoramento será exclusivamente a residência do investigado, não estendidos
às áreas comuns na hipótese de a residência ser condomínio de casas ou apartamentos;
ii) não se ausentar do perímetro, exceto nos termos em que autorizada pelo Juízo;
iii) fornecer pelo menos dois números de telefone ativos, por intermédio dos quais possa ser
contatado a qualquer momento, sempre que necessário;
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iv) abster-se de remover, violar, modificar ou danificar, de qualquer forma, o dispositivo de
monitoração eletrônica, nem permitir que outrem o faça;
v) informar de imediato qualquer falha no equipamento de monitoração ao Setor de Segurança
da Penitenciária da Capital, por meio dos telefones 48 2107 2829 e 48 2107 2856;
vi) recarregar o equipamento, de forma correta, diariamente;
vii) assinar o termo de aceitação e compreensão das condições, com a integral observância das
regras gerais de funcionamento do monitoramento eletrônico;
vii) entrar em contato imediatamente, por via eletrônica ou pelos telefones indicados no termo de
aceitação, caso tenha de sair do perímetro estipulado em virtude de doença, ameaça de morte,
inundação, incêndio, ou outras situações imprevisíveis e inevitáveis.

Anoto que este Juízo deixa de fixar fiança, excepcionalmente, porque não está
sendo deferida a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mas apenas o
cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar, temporariamente, com
fundamento única e exclusivamente, na pandemia decorrentes do COVID-19.
Quanto às prisões temporárias ora decretadas, uma vez que sua duração será de
no máximo 5 (cinco) dias, fica determinado que seu cumprimento se dará integralmente em
regime domiciliar, mediante cumprimento das medidas cautelares acima determinadas nas
alíneas "a" e "b" com exceção da entrega do passaporte e CNH alínea "c" e uso de tornozeleira
alínea "d", enquanto durar a prisão temporária.
Assim, a autoridade policial deverá se organizar para manter os presos
provisórios nas unidades da Polícia Federal até que sejam interrogados e colocadas as
respectivas tornozeleiras, no caso dos presos preventivos, conduzindo-os em seguida às
respectivas residências, para cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar e,
independentemente de tornozeleira, caso permaneçam pelo período total da prisão temporária,
da mesma forma deverão ser conduzidos ao seus domicílios.
7.3.2. Outros requerimentos.
Cumpre deferir ainda as cautelas requeridas pela autoridade policial e órgão
ministerial, para o êxito no cumprimento das medidas deferidas:
I- conste dos respectivos mandados de prisão autorização expressa para ingresso em qualquer
lugar em que se encontrem, considerando a possibilidade de que os investigados não sejam
localizados em seus endereços residenciais:
II- diante da existência de diversas comarcas com restrições administrativas e judiciais, seja
determinado ao Departamento de Administração Prisional do Estado onde forem localizados que
proceda ao devido recebimento dos presos;
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III- não sejam indicados os dados referentes aos mandados de prisão eventualmente deferidos no
BNMP, visando garantir o sigilo da diligência e segurança dos policiais envolvidos;
IV- os investigados sejam intimados das medidas cautelares impostas na data de cumprimento
das demais medidas ostensivas de investigação.

Ressalto que, diante do cumprimento em regime domiciliar ora determinado,
perdeu objeto o requerimento do item II.
7.3.3. Providências em relação ao alvo detentor de mandato parlamentar.
Quanto a JULIO CESAR GARCIA, dada a sua condição de parlamentar, requereu
o órgão ministerial:
em sendo deferidas quaisquer das medidas acima requeridas em face de JÚLIO CESAR
GARCIA, requer-se seja remetida, dentro de vinte e quatro horas, após a efetivação das medidas,
cópia integral dos autos à Assembleia Legislativa do Estado, nos termos do §2º do artigo 53 da
Constituição Federal, para que, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva
sobre a prisão e/ou medidas cautelares decretadas;

Tal questão já foi decidida no subitem C.2.1 supra, sendo que reproduzo
abaixo para evitar tautologia jurídica:
Cabível mencionar novamente o disposto no § 2º do art. 42 da Constituição Estadual:
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Poder Legislativo Estadual, não
poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão
remetidos dentro de vinte e quatro horas à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
Naquele tópico mencionei que deve ser reconhecida e aplicada a disposição da Constituição
Estadual no que tange à prisão, de modo que deve ser comunicada no prazo de 24h (vinte e
quatro horas) da sua concretização à Assembléia Legislativa, para que por voto da maioria
resolva sobre a prisão, única e exclusivamente. Realizada a votação deverá ser informada por
comunicação oficial a este Juízo para que sejam tomadas eventuais providencias necessárias.
Contudo, no que tange às medidas cautelar, dentre elas a de suspensão do mandato eletivo,
discordo do entendimento e requerimento do Ministério Público Federal, e adoto o entendimento
referido pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o mandato eletivo pode ser suspenso
por medida cautelar imposta com no artigo 319, VI, CPP (ADI 5526/2017), sendo que há
relevância na fundamentação específica quanto à extensão do princípio da simetria para o qual o
Supremo vem entendendo, com sua maioria até o momento, que não aplica o entendimento de
que deva haver comunicação à casa legislativa da decisão que determine a suspensão do
mandato eletivo de parlamentar estadual ou municipal, não havendo simetria neste aspecto, mas
tão somente no que tange à prisão processual (ADI 5823 e 5825, ambas de 2017, em
julgamento).
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Adoto este entendimento atual do Supremo e não reconheço a simetria neste aspecto, de modo
que eventual deferimento de medida cautelar de suspensão do mandato eletivo não demandará
comunicação à Assembléia legislativa, tampouco estará sujeita a análise por aquela casa, mas
tão somente se sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Em que pese a ciência deva ser dada em relação tanto à prisão ora decretada
quanto às medidas cautelares, impõe-se ressaltar que apenas a prisão pode ser resolvida pela
casa parlamentar, mantendo-se, de todo modo, o afastamento das funções decorrentes do
mandato e demais cautelares ora impostas ao investigado.
7.3.4. Quanto às condições da prisão preventiva quando findo o período de
cumprimento em regime de prisão domiciliar o MPF requereu análise acerca da (a) cela
especial e (b) sala de Estado Maior, da mesma forma, acaso seja modificada a decisão no que
tange ao regime de cumprimento, aí sim serão analisadas tais questões, pois o que prevalece é o
cumprimento em regime domiciliar, portanto não decidirei tais pedidos neste momento
processual.

ISSO POSTO:
1. Trata-se de representação para decretação de prisão preventiva,
temporária e afastamento de função pública e mandato eletivo no âmbito da Operação
Hemorragia, cuja fase ostensiva conta também com pedido de expedição de mandado de busca
e apreensão (500638120220204047200), bem como de medidas assecuratórias
(50144417920204047200).
2. Reconheço a conexão com os fatos investigados pela Operação Alcatraz e,
consequentemente, a competência da Justiça Federal e do Juízo Substituto da 1ª Vara
Federal de Florianópolis para conhecimento das representações no âmbito da Operação
Hemorragia.
3. Reconheço desde logo a legalidade do compartilhamento com os dados
constantes da Representação para Fins Penais da Receita FEderal e dos Relatórios de
Informação Financeira fornecidos pelo COAF, diante da decisão proferida pelo STF nos autos
do RE 1.055.941.
4. Reconheço desde logo a legalidade da utilização das provas compartilhadas
(a) obtidas na Operação alcatraz, bem como (b) das provas obtidas a partir da colaboração
premiada firmada por MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA GUERRA.
5. NÃO reconheço a prerrogativa de foro em relação a JULIO CESAR
GARCIA e, por força disso e do item 2 supra, reconheço, neste caso concreto, a competência
do juízo de primeira instância para processamento da investigação e representações
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relacionadas, no que respeita ao investigado JULIo CESAR GARCIA, detentor de mandato
eletivo de Deputado Estadual em Santa Catarina.
6. DEFIRO o pedido de decretação de PRISÃO PREVENTIVA, com
fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, sem prejuízo de
oportuna reconsideração (artigo 316, caput e parágrafo único, do CPP) e nos termos de toda
fundamentação supra, e DECRETO a prisão preventiva de:
a) IRENE MINIKOVSKI HAHN, CPF 656.674.929-20;
b) JAIME LEONEL DE PAULA JUNIOR, CPF 465.040.609-91;
c) JEFFERSON RODRIGUES COLOMBO, CPF 984.109.709-53;
d) MARCIO BIFF, CPF 746.987.709-63;
e) MILTON MARTINI, CPF 348.068.069-00;
f) NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR, CPF 743.853.569-04;
g) NORBERTO HAHN, CPF 623.803.709-15;
h) PAULA BIANCA MINIKOVSKI COELHO, CPF 031.711.539-12;
i) RADAMÉS TIAGO GUERREIRO MARTINI, CPF 008.795.549-08;
j) VILMAR ALCIDES BURGUESAN, CPF 684.521.019-53.

6.1. Em razão exclusivamente da pandemia provocada pelo COVID-19 e
frente a decisão nos autos do RHC 179.861/SC, determino que o cumprimento da prisão
preventiva seja em regime de prisão domiciliar, em caráter temporário, situação deverá
ser revista no prazo de 90 (noventa) dias.
6.1.1. Fixo as seguintes medidas cautelares a serem cumpridas durante o
cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar:
a) Proibição de se ausentar da residência, uma vez que se encontra em prisão
domiciliar, sendo que qualquer necessidade de afastamento do perímetro residencial especificamente motivo de saúde - deverá comunicar previamente ao Juízo para providências
junto ao DEAP;
b) Proibição de manter contato via telefone ou pessoalmente ou qualquer outro
meio (e-mail, aplicativos, redes sociais, etc) com os demais investigados;
c) Entrega em Juízo do Passaporte e CNH;
d) uso de tornozeleira eletrônica.
6.2. Expeçam-se os mandados para que a autoridade policial efetue a prisão
dos investigados, de forma individualizada, com autorização para ingresso em qualquer
lugar em que se encontrem, devendo constar dos respectivos mandados esta autorização a
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fim de dar cumprimento à ordem, consignando-se que o recolhimento se dará no domicílio
do investigado.
6.3. Expeçam-se os termos de compromisso, devendo constar que o
investigado deverá permanecer em prisão domiciliar, indicando-se o endereço que consta
dos autos.
6.4. Deverá a autoridade policial diligenciar junto ao DEAP para que seja feita a
colocação da tornozeleira eletrônica, ocasião em que deverá o investigado prestar o
compromisso quanto às condições de uso do dispositivo.
6.5. A entrega dos respectivos passaportes e CNH's deverá ser feita à
autoridade policial, a qual os repassará à Secretaria em momento oportuno.
7. DEFIRO o pedido de prisão temporária, nos termos do art. 2º da Lei nº
7.960/1989, pelo prazo de 5 (cinco) dias e DECRETO a prisão temporária de:
a) ANDREA KRISTINA KARGEL, CPF 015.057.609-92;
b) DAYNA MARIA BORTOLUZZI. CPF 892.825.079-04;
c) FERNANDO MAY RENGEL, CPF 667.727.459-49;
d) GILBERTO BATISTA PERASSA, CPF 167.372.539-20;
e) MARIO GILBERTO EICHLER JUNIOR, CPF 443.546.810-72;
f) MAURICIO PASSOS DE CASTRO 888.334.299-20;
g) PATRICIA RODRIGUES CÂNDIDO PERASSA, CPF 564.878.789-87;
h) RICHARD AMORIM DE SOUZA, CPF 005.796.829-27;
i) VANDERLUCIO ROSA CUNHA, CPF 671.555.539-72.

7.1. Em razão exclusivamente da pandemia provocada pelo COVID-19 e
frente a decisão nos autos do RHC 179.861/SC, determino que o cumprimento da prisão
temporária seja em regime de prisão domiciliar.
7.1.1. Fixo as seguintes medidas cautelares a serem cumpridas durante o
cumprimento da prisão temporária em regime domiciliar:
a) Proibição de se ausentar da residência, uma vez que se encontra em prisão
domiciliar, sendo que qualquer necessidade de afastamento do perímetro residencial especificamente motivo de saúde - deverá comunicar previamente ao Juízo para providências
junto ao DEAP;
b) Proibição de manter contato via telefone ou pessoalmente ou qualquer outro
meio (e-mail, aplicativos, redes sociais, etc) com os demais investigados;
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7.1.3. Finda a prisão temporária, ficam mantidas as medidas cautelares que
constam do item 11 deste dispositivo, cujo termo de compromisso deverá ser assinado já
no momento da prisão.
7.2. Expeçam-se os respectivos mandados para que a autoridade policial
efetue a prisão temporária, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 7.960/1989, com autorização
para ingresso em qualquer lugar em que se encontrem, devendo constar dos respectivos
mandados esta autorização a fim de dar cumprimento à ordem, consignando-se que (a) o
recolhimento se dará no domicílio do investigado e que, (b) findo o prazo de cinco dias, os
investigados estarão automaticamente liberados, salvo se convertida a prisão temporária em
preventiva.
7.3. Expeçam-se os termos de compromisso, devendo constar que o
investigado deverá permanecer em prisão domiciliar, indicando-se o endereço que consta
dos autos, o qual deverá ser assinado caso haja o efetivo recolhimento domiciliar.
7.4. Na hipótese de a autoridade policial entender pela não persistência dos
requisitos que fundamentaram a prisão temporária, fica AUTORIZADA a liberar os
investigados do regime de prisão domiciliar antes do prazo de 5 (cinco) dias,
INDEPENDENTEMENTE de nova decisão judicial, fato que os liberará também do uso da
tornozeleira.
8. Reconheço o estado de flagrante delito em relação ao investigado JULIO
CESAR GARCIA, quanto aos crimes de integrar organização criminosa e lavagem de
dinheiro, enquadrando a prisão na exceção prevista no § 2º do art. 42 da Constituição do
Estado de Santa Catarina, nos termos da fundamentação supra. e determino a expedição de
mandado de prisão em desfavor do mesmo.
8.1. DEFIRO o pedido do Ministério Público Federal e em função do flagrante
delito determino desde já a decretação da prisão preventiva do investigado acima, motivo
pelo qual AUTORIZO a prisão em flagrante do Deputado Estadual JULIO CESAR
GARCIA e DECRETO sua prisão preventiva.
8.2. Após a efetivação da prisão, comunique-se o 1º Vice-Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), pelo meio
mais expedito, cientificando-o da decretação da prisão preventiva do Deputado Estadual JULIO
CESAR GARCIA, em cumprimento ao determinado no §2º do artigo 42 da Constituição do
Estado de Santa Catarina.
8.3. DECRETO, ainda, desde logo, as seguintes medidas cautelares a serem
cumpridas por JULIO CESAR GARCIA:
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a) suspensão do mandato eletivo, com o seu afastamento do cargo de deputado
estadual;
b) afastamento do cargo de presidente da assembleia legislativa estadual.
8.4. O afastamento cautelar das atividades ora decretado é temporário,
vigente enquanto durarem as investigações, sem prejuízo do subsídio previsto na Lei
Estadual n. 15.394/2010.
8.5. Expeçam-se:
a) mandado para que a autoridade policial efetue a prisão do investigado, com
autorização para ingresso em qualquer lugar em que se encontrem, devendo constar dos
respectivos mandados esta autorização a fim de dar cumprimento à ordem, consignando-se
que o recolhimento se dará no domicílio do investigado.
b) os termos de compromisso, devendo constar que o investigado deverá
permanecer em prisão domiciliar, indicando-se o endereço que consta dos autos.
9. Ressalto que os mandados deverão ser cumpridos com resguardo ao direito de
proteção à imagem do investigado, ou seja, sem exposição às entidades de imprensa
televisiva ou impressa;
10. Autorizo expressamente o ingresso da autoridade policial onde quer que os
investigados se encontrem, para fins de cumprimento dos mandados objeto desta decisão
11. Vedado o uso de algemas nos termos da súmula vinculante n. 11 do Supremo
Tribunal Federal, observadas as excepcionalidades que autorizam o uso, previstas na mesma
súmula, sob fundamentação escrita da própria autoridade condutora se assim for necessário tal
procedimento.
12.
Com
fundamento
no
art.
319,
VI,
do
CPP, DECRETO o afastamento cautelar das respectivas funções públicas, até o final das
investigações, em relação à investigada DAYNA MARIA BORTOLUZZI.
12.1. O afastamento cautelar ora decretado é temporário, vigente enquanto
durarem as investigações, sem prejuízo de eventual afastamento e/ou exoneração
administrativa;
12.2. A remuneração relativa a funções de confiança/cargos comissionados
deve ser suspensa enquanto durar o afastamento, caso se mantenha sua nomeação na via
administrativa, ressaltando-se que, na medida em que não é ocupante de cargo efetivo, não faz
jus a qualquer remuneração durante a suspensão.
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12.3. Além do afastamento, fica determinado que a investigada não pode ser
nomeada para novas funções públicas dentro da Administração Pública Estadual, tanto da
administração direta quanto indireta.
12.4. Intimem-se o Secretário de Estado de Administração de Santa Catarina e
o Secretário de Estado da Fazenda de Santa Catarina acerca dos afastamentos ora determinados.
13. Com fundamento no art. 319 do CPP, DECRETO em relação aos seguintes
investigados:
a) ANDREA KRISTINA KARGEL, CPF 015.057.609-92;
b) DAYNA MARIA BORTOLUZZI. CPF 892.825.079-04;
c) FERNANDO MAY RENGEL, CPF 667.727.459-49;
d) GILBERTO BATISTA PERASSA, CPF 167.372.539-20;
e) MARIO GILBERTO EICHLER JUNIOR, CPF 443.546.810-72;
f) MAURICIO PASSOS DE CASTRO 888.334.299-20;
g) PATRICIA RODRIGUES CÂNDIDO PERASSA, CPF 564.878.789-87;
h) RICHARD AMORIM DE SOUZA, CPF 005.796.829-27;
i) VANDERLUCIO ROSA CUNHA, CPF 671.555.539-72.

as seguintes medidas cautelares, que deverão ser observadas enquanto durarem
as investigações:
a) afastamento da função pública,
b) proibição de contato, direto ou indireto, com investigados, testemunhas e outros
membros da organização criminosa;
c) proibição de ausentar-se do país, com a devida entrega de passaporte;
d) comparecimento bimestral em juízo para justificar suas atividades;
e) fornecimento de número de telefone móvel, de uso exclusivo.
14. Fixo o prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento dos mandados
expedidos nestes autos.
14.1. Os mandados deverão ser cumpridos pela própria autoridade policial,
quando da deflagração da operação.
15. A fim de evitar a publicidade da medida e eventual prejuízo à investigação,
fica dispensada a prévia obtenção do "cumpra-se" do Juízo local nos mandados a serem
cumpridos em endereços pertencentes a outras subseções judiciárias.
16. Em relação ao sigilo dos autos e acesso dos investigados:
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16.1. Adote a Secretaria as diligências necessárias para o cumprimento desta
decisão, adotando-se o sigilo total até o cumprimento integral das medidas e, após
o cumprimento, baixe-se o sigilo para 1.
16.2. Para fins de alteração do sigilo, caberá à autoridade policial informar nos
autos o cumprimento integral dos medidas.
16.3. Considerando que o presente procedimento tramita em sigilo, fica desde
logo indeferido o acesso dos Advogados dos acusados ao presente feito, enquanto não restarem
cumpridas todas as diligências.
17. Intime-se o Ministério Público Federal.
18. Intime-se a Polícia Federal para cumprimento das medidas deferidas e dê
continuidade às investigações.
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