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PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 501970463.2018.4.04.7200/SC
REQUERENTE: POLÍCIA FEDERAL/SC
ACUSADO: EDSON NUNES DEVINCENZI
ACUSADO: DANILO PEREIRA
ACUSADO: LUCIA DE FATIMA GARCIA
ACUSADO: FLAVIA COELHO WERLICH
ACUSADO: RENATO DEGGAU
ACUSADO: MAURICIO ROSA BARBOSA
ACUSADO: NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR
ACUSADO: FABIO LUNARDI FARIAS
ACUSADO: FABRICIO JOSE FLORENCIO MARGARIDO
ACUSADO: LUIZ CARLOS PEREIRA MAROSO
ACUSADO: LUIZ ADEMIR HESSMANN
ACUSADO: MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA GUERRA

DESPACHO/DECISÃO
OPERAÇÃO ALCATRAZ
TERCEIRA PARTE
3.2. 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).
Alegou a autoridade policial:
Conforme destacado no item anterior inócua a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão também aos agentes públicos ligados à área técnica que detém poderes específicos de
direcionamento nos processos licitatórios e atuaram como ferramentas importantíssimas e
imprescindíveis para efetivação das práticas criminosas e, de igual forma, de maneira
sistemática e com condutas reiteradas praticaram ações delituosas semelhantes em diversos
momentos temporais, são eles: os agentes públicos LUIZ CARLOS PEREIRA MAROSO,
RENATO DEGGAU, EDSON NUNES DEVINCENZI e FÁBIO LUNARDI FARIAS.
[...]
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em que pese tenham participado ou se beneficiado no esquema criminoso, não se revestem da
mesma importância do núcleo criminoso principal, mas, ao mesmo tempo, são peças
fundamentais para a investigação por serem agentes públicos ligados à área técnica, com
profundo conhecimento da organização criminosa, de dados, informações, e podem
efetivamente interferir na coleta das provas, combinar versões e intimidar eventuais
testemunhas que possam contribuir para detalhar ainda mais o grupo criminoso organizado.

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.
No caso em apreço, a necessidade da medida foi fundamentada em relação aos
seguintes alvos:
a) LUIZ CARLOS PEREIRA MAROSO
Gerente de Redes de Comunicação da Diretoria de Governança Eletrônica da Secretaria de
Estado da Administração do Estado de Santa Catarina (GP/DGOV/SEA), prestando auxílio em
diversas fraudes em processos licitatórios ligado à Secretaria de Estado da Administração do
Estado de Santa Catarina (SEA/SC) e, ainda, no exercício da função, por ter solicitado e/ou
recebido vantagem indevida relacionada aos processos licitatórios, sendo que o recebimentos
dos valores se deram através de atuação do empresário MAURÍCIO ROSA BARBOSA,
conforme apurado até o momento de forma concreta, de forma direta com repasse por
transferência bancária no valor de R$ 4.000,00, em 09/12/2011, R$ 4.000,00, em 10/07/2012,
R$ 4.000,00, em 06/09/2012, R$ 4.000,00, em 23/10/2012, e, ainda, inclusive, em uma delas,
através da empresas de fachada BRM SOLUÇÕES LTDA., em 31/10/2012, com a quantia
específica de R$ 4.000,00, e, assim, por exercer cargo na área técnica na SEA lhe alçou em
papel importante para execução dos esquemas criminosos ligado ao setor público. Assim,
pelos elementos indiciários, por ter mantido atuação criminosa no bojo do Pregão Presencial
n°. 0155/2009 SEA, conforme item 2.2.6. (“PREGÃO PRESENCIAL n°. 0155/2009 (Contrato
n°. 043/2010) da Secretaria de Administração do Estado de Santa Catarina (SEA)”); no bojo
da Dispensa de Licitação n°. 0067/2016 SEA, conforme item 2.2.7. (“DISPENSA DE
LICITAÇÃO n°. 0067/2016 (Contrato Emergencial n°. 082/2016) da Secretaria de
Administração do Estado de Santa Catarina (SEA)”); no bojo do Pregão Presencial n°.
0108/2016 SEA, conforme item 2.2.8. (“PREGÃO PRESENCIAL n°. 0108/2016 (Contrato n°.
119/2016) da Secretaria de Administração do Estado de Santa Catarina (SEA)”).

a.1) Pregão Presencial n°. 0155/2009 SEA, conforme item 2.2.6
MAROSO era Gerente de Tecnologia da Informação da SEA em 2009/2010
(época do contrato), foi presidente da comissão de licitação no PP 155/2009 SEA (item
2.2.6), tendo sido beneficiado diretamente, visto que a SEA pagou a INTEGRA R$
484.653,43 em 22.10.12, no dia seguinte esta fez uma transferência de R$ 75.630,00 para a
empresa BRM, a qual dias depois transferiu R$ 4.000,00 para MAROSO (Informação
Policial n°. 08/2018 DELECOR/SR/PF/SC  Evento 211, ANEXO29):
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Ao que consta, MAROSO recebia sistematicamente a quantia de R$ 4.000,00.
Observouse que dias após os pagamentos contratuais realizados em 11/2011, 06/2012,
08/2012 e 10/2012, houve uma transferência no valor de R$ 4.000,00 da conta de
MAURICIO ROSA BARBOSA para LUIZ CARLOS PEREIRA MAROSO (ANEXO2 do
evento 361 dos autos 50020283920174047200):

Além disso, verificaramse depósitos em espécie na conta de MAROSO (trecho
da Informação 70/2018  ANEXO2 do evento 361 dos autos 50020283920174047200 
transcrita na p. 520 da representação):

a.2) Dispensa de Licitação n°. 0067/2016 SEA, conforme item 2.2.7.
No processo 6630/2015, que objetivava edital para prorrogação dos seviços de
manutenção de telefonia, o CIASC emitiu parecer datado de 08.06.2016, fazendo
recomendações que implicariam alterações no edital (pp. 4347 do ANEXO24 do evento 357)
e, consequentemente, atrasaria o processo licitatório, deixando a Administração
temporariamente sem os serviços. Isso resultou na abertura do processo SEA 2953/2016 para
a contratação de emergência mediante dispensa de licitação.
De todo modo, ainda que não evidenciada uma fraude propriamente dita, a
dispensa de licitação ocorreu porque o processo licitatório não foi devidamente
encaminhamento a tempo, sendo todo o procedimento suspeito diante dos atores envolvidos e
da própria empresa escolhida.
Destacase o pedido de MAROSO:
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Chamase atenção ao fato de que a INTEGRA deixou de ser autorizada
ALCATEL, bem como estava com muita dívida fiscal, motivo pelo qual a contratação de
emergência recaiu sobre a empresa INTUITIVA (da esposa de MAURICIO). Todavia, email
dos bombeiros já noticiavam confusão entre INTEGRA e INTUITIVA em 12.05.16 (p. 34 do
ANEXO24 do evento 357 dos autos 50020283920174047200):

Também foi MAROSO quem coordenou o processo, sendo que foi ele quem
pediu e recebeu os orçamentos e foi quem pediu para a ALCATEL indicar as autorizadas (pp.
60 e 80 dop ANEXOO24 do evento 357 dos autos 50020283920174047200).
a.3) Pregão Presencial n°. 0108/2016 SEA, conforme item 2.2.8.
Este é o pregão que atrasou e gerou a DL do item anterior e teve
como vencedora a INTUITIVA.
Importante referir impugnação ao edital apresentada pela empresa TECSUL,
destacandose do recurso a página 4 e da resposta dada por MAROSO a página 21 do
ANEXO42 do evento 357 dos autos 50020283920174047200::
i) recurso:
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ii) resposta:

Sem entrar no mérito do fato de que não se justificaria a manutenção de um
sistema de alto custo se nova aquisição e respectiva manutenção fosse resultar num preço
menor do que mera manutenção do sistema existente, cabe lembrar que o contrato a partir do
pregão ficou em quase três vezes acima do valor quando da dispensa de licitação, a qual já
estava com sobrepreço, fato que por si só já indica que houve fraude.
Cumpre destacar diversos depósitos em espécie na conta de MAROSO no ano
de 2017 (trecho da Informação 70/2018  ANEXO2 do evento 361 dos autos
50020283920174047200  transcrita na p. 520 da representação):
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O vínculo entre MAURÍCIO e LUIZ CARLOS PEREIRA MAROSO
permanece, tendo sido monitorada conversa entre os dois, em 20.12.2017, marcando um
encontro para MAURICIO tratar de uns assuntos, sendo que MAROSO ainda falou:

Outra conversa entre MAURICIO e MAROSO se deu no dia 27.12.17, quando
referem: (a) que FELIPE não seria de confiança por estar em pé de guerra com NELSON; (b)
uma resposta que teria que ser dada, mas deveria aguardar NELSON chegar; bem como (c)
"uma nova denúncia no MINISTÉRIO PÚBLICO, [...] Vinculando a finada com a atual,
então isso é ruim" e ainda que "agora, teria que se reunir e tomar meio que uma decisão
meio conjunta, explicar ponto a ponto porque não foi feito tal coisa, pra que se protegesse".
Há referência a "35 mil licenças" o que relaciona a conversa ao Pregão 155/2009 (pp. 4912
da representação).
LUIZ CARLOS PEREIRA MAROSO, portanto, faz parte da associação
criminosa, operacionalizando o sistema para que o processo de licitação corra de acordo com
o combinado. Tem papel importante, recebe propina, e encontramse presentes, no meu
entender, inclusive os requisitos para a prisão preventiva.
Tendo a autoridade representado pela prisão temporária, que é mais benéfica do
que a preventiva, a medida deve ser decretada, especialmente para que não manipule as
provas durante a deflagração da operação e atos que a sucederem.
b) RENATO DEGGAU
Gerente de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica da Diretoria Administrativa e
Financeira da Secretaria de Estado da Administração do Estado de Santa Catarina
(GETIN/DIAF/SEA) e, ainda, Gerente de Projetos da Diretoria de Governança Eletrônica da
Secretaria de Estado da Administração do Estado de Santa Catarina (GP/DGOV/SEA),
prestando auxílio em diversas fraudes em processos licitatórios ligado à Secretaria de Estado
da Administração do Estado de Santa Catarina (SEA/SC) e, por ser ligado a área técnica, por
ter importante papel para execução dos esquemas criminosos ligado ao setor público. Assim,
pelos elementos indiciários, por ter mantido atuação criminosa no bojo do Pregão Presencial
n°. 00145/2017 SEA, conforme item 2.2.9. (“PREGÃO PRESENCIAL n°. 0145/2017 da
Secretaria de Administração do Estado de Santa Catarina (SEA)”); no bojo do Pregão
Eletrônico n°. 0052/2017 SED, conforme item 2.2.10. (“PREGÃO ELETRÔNICO n°.
0052/2017 da Secretaria de Estado da Educação do Estado de Santa Catarina (SED)”); no
501970463.2018.4.04.7200

720004707967 .V8

https://eproc.jfsc.jus.br//eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9620fae901f3f82703700e2c4311b43c

6/38

30/05/2019

:: 720004707967 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
bojo do Pregão Presencial n°. 0118/2016 SEA, conforme item 2.2.17. (“PREGÃO
PRESENCIAL n°. 0118/2016 (Contrato n°. 135/2016) da Secretaria de Administração do
Estado de Santa Catarina (SEA)”).

Outro ator importante nos processos licitatórios foi RENATO DEGGAU,
vejamos:
b.1) Pregão Presencial n°. 00145/2017 SEA, conforme item 2.2.9.
RENATO DEGGAU acompanhou o processo desde o início (pp. 176 e 126):
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A autorização inicial foi de pregão na modalidade eletrônico (pp. 6972 do
ANEXO49 do evento 357 dos autos 5002028920174047200), mas RENATO DEGGAU deu
seguimento na modalidade presencial (pp. 745 do mesmo ANEXO49), supostamente para
controlar melhor o valor das propostas.
Em 18.12.17, RENATO assinou a Informação 5741/2017, direcionando o
certame (pp. 1745 do ANEXO49 do evento 357):

No dia 19.12.17 foram interceptadas ligações entre RENATO e
MAURICIO ROSA BARBOSA evidenciando o direcionamento do edital em relação à marca
ALCATEL, algo que FELIPE WILDI VARELA não estava aceitando e a solução ficaria a
cargo de NELSON NAPPI e ALEXANDRE TONINI (pp. 6647 da representação):
i) 13:52:
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ii) 14:43:

[..]

No dia seguinte (20), flagrouse nova conversa sobre o assunto entre
MAURICIO e RENATO, inclusive demonstrando que o termo de referência encaminhado por
RENATO DEGGAU para elaboração do edital foi elaborado por MAURICIO (p. 6745 da
representação):
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Oito minutos depois (p. 677):

[...]

Em 29.01.18, RENATO DEGGAU informou que ele mesmo seria a equipe
técnica do pregão (emails nas pp. 684 da representação):
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Ainda, é questionável, pelo fato de se tratar de um particular proponente e de
um agente público responsável técnico pelo pregão, o que se percebe nas conversas entre
MAURICIO e RENATO, no dia 05.02.18 (data prevista para a abertura das propostas) pela
manhã. Isso porque MAURICIO pergunta como RENATO vai proceder na análise da
proposta, esse responde e minutos depois retorna para MAURICIO perguntando se ele acha
melhor proceder de outra forma (pp. 68991 da representação):
i) 09:46:

ii) 09:54:

Também foi RENATO quem ficou como fiscal dos respectivos contratos (p. 705
a 709), por exemplo:
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b.2) Pregão Eletrônico n°. 0052/2017 SED, conforme item 2.2.10.
Cuidase de objeto similar ao PP 145/2017, mas feito pelo próprio órgão e não
mais pela SEA. O processo, igualmente favorável à empresa INTUITIVA, teve parecer
favorável de RENATO DEGGAU (pp. 2930 do ANEXO62 do evento 357 dos autos
50020283920174047200):
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b.3) Pregão Presencial n°. 0118/2016 SEA, conforme item 2.2.17.
Voltado à auditoria de telefonia móvel, foi vencedora a APPORTI, com valor
global, inicialmente para 12 meses, de R$ 644.998,80.
A fraude se evidencia pela ligação da APPORTI com as outras duas empresas
que apresentaram proposta comercial para fins de valor de referência, bem como pela
desclassificação das demais participantes na fase do pregão e, por fim, pela subcontratação
para a execução do contrato. O sobrepreço apurado foi de R$ 39.741,90/mês.
É de se destacar que conversas interceptadas que JEFFERSON RODRIGUES
COLOMBO (sócio da APPORTI) e seu funcionário FRANCISCO, tiveram com CARLOS
LORENZON, sócio da BLOOMEX, demonstram que não é a APPORTI quem está
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executando os serviços (pp. 86770 da representação), o que é reforçado pelas
Informações Policiais n. 56 e 71/2018 (ANEXO19 do evento 356 e ANEXO4 do evento 361).
A participação de RENATO DEGGAU foi na condição de equipe técnica (vide
ata na p. 95 do ANEXO105), visto que foi nomeado para emitir o parecer técnico (p. 42 do
ANEXO104 do evento 357 dos autos 50020283920174047200) e, nessa condição, foi ele
quem desclassificou as demais participantes (pp. 967 do ANEXO105 do evento 357):
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RENATO também deu seu parecer contra o recurso da M.CONSULT
e participou do TESTE DE CONCEITO da APPORTI, em 10.10.16 (pp. 44 e 59 do
ANEXO106 do evento 357):
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Assim, RENATO DEGGAU participa da organização criminosa ora
investigada e contribuiu ativamente para o sucesso dessas fraudes, tendo acesso e poder de
manipulação sobre provas dos ilícitos cometidos, sendo indicada prisão temporária para evitar
interferência nas investigações.
c) EDSON NUNES DEVINCENZI
Gerente de Projetos da Diretoria de Governança Eletrônica da Secretaria de Estado da
Administração do Estado de Santa Catarina (GP/DGOV/SEA), por ter prestado auxílio na
fraude ao processo licitatório Pregão Presencial n°. 0155/2009 SEA, conforme item 2.2.6.
(“PREGÃO PRESENCIAL n°. 0155/2009 (Contrato n°. 043/2010) da Secretaria de
Administração do Estado de Santa Catarina (SEA)”) e, ainda, no exercício da função, por ter
solicitado e/ou recebido vantagem indevida relacionada ao referido processo licitatório, sendo
que, conforme apurado até o momento de forma concreta, o recebimentos dos valores se
deram através de atuação do empresário MAURÍCIO ROSA BARBOSA, inclusive, um deles,
através da empresas de fachada BRM SOLUÇÕES LTDA., em 31/10/2012, com a quantia
específica de R$ 5.000,00, e, assim, por exercer cargo na área técnica na SEA lhe alçou em
papel importante para execução dos esquemas criminosos ligado ao setor público.

Conforme se extrai de expediente relacionado ao PE 155/2009 (item 2.2.6),
EDSON NUNES DEVINCENZI foi membro da comissão de licitação (pp. 6556 do
ANEXO18 do evento 357 dos autos 50020283920174047200) e foi nomeado, juntamente
com LUIZ CARLOS MAROSO, para compor a equipe de apoio do pregão (p. 141 do
ANEXO22 do mesmo evento 357):
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A Informação policial 64/2018 (ANEXO29 do evento 356 dos autos
50020283920174047200) demonstra que a SEA fez um pagamento contratual à INTEGRA
de quase meio milhão, em 22.10.12. No dia seguinte, R$ 75.630,00 são repassados à empresa
BRM, a qual transfere, no dia 30, além de um valor para MAROSO, R$ 5.000,00 para
DEVINCENZI:

Além disso, um telefonema interceptado entre MAURICIO e
NELSON demonstra que DEVINCENZI é de confiança de ambos, sendo indicado para
substituir alguém que "amarelou" (pp. 5823 da representação):
O áudio índice 2956593, realizado em 01/12/2017, serve para demonstrar tanto
o conhecimento de Secretário Adjunto NELSON NAPPI como seu poder de comando nas
atividades relacionadas a empresa INTUITIVA TECNOLOGIA LTDA. junto ao Governo do
Estado de Santa Catarina, eis que temos um diálogo escuso entre MAURÍCIO ROSA
BARBOSA, sócio de fato desta empresa, e o referido Secretário Adjunto, onde o primeiro
relata que “aquela pessoa falou comigo que mesmo oficial ele não vai, já tomou a decisão e se
sente desconfortável”. Assim, na sequência, MAURÍCIO pede permissão à NELSON NAPPI
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para convidar outra pessoa que participou com ele desde o início do projeto, que atende pelo
nome de EDSON e que vai estar com ele na EUROPA, dizendo “estender e ir lá representar”.
Assim, pelos indícios levantados nesta investigação, a interlocução se refere a estratégias de
participação de servidores do Estado de Santa Catarina para acompanhar a conferência anual
dos analistas da empresa ALCATEL LUCENT (ALE) que ocorreu entre os dias 26 e 28 de
janeiro de 2018 na cidade de Riga, capital da Letônia, sendo que o servidor referido como
EDSON, na interlocução, seria o agente público EDSON NUNES DEVINCENZI, que exerce
o cargo de Gerente de Projetos da SEA e, ainda, foi Membro da Comissão Técnica
responsável pelo Pregão Presencial n°. 0155/2009 (visto em outro tópico).

Foram também interceptadas conversas entre MAURICIO e EDSON, ainda que
não relacionadas ao certame (p. 496, 498 e 584).
Portanto, DEVINCENZI além de ligado a uma das fraudes licitatórias, está
relacionado também ao repasse dos valores indevidos (corrupção), em associação com
MAURICIO ROSA BARBOSA, além de servidor público com acesso às provas dos atos
praticados. Presentes, portanto os requisitos da prisão temporária.
d) FÁBIO LUNARDI FARIAS
Agente de Tecnologia da Informação e Comunicação da Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI/SC) e exerce o cargo de Gerente de Informações
da EPAGRI/SC, prestando auxílio em diversas fraudes em processos licitatórios ligado a esta
empresa pública e, ainda, no exercício da função, por ter solicitado e/ou recebido vantagem
indevida relacionada a processo licitatório daquela empresa pública, sendo que o
recebimentos dos valores se deram através de atuação do empresário MAURÍCIO ROSA
BARBOSA, e, assim, por exercer cargo na área técnica na EPAGRI lhe alçou em papel
importante para execução dos esquemas criminosos ligado ao setor público. Assim, pelos
elementos indiciários, por ter mantido atuação criminosa no bojo do Pregão Eletrônico n°.
0272/2017 EPAGRI, conforme item 2.2.2. (“PREGÃO ELETRÔNICO n°. 0272/2017 da
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI”); no bojo
do Pregão Eletrônico n°. 0102/2015 EPAGRI, conforme item 2.2.3. (“PREGÃO
ELETRÔNICO n°. 0102/2015 da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina – EPAGRI”); no bojo do Pregão Eletrônico n°. 0060/2016 EPAGRI, conforme
item 2.2.4. (“PREGÃO ELETRÔNICO n°. 0060/2016 da Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI”).
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O último alvo que recebeu representação pela prisão temporária foi FABIO
LUNARDI FARIAS, funcionário da EPAGRI. Da sua atuação nos fatos investigados destaca
se:
d.1) Pregão Eletrônico n°. 0102/2015 EPAGRI (contrato 1211/2015), conforme
item 2.2.3.
Processo licitatório para aquisição de solução de videoconferência, com 10 salas
completas.
O primeiro fato que chama atenção, envolvendo FABIO LUNARDI FARIAS, é
que este alterou o anexo para lote único, sendo que eram dois lotes (um para equipamentos
específicos de videoconferência e outro para suportes, rack e TV (pp. 26870 do ANEXO14
do evento 357 dos autos 50020283920174047200). Tal retificação feita um dia após a
publicação do edital, certamente limitou o número de participantes.
Também foi FABIO quem respondeu a todos os questionamentos dos
interessados, bem como às impugnações ao edital, destacandose a resposta
ao questionamento da Seal Telecom (pp. 2902 do ANEXO14):

[...]

[...]
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Posteriormente, a empresa ofereceu impugnação formal, à qual FABIO FARIAS
respondeu (p. 311 do ANEXO14):

O parecer foi acatado e o recurso indeferido (pp. 3156 do ANEXO14). Além
desse, outros pareceres técnicos foram firmados pro FABIO LUNARDI FARIAS neste
processo licitatório.
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Também foi FABIO LUNARDI FARIAS quem classificou somente as empresas
INTUITIVA e DIGITALNET, desclassificando as outras 4, basicamente por não terem
ofertado o modelo/marca solicitado no edital (pp. 4013 do ANEXO14), bem como quem
assinou o TERMO DE ACEITE em favor da DIGITALNET (p. 408 do ANEXO14):

Neste mesmo dia 28.07.15, houve uma reunião da qual FABIO participou,
acerca de denúncia junto à Ouvidora do TCE (pp. 5089 do ANEXO14):

É de se ressaltar que esse pregão, já direcionado, impactou sobre licitações
futuras, de ampliação do sistema de videoconferências, bem como de manutenção e garantia,
automaticamente mais ainda direcionadas.
d.2) Pregão Eletrônico n°. 0060/2016 EPAGRI, conforme item 2.2.4.
Ampliação em 12 salas da solução de videoconferência, iniciada pelo Pregão
102/2015. Teve como vencedora a DIGITALNET, pelo valor de R$ 1.295.000,00, gerando o
contrato n. 996/2016.
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O pedido de licitação foi feito por FABIO LUNARDI FARIAS para o
Presidente LUIZ HESSMANN, em 14.03.16 (p. 2 do ANEXO16 do evento 357 dos autos
50020283920174047200):

FABIO foi o encarregado de solicitar e receber as propostas comerciais (p. 36
do ANEXO16 já referido):

d.3) Pregão Eletrônico n°. 0272/2017 EPAGRI (contrato 15661/2017),
conforme item 2.2.2.
Por fim, o mais atual: serviços de extensão de garantia e suporte técnico na
solução de videoconferência POLYCOM para a EPAGRI/SEDE, para os 22 equipamentos 
vencedora a empresa DIGITALNET, contratada por um ano, no valor global de R$
790.000,00.
O principal responsável pela solicitação e termos de referência foi FABIO
LUNARDI FARIAS (ANEXO14 do evento 357 dos autos 50020283920174047200):
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Foi FABIO quem recebeu em seu email funcional as propostas comerciais para
estipulação do preço de referência (das empresas FILMGRAPH, com sede em Ribeirão Preto,
como a DIGITALNET, da DIGITALNET e da INTUITIVA) (pp. 15 e ss do ANEXO12).
Destacase que a FILMGRAPH, que não fez parte de qualquer fraude até o momento, tem
sede no mesmo município que a DIGITALNET (Ribeirão Preto/SP).
A abertura dos envelopes foi no dia 21, no mesmo dia, encaminhado o
empenho, mesmo com prazo de impugnação em aberto, o que envolveu FABIO FARIAS,
conforme se depreende de ligação interceptada entre ele e MAURICIO, da INTUITIVA (p.
284 da representação):

Assim, FABIO LUNARDI DIAS, ligado a MAURICIO ROSA BARBOSA e
LUIZ HESSMANN, faz parte da organização para fraudar licitações junto à EPAGRI, todas
com elevado sobrepreço, inclusive com adiantamentos possivelmente voltados à propina dos
agentes públicos.
Na condição de servidor da EPAGRI, e na condição de quem segue as
orientações de LUIZ HESSMANN, tem plenas condições de adulterar provas, motivo pelo
qual se justifica sua prisão temporária.
Desse modo, deve ser deferido o pedido de prisão temporária de LUIZ
CARLOS PEREIRA MAROSO, RENATO DEGGAU, EDSON NUNES DEVINCENZI e
FABIO LUNARDI FARIAS. Volto a ressaltar que eventual afastamento da função pública,
por seu conhecimento, contatos e influência, não impede os agentes de interferirem nas
investigações e até mesmo de colaborarem em novas empreitadas.
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É importante destacar que tanto as prisões preventivas quanto as temporárias,
ora deferidas, são necessárias, na medida em que os investigados são pessoas preparadas, com
contatos e meios para obter informações privilegiadas e dificultar as
investigações, combinar versões e forjar novas situações que possam frustrar as medidas
deferidas e o êxito na continuidade da investigação.
3.3. 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.
3.3.1. 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. 490491) a respeito do respectivo parágrafo:
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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 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
auxílioreclusão, 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,
podese 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, estarseia 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.
501970463.2018.4.04.7200

720004707967 .V8

https://eproc.jfsc.jus.br//eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9620fae901f3f82703700e2c4311b43c

26/38

30/05/2019

:: 720004707967 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
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 destinamse 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.
3.3.3. Caso concreto.
O pedido de afastamento foi formulado em relação a:
1. NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR, CPF nº 743.853.56904, ALESC;
2. LÚCIA DE FÁTIMA GARCIA, CPF nº 290.654.96904, SMA/Prefeitura de Florianópolis;
3. DANILO PEREIRA, CPF nº 649.707.10910, SEA/SC;
4. LUIZ CARLOS PEREIRA MAROSO, CPF n°. 379.092.40910, SEA/SC;
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5. RENATO DEGGAU, CPF n°. 569.094.03991, SEA/SC;
6. EDSON NUNES DEVINCENZI, CPF n°. 376.752.49968, SEA/SC; e
8. FÁBIO LUNARDI FARIAS, CPF n°. 027.687.67921, SAR/SC.

Destaco que o alvo 7 era LUIZ ADEMIR HESSMANN, exonerado do cargo
comissionado em 08.02.19 e teve o pedido excluído nos termos da petição do evento 16.
Anoto que em relação a NELSON NAPPI JUNIOR, o pedido também havia
sido excluído, mas foi refeito, porquanto nomeado por JULIO CESAR GARCIA para o
cargo comissionado de Diretor de Tecnologia e Informações (DTI – Diretoria de Tecnologia
da Informação), código PL/DAS7, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina.
Também em relação a FABIO LUNARDI FARIAS, o pedido foi readequado,
tendo em vista que nomeado a contar de 1º.02.19 para o cargo comissionado de Gerente de
Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica da Secretaria de Estado da Agricultura e
da Pesca de Santa Catarina (evento 16).
Por fim, foi reformulado pedido de afastamento de LUCIA GARCIA, diante do
fato de ter sido nomeada, a contar de 01/02/2019, ao cargo de Secretário Adjunto da
Secretaria Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Florianópolis/SC (evento
17).
O pedido foi formulado nos seguintes termos (item 3 da representação destes
autos):
Em razão da atualidade das condutas criminosas ora apuradas, a decretação do
AFASTAMENTO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DO CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA de todos os
servidores públicos abaixo relacionados, com proibição de que exerçam cargo público de
qualquer natureza, de que entrem no órgão públicos os quais são lotados e/ou desempenham
suas funções e de que tenham acesso a qualquer material ligado ao Governo do Estado de
Santa Catarina e/ou empresas públicas relacionadas (EPAGRI/SC), até o final das
investigações, nos termos do art. 319, inc. II e VI do Código de Processo Penal. Ainda,
representamos que sejam determinados os afastamentos imediato de todas as funções de
confiança e/ou cargos em comissão que ocupem perante a Secretaria de Estado da
Administração do Governo do Estado de Santa Catarina (SEA/SC) e Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI/SC), eis que os indícios robustos
apontam para reiteração de práticas criminosas gravíssimas cometidas, sendo necessário o
afastamento das pessoas que podem influenciar na efetiva interrupção e investigação das
condutas ora apuradas, em garantia da ordem pública e da conveniência da instrução
criminal

Em relação a FABIO LUNARDI FARIAS e NELSON CASTELLO BRANCO
NAPPI JUNIOR, no evento 16:
a decretação do AFASTAMENTO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DO CARGO/FUNÇÃO
PÚBLICA de FÁBIO LUNARDI FARIAS com proibição de que exerçam cargo público de
qualquer natureza, até o final das investigações, nos termos do art. 319, inc. II e VI do Código
de Processo Penal, se mostra como medida oportuna e necessária. Ainda, representamos que
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seja determinado o afastamento imediato de todas as funções de confiança e/ou cargos em
comissão que FÁBIO LUNARDI FARIAS, CPF nº 027.687.67921, ocupe perante setores
ligados ao Poder Executivo Estadual, especialmente, o cargo de Gerente de Tecnologia da
Informação e Governança Eletrônica da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca de
Santa Catarina (SAR/SC), nível DGS/FTG2, eis que os indícios robustos apontam para
reiteração de práticas criminosas gravíssimas por ele cometidas, inclusive em ações ligadas a
empresas do ramo de tecnologia, sendo necessário o afastamento desta pessoa que além de
poder influenciar na efetiva interrupção e investigação das condutas ora apuradas, em
garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, poderá, por óbvio, causar
ainda maiores prejuízos ao erário em continuando o desempenho de atividade pública nesta
área.
a
decretação
do
AFASTAMENTO
CAUTELAR
DO
EXERCÍCIO
DO
CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA de NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR com
proibição de que exerçam cargo público de qualquer natureza, até o final das investigações,
nos termos do art. 319, inc. II e VI do Código de Processo Penal, se mostra como medida
oportuna e necessária. Ainda, representamos que seja determinado o afastamento imediato de
todas as funções de confiança e/ou cargos em comissão que NELSON CASTELLO BRANCO
NAPPI JUNIOR, CPF nº 743.853.569 04, ocupe junto à Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina (ALESC/SC), especialmente, o cargo de Diretor de Tecnologia e Informações,
código PL/DAS7, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, eis que os indícios
robustos apontam para reiteração de práticas criminosas gravíssimas por ele cometidas,
inclusive em ações ligadas a empresas do ramo de tecnologia, sendo necessário o afastamento
desta pessoa que além de poder influenciar na efetiva interrupção e investigação das condutas
ora apuradas, em garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, poderá,
por óbvio, causar ainda maiores prejuízos ao erário em continuando o desempenho de
atividade pública nesta área.

E em relação a LUCIA GARCIA, no evento 17:
AFASTAMENTO CAUTELAR DO EXERCÍCIO DO CARGO/FUNÇÃO PÚBLICA de LÚCIA
DE FÁTIMA GARCIA com proibição de que exerçam cargo público de qualquer natureza, até
o final das investigações, nos termos do art. 319, inc. II e VI do Código de Processo Penal, se
mostra como medida oportuna e necessária. Ainda, representamos que seja determinado o
afastamento imediato de todas as funções de confiança e/ou cargos em comissão que LÚCIA
DE FÁTIMA GARCIA, CPF nº 290.654.96904, ocupe junto à Prefeitura Municipal de
Florianópolis, especialmente, o cargo de Secretário Adjunto da Secretaria Municipal da
Administração, eis que os indícios robustos apontam para reiteração de práticas criminosas
gravíssimas por ela cometidas, sendo necessário o afastamento desta pessoa que além de
poder influenciar na efetiva interrupção e investigação das condutas ora apuradas, em
garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, poderá, por óbvio, causar
ainda maiores prejuízos ao erário em continuando o desempenho de atividade pública nesta
área.

No caso concreto, todos os alvos, com exceção de LUCIA GARCIA, do pedido
de afastamento foram alvos de pedido de prisão preventiva ou temporária.
Sobre LUCIA DE FÁTIMA GARCIA, destacou a autoridade policial no evento
1:
12) LÚCIA DE FÁTIMA GARCIA, CPF nº 290.654.96904, agente público que exerce o cargo
Assistente do Secretário, tendo como função ser secretária pessoal do Secretário Adjunto da
SEA NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR e por ter lhe auxiliado na execução de
atos criminosos perante aquele órgão público, além de ser irmã do investigado JULIO CÉSAR
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GARCIA. Assim, pelos elementos indiciários, por ter auxiliado na atuação criminosa ligada
aos grupos empresarias ORCALI e ONDREPSB, conforme item 2.1.1. (“DA ATUAÇÃO DA
EMPRESA DE FACHADA MABB LTDA. PERANTE O GRUPO ORCALI e ONDREPSB”) e,
especialmente, pelos diálogos suspeitos, datados de 05/12/20017, mantidos com a então
gerente comercial do grupo ORSEGUPS, CRISTIANE LONGHI TORTELLI, áudio índice n°.
2960625 e, ainda, na mesma data, através do áudio índice n°. 2960628, com empresário LUIZ
ANDREY BORDIN, sócio minoritário e Consultor Jurídico do grupo ONDREPSB, e, ainda,
pelo teor do áudio índice n°. 30008403, datado de 02/02/20018, onde, novamente, em
interlocução com o empresário LUIZ ANDREY BORDIN diz, em forma cifrada, “Caminhando
a nosso favor tá?” e “Eu acho que o nosso sol é de luz.”, conforme item 2.1.4. (“DOS
INDÍCIOS DE CARTEL LIGADO AS EMPRESAS DE SERVIÇOS TERCERIZADOS”); e,
ainda, em outra interlocução suspeita talvez relacionada a período préeleitoral, no dia
08/12/2017, quando em diálogo com seu irmão, atual candidato a Deputado Estadual, ex
Deputado Estadual e Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, JULIO
CÉSAR GARCIA, no áudio índice n°. 2965314 diz expressamente “Tô até vendo que esse, esse
período vou trabalhar e eu NELSON vamos se esgoelar aqui né” tendo o interlocutor
respondido “vocês vão se fuder comigo agora, vão ver o que é bom pra tosse”; e, por último,
em outra interlocução suspeita no áudio índice 2974662, datada de 19/12/2017, onde aponta
conhecer esquema criminoso, eis que disse “se comportar direitinho como um bom menino, eu
não falo nada” e “É e o medo dele é que chegue no ouvido do JULIO né”, bem como no bojo
da Concorrência Pública n°. 0041/2018 SEA, conforme item 2.2.5. (“CONCORRÊNCIA
PÚBLICA n°. 041/2018 da Secretaria de Administração do Estado de Santa Catarina (SEA)”)
e no bojo do Pregão Presencial n°. 0145/2017 SEA, conforme item 2.2.9. (“PREGÃO
PRESENCIAL n°. 0145/2017 da Secretaria de Administração do Estado de Santa Catarina
(SEA)”.

A ligação de LUCIA com NELSON, assim como seu parentesco com JULIO
GARCIA, padrinho de NELSON, por si só, já recomenda que não ocupe qualquer cargo
público, porquanto onde quer que esteja poderá atender a interesses destes outros
investigados que estão no topo da organização.
LUCIA era secretária de NELSON, sendo que os telefonemas interceptados,
especialmente com o grupo das terceirizadas (CRISTIANE TORTELLI e LUIZ ANDREY
BORDIN), demonstram que ela estava por dentro dos esquemas praticados por NELSON,
bem como o auxiliava. Também abertamente defendia NELSON, nem que para isso
precisasse utilizar da influência de JULIO GARCIA.
Algumas conversas que demonstram a suspeita de seu envolvimento:
a) com representante da ORBENK (p. 214 da representação)

b) Data: 05/12/2017 Horário: 09:31:05 (AUTOCIRCUNS2 do evento 85)
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c) Data: 19/12/2017 Horário: 19:21:49 (p. 954 da representação)

d) Data: 20/12/2017 Horário: 11:33:48 (p. 215 da representação)

e) Data: 21/12/2017 Horário: 14:50:09  DILMO é sócio da ORSEGUPS;
LUCIA passou o telefone para NELSON (p. 2112 da representação):
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f) Data: 02/02/2018 Horário: 16:04:12 (AUTOCIRCUNS2 do evento 156 dos
autos 50020283920174047200)

g) Data: 05/02/2018 Horário: 15:44:12 (AUTOCIRCUNS2 do evento 156 dos
autos 50020283920174047200)
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Portanto, LUCIA é uma peça importante servindo a JULIO GARCIA e
NELSON NAPPI JUNIOR, de modo que não pode ficar exercendo cargos públicos, mesmo
sendo em outro órgão, para onde pode levar as práticas já executadas na SEA.
Procede, portanto, a representação pelo seu afastamento da função pública junto
a Prefeitura de Florianópolis.
Quanto aos demais alvos  NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI
JUNIOR e DANILO PEREIRA, ambos com prisão preventiva sendo decretada; LUIZ
CARLOS PEREIRA MAROSO, RENATO DEGGAU, EDSON NUNES DEVINCENZI,
e FÁBIO LUNARDI FARIAS, estes quatro com prisão temporária decretada nestes mesmos
autos , tendo sido deferida a decretação de prisão cautelar, desde logo presentes os indícios
de materialidade e autoria.
Todavia, a prisão temporária, pela sua própria natureza, tem curta duração e a
própria prisão preventiva pode vir a ser revogada. Destacase que as prisões estão
sendo deferidas justamente diante dos fortes indícios de utilização da função pública para a
prática dos fatos delituosos objeto de investigação.
Assim, oportuno desde logo avaliar a necessidade de afastamento dos agentes
públicos de suas funções a fim de obstar a perpetração de novas condutas, ou mesmo
por conveniência da instrução de provas cujo acesso dependa do exercício da função pública,
enquanto durarem as investigações.
Vejamos as funções desempenhadas pelos respectivos investigados:
a) NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR, na épóca dos fatos Secretário Adjunto de
Administração do Estado de Santa Catarina (SEA/SC), atual Diretor de Tecnologia e
Informações, código PL/DAS7, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa (ALESC);
b) DANILO PEREIRA, Gerente de Informação da EPAGRI no ano de 2015 e atual Diretor de
Governança Eletrônica da Secretaria de Estado da Administração do Estado de Santa
Catarina (DGOV/SEA); extraise do Portal de Tranparência que, além dos recebimento de
Major, recebe como Agente de Tecnologia da Informação e Comunicação na EPAGRI;
c) LUIZ CARLOS PEREIRA MAROSO, Gerente de Redes de Comunicação da Diretoria de
Governança Eletrônica da Secretaria de Estado da Administração do Estado de Santa
Catarina (GP/DGOV/SEA);
d) RENATO DEGGAU, Gerente de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica da
Diretoria Administrativa e Financeira da Secretaria de Estado da Administração do Estado de
Santa Catarina (GETIN/DIAF/SEA); também assinou como Gerente de Projetos da Diretoria
de Governança Eletrônica da Secretaria de Estado da Administração do Estado de Santa
Catarina (GP/DGOV/SEA); extraise do Portal de Transparência que, além de Gerente de
Tecnologia na SEA, recebe como Agente de Tecnologia da Informação e Comunicação na
EPAGRI;
e) EDSON NUNES DEVINCENZI, Gerente de Projetos da Diretoria de Governança
Eletrônica da Secretaria de Estado da Administração do Estado de Santa Catarina
(GP/DGOV/SEA); e
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f) FÁBIO LUNARDI FARIAS, Agente de Tecnologia da Informação e Comunicação da
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI/SC); na
época exercendo o cargo de Gerente de Informações da EPAGRI/SC; atualmente exerce
o cargo comissionado de Gerente de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica da
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina; extraise do Portal de
Transparência que é Agente de Tecnologia da Informação e Comunicação na EPAGRI.

É de se notar que são praticamente todos ligados a área de tecnologia
e informação ou projetos, e desse modo podendo sempre interferir em favor dos particulares
participantes da organização criminosa, sócios e/ou representantes de empresas ligadas a
essas áreas, como a INTUITIVA e a DIGITALNET.
Agora, com a mudança de Governador, NELSON NAPPI foi nomeado na
ALESC, também na área de tecnologia e informação, podendo levar para a ALESC o
esquema desta ORCRIM já praticado na SEA e na EPAGRI.
Portanto, tratandose dos principais articuladores e operacionalizadores 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.
Do mesmo modo, os investigados não podem ser nomeados para outras
funções gratificadas ou cargos de confiança, dentro do âmbito da SEA, da EPAGRI
ou mesmo da ALESC, dado o poder de JULIO GARCIA neste último órgão.
O afastamento se aplica até o final das investigações, devendo ser
reapreciado, havendo pedido, por ocasião de eventual denúncia.
De todo o exposto, reconheço a existência de suficientes indícios de
envolvimento dos investigados com os fatos relatados de forma a autorizar integralmente as
medidas requeridas.
ISSO POSTO:
1. 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
do
CPP), DECRETO a prisão preventiva de:
a) NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR, CPF nº 743.853.56904;
b) MICHELLE OLIVEIRA DA SILVA GUERRA, CPF nº 019.840.17950;
501970463.2018.4.04.7200

720004707967 .V8

https://eproc.jfsc.jus.br//eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9620fae901f3f82703700e2c4311b43c

34/38

30/05/2019

:: 720004707967 - eproc - ::

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Florianópolis
c) DANILO PEREIRA, CPF nº 649.707.10910;
d) MAURÍCIO ROSA BARBOSA, CPF nº 712.421.39915;
e) FLÁVIA COELHO WERLICH, CPF nº 916.083.76915;
f) FABRÍCIO JOSÉ FLORÊNCIO MARGARIDO, CPF nº 285.825.83842; e
g) LUIZ ADEMIR HESSMANN, CPF n°. 352.288.49904.

1.1. Expeçamse os mandados de prisão, de forma individualizada, em
desfavor dos investigados, 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.
2. DEFIRO o pedido de prisão temporária, pelo prazo de 5 dias, nos termos
do art. 2º da Lei nº 7.960/1989 em relação aos seguintes investigados:
a) LUIZ CARLOS PEREIRA MAROSO, CPF n°. 379.092.40910;
b) RENATO DEGGAU, CPF n°. 569.094.03991;
c) EDSON NUNES DEVINCENZI, CPF n°. 376.752.49968; e
d) FÁBIO LUNARDI FARIAS, CPF n°. 027.687.67921

2.1 Expeçamse os respectivos mandados de 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, consignandose ainda que, findo o prazo de cinco dias, os
investigados deverão ser automaticamente liberados, INDEPENDENTEMENTE DE
ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se convertida a prisão temporária em preventiva.
2.2 Os presos temporários deverão permanecer, obrigatoriamente, separados dos
demais detentos (art. 3º, Lei nº 7.960/1989).
2.3. Fica a autoridade policial autorizada a liberar os presos, após seus
interrogatórios, em sendo constatada a ausência dos perigos aqui descritos.
3. 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;
3.1. 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.
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4. Determino que o Departamento de Administração Prisional do Estado onde
forem localizados proceda ao devido recebimento dos presos, inclusive da presa temporária,
considerando que não há local apropriado para manutenção de investigados na SR/PF;
4.1. Havendo comprovação por parte do interessado, deverá o respectivo
Complexo Prisional transferir o preso portador de diploma de curso superior para
cela especial destinada aos detentores de graduação em curso superior ou, em não havendo
local específico para tal finalidade, que providencie sua custódia em cela distinta dos demais
presos em observância ao disposto no artigo 295 e seus parágrafos do Código de Processo
Penal.
5. Atente a Secretaria de que os mandados de prisão não deverão ser
cadastrados no BNMP, a fim de garantir o sigilo e a efetividade no cumprimento.
6.
Com
fundamento
no
art.
319,
VI,
do
CPP, DECRETO o afastamento cautelar das respectivas funções públicas, até o final das
investigações, em relação aos seguintes investigados:
a) NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR, CPF nº 743.853.56904, ALESC;
b) DANILO PEREIRA, CPF nº 649.707.10910, EPAGRI e SEA/SC;
c) LUIZ CARLOS PEREIRA MAROSO, CPF n°. 379.092.40910, SEA/SC;
d) RENATO DEGGAU, CPF n°. 569.094.03991, EPAGRI e SEA/SC;
e) EDSON NUNES DEVINCENZI, CPF n°. 376.752.49968, SEA/SC;
f) FÁBIO LUNARDI FARIAS, CPF n°. 027.687.67921, EPAGRI e Secretaria de Estado da
Agricultura e da Pesca de Santa Catarina (SAR/SC);
g) LUCIA DE FÁTIMA GARCIA, CPF nº 290.654.96904, Prefeitura de Florianópolis/SC.

6.1. O afastamento cautelar ora decretado é temporário, vigente enquanto
durarem as investigações, sem prejuízo de eventual afastamento e/ou exoneração
administrativa;
6.2. A remuneração relativa a funções de confiança/cargos comissionados
deve ser suspensa enquanto durar o afastamento, caso se mantenha sua nomeação na via
administrativa;
4.3. Para os investigados detentores de cargo efetivo, o afastamento deve se
dar SEM prejuízo da remuneração relativa ao cargo efetivo, suspendendose, todavia, a
parcela remuneratória referente ao cargo comissionado.
4.4. Além do afastamento, fica determinado que esses investigados não podem
ser nomeados para novas funções públicas dentro da ALESC, SEA e EPAGRI, enquanto
durarem as investigações.
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4.5. Intimemse o Presidente da ALESC, Secretário de Estado de Administração
de Santa Catarina, Secretário de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina,
Secretário de Administração do Município de Florianópolis e o Presidente da EPAGRI acerca
dos afastamentos ora determinados.
4.5.1. Os mandados deverão ser cumpridos pela própria autoridade policial,
quando da deflagração da operação.
5. Autorizo expressamente o ingresso da autoridade policial onde quer que os
investigados se encontrem, para fins de cumprimento dos mandados objeto desta decisão.
6. Fixo o prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento dos mandados
expedidos nestes autos.
7. A fim de evitar a publicidade da medida e eventual prejuízo à investigação,
fica dispensada a prévia obtenção do "cumprase" do Juízo local nos mandados a serem
cumpridos em endereços pertencentes a outras subseções judiciárias.
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.
9. Em relação ao sigilo dos autos e acesso dos investigados:
9.1. Adote a Secretaria as diligências necessárias para o cumprimento desta
decisão, adotandose o sigilo total até o cumprimento integral das medidas e, após
o cumprimento, baixese o sigilo para 1.
9.2. Para fins de alteração do sigilo, caberá à autoridade policial informar nos
autos o cumprimento integral dos medidas.
9.3. 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.
10. Intimese o Ministério Público Federal.
11. Intimese a Polícia Federal para cumprimento das medidas deferidas e dê
continuidade às investigações.

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 720004707967v8 e do
código CRC 9a43d2a8.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JANAINA CASSOL MACHADO
Data e Hora: 7/5/2019, às 17:9:33
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