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Por Prevenção: Inquérito 1427/DF - STJ

Assunto: Relatório Parcial

Anexo: Relatório de Análise de Material Apreendido n° 168/2020

A POLÍCIA FEDERAL, representada pelo Delegado de Polícia Federal que 

subscreve esta peça, no uso de suas atribuições previstas no art. 144, § 1°, I, da Constituição 

Federal, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar o presente

RELA TÓRIO PARCIAL.

I. DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO

Trata-se do Inquérito 1427/DF (2020/0192571-4/STJ), instaurado após requisição do 

Ministério Público Federal, com a finalidade de apurar condutas supostamente delituosas 

atribuídas a CARLOS MOISÉS DA SILVA, Governador do Estado de Santa Catarina, e 

outras pessoas (por conexão e continência).'
A autuação desta investigação resulta de declínio de atribuição realizado pelo 

Ministério Público de Santa Catarina, que encaminhou ao Parquet Federal o Procedimento 

Investigatório Criminal n° 0.2020.00001953-0.

' Investiga-se a prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 89, “caput”, e 96, 1, III e IV, da Lei n. 
8.666/1993), 2°, “caput”, § 4°, II, da Lei n. 12.850/2013, arts. 312, 317, 319 e 333 do Código Penal e art. 1° da 
Lein. 9.613/1998.
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No curso da investigação estadual foram encontrados indícios de crimes relacionados 

à aquisição emergencial de 200 (duzentos) respiradores pulmonares pelo governo de Santa 

Catarina junto à empresa VEIGAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, pelo 

importe de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais).

Por meio de uma Força-Tarefa composta pelo Ministério Público, Polícia Civil e 

Tribunal de Contas de Santa Catarina, foi deflagrada a “Operação 02” (Operação Oxigênio), 

que contou com variadas medidas judiciais, tais como busca e apreensão e colheita de prova 

oral e documental.

A fim de evitar tautologia, transcreve-se trecho da decisão do Excelentíssimo Ministro

Benedito Gonçalves, que bem elucida a questão trazida à baila (fls. 51-58):
Os elementos referidos indicam supostos ilícitos na aquisição emergencial, pelo 
governo de Santa Catarina, de respiradores pulmonares de Veigamed Material 
Médico-Hospitalar Eireli, no importe de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões 
de reais), com suposto sobrepreço e desrespeito às regras para dispensa de 
licitação, além de possível desvio de valores em proveito próprio ou de terceiros, 
com eventual envolvimento do Governador de Santa Catarina.
Os fatos teriam ocorrido nos meses de março e abril do presente ano, com o 
pagamento antecipado de toda a quantia, à revelia das normas legais e 
infralegais que regem a matéria, em atuação de suposta organização criminosa, 
para entrega de 200 respiradores para o combate à pandemia de Covid-19, 
causada pelo novo coronavírus, sem exigência de garantias e com desvio 
proposital do procedimento de dispensa de licitação a fim de favorecer 
determinadas pessoas físicas e jurídicas, cabendo destacar que a Veigamed não 
atendia aos requisitos normativos, seja falta completa ausência de experiência e 
atuação na área, seja pelo baixo capital social.
Os respiradores não foram entregues na quantidade pactuada e efetivamente 
paga pelo governo do Estado de Santa Catarina; os poucos equipamentos 
entregues a destempo o foram em quantidade bastante inferior (50) e sem as 
especificações técnicas ajustadas. A entrega, ademais, ocorreu por meio de 
apreensão das mercadorias pela Receita Federal e posterior doação da União ao 
Estado de Santa Catarina, a sugerir a prática de atividades delituosas.

Em relação ao possível envolvimento do Governador do Estado de Santa Catarina, 

refere o MPF (fls. 02-45):
Os elementos de informação colhidos dão conta de que o governador CARLOS 
MOISÉS aparentemente teve relevante participação nos fatos apurados, 
inclusive autorizando o pagamento antecipado dos valores à empresa indicada 
por Fábio Guasti.
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(...) constatou-se a existência de um grupo de Whatsapp denominado "Gestão da 
crise Covidl9", do qual participavam, além de Helton, Paulo Eli (Secretário da 
Fazenda), Jorge Eduardo Tasca (Secretário de Administração), Douglas Borba 
(então Chefe da Casa Civil), Alisson de Bom de Souza (Procurador - Geral do 
Estado), Márcio Ferreira (Chefe de Gabinete) e o Governador MOISÉS.
No dia 28 de abril de 2020, data em que foi divulgada a noticia sobre os fatos 
pelo site The Intercept Brasil, o próprio Governador Moisés encaminha no grupo 
cópia da reportagem publicada e escreve: "Agora a SES vai precisar falar sobre 
o assunto"(...).
Ato continuo, discutem os participantes do grupo sobre a emissão de uma nota 
oficial a ser encaminhada à imprensa. Douglas envia a minuta - que omite o 
prejuízo ao Estado por ter ocorrido pagamento antecipado sem a entrega dos 
equipamentos. Em seguida, o Secretário Tasca questiona se houve pagamento 
antecipado à empresa Veigamed, ao que o Chefe da Casa Civil Douglas Borba 
responde que sim, porém pede discrição em relação a isso, sem oposição dos 
demais integrantes do grupo - incluindo o Governador Moisés.
(...)
Conforme exposto, ao que tudo indica, a ordem de pagamento antecipado veio 
diretamente do governador MOISÉS, conforme se depreende da mensagem em 
audio enviada por Deivis no dia 26/03/2020 informando que "(..3 o Governador 
já tinha liberado o processo de aquisição e já tinha mandado pra Secretaria de 
Fazenda pra solicitar os dados de conta pra fazer depósito (..,)".
A participação ativa de todo o procedimento do governador CARLOS MOISÉS, 
do Secretário de Saúde Helton Zeferino e do Chefe da Casa Civil Douglas Borba 
sugere que todas essas irregularidades foram propositais. A servidora Márcia 
Pauli afirmou em depoimento que, em suas conversas com Douglas Borba, o 
então Chefe da Casa Civil sempre falava em nome do Governador. Disse ela que 
Douglas Borba "sempre foi a pessoa estratégica do governo, estava muito claro. 
Ele sempre falou em nome do Governador" (54min30s). Márcia asseverou, 
ainda, que Douglas Borba fez contato telefônico e lhe disse, sobre as compras 
relacionadas à pandemia, que precisavam ser mais ágeis, estavam com excesso 
de preciosismo (...)
Além dessas referências, merece atenção a circunstância de que o Governador 
do Estado envolve-se direta e pessoalmente no enfrentamento à pandemia em 
Santa Catarina, ou seja, está muito próximo dos acontecimentos relacionados à 
saúde, em especial das ações para aparelhamento do Estado.
(...)
Ademais, na qualidade de Chefe do Poder Eixecutivo Estadual, na época dos 
fatos (final de março e começo de abril/2020), CARLOS MOISÉS diariamente, 
às 18h, realizava entrevistas coletivas transmitidas ao vivo pelos canais oficiais 
das redes sociais do Governo catarinense, mostrando-se naturalmente inteirado 
dos acontecimentos.

Após a chegada dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, novos elementos foram 

trazidos à baila, através da análise do material apreendido ainda na “operação 02”. Os dados 

extraídos do celular utilizado por SAMUEL DE BRITO RODOVALHO revelariam o
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envolvimento de AMÂNDIO JOÃO DA SILVA JÚNIOR e de SANDRO YURI PINHEIRO

nos fatos investigados.
/V r

AMANDIO JUNIOR seria uma espécie de “articulador” que agia politicamente para 

influenciar no processo de compra de insumos para o combate à pandemia, inclusive a compra 

de respiradores, com indícios de que recebería comissão pela intermediação. Já SANDRO 

YURI PfNHEIRO mantinha relações de caráter comercial com empresários MÁRCIO e 

SAMUEL na constância do exercício de função no Governo do Estado de Santa Catarina.

11. DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL 035 - DF (2020/0220187-0)

Mediante requerimento do Ministério Público Federal, formalizado através do Pedido 

de Busca e Apreensão Criminal n° 035 - DF (2020/0220187-0), e com a consequente 

autorização judicial exarada pelo Exmo. Ministro Relator, foram expedidos mandados em 

endereços residenciais e profissionais dos investigados, buscando a arrecadação de provas 

capazes de subsidiar e preencher as lacunas existentes na investigação policial.

No dia 30 de setembro de 2020 foi dada efetividade à ordem judicial de busca e 

apreensão, sendo, pois, devidamente cumpridos os mandados expedidos no interesse do 

Inquérito nos seguintes locais:

- CARLOS MOISÉS DA SILVA
Mandado de busca e apreensão cumprido no endereço residencial (Rua Rui 
Barbosa, 821, bairro Agronômica, Florianópolis/SC) e profissional (Centro 
Administrativo do Governo. Rodovia SC-401 - km.5, n° 4.600, Bloco 1, Bairro 
Saco Grande 11. Florianópolis/SC).
- AMÂNDIO JOÃO DA SILVA JÚNIOR
Mandado de busca e apreensão cumprido no endereço residencial (Rua Bulcão 
Viana, 75, apto 701, Rio do Sul/SC).
- SANDRO YURI PINHEIRO
Mandado de busca e apreensão cumprido no endereço residencial (Rua do 
Trapiche, 480, casa 01, Campeche, Florianópolis/SC e profissional (mesmo 
endereço residencial).
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IIL DOS ELEMENTOS DE PROVA REUNIDOS APÓS A DECLINAÇÃO DOS 

AUTOS INVESTIGATIVOS

Como alhures referido, em 30 de setembro do corrente ano promoveu-se o 

cumprimento dos mandados requeridos pelo Parquet Federal e expedidos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Na ocasião foram arrecadados documentos e mídias buscando-se a 

colheita de meio de prova eficaz e disponível à apuração da autoria e materialidade dos crimes 

em questão.

Conforme detalha (e bem) o Relatório de Análise de Material Apreendido n° 

168/2020, que acompanha o presente relatório, “com relação ao episódio supramencionado 

dos respiradores, muitos diálogos de CARLOS MOISÉS com pessoas aparentemente 

próximas levam a crer em sua inocência

O documento refere o resultado da análise do conteúdo das mídias apreendidas na 

residência oficial do Governador CARLOS MOISÉS DA SILVA, em especial do celular 

pessoal do mandatário e das comunicações havidas por meio do aplicativo whatsapp:

Em comunicações com advogados, tanto no privado como também em um grupo 
do qual participavam o Procurador-Geral do Estado ALISSON DE BOM DE 
SOUZA, 0 também investigado AMÂNDIO JOÃO DA SILVA JÚNIOR, pode- 
se inferir que não há envolvimento do Governador no caso (ou ao menos os 
referidos advogados desconhecem tal envolvimento), tendo em vista que sempre 
tratam do assunto como sendo mentira de quem o acusa.
(...)

ClI WhatsApp Chat - Marcos Fey Probst Aávogado - 554891«S»;

2020-06-23

Governador... a CPI está nos ajudando. O tai do Samuel desmeaiiu .. falou que 
jamais falou com o senhor e onde está Governador, é GoT emo. A verdade sempre 
vem a tona....

2020-06-23 19:59:39 -03:00

Importante destacar a conversa com DOUGLAS BORBA, ex-Chefe da Casa 
Civil de Santa Catarina, alvo da “Operação 02”. DOUGLAS é acusado de ser 
um dos articuladores do esquema e já foi até preso preventivamente. Caso ele 
esteja de fato envolvido na fraude, aparentemente isso não era do conhecimento 
de CARLOS MOISÉS (...).
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(...)
Com relação à questão do pagamento antecipado, há uma comunicação do 
Governador com ADIRCÉLIO DE MORAES FERREIRA JÚNIOR, Presidente 
do TCE/SC, em que se pode concluir que CARLOS MOISÉS fez consulta a 
respeito da possibilidade de pagamento antecipado das compras. Em mensagem 
enviada no dia 03/04/2020, ADIRCÉLIO disse que estava providenciando a 
resposta à referida consulta (...)
Tendo em vista o exposto, pode-se concluir que não há. no material analisado, 
indícios suficientes da participação do Governador CARLOS MOISÉS nos fatos
sob investigação.
Quanto à relação de DOUGLAS BORBA com CARLOS MOISÉS, pode-se 
inferir dos diálogos que o Governador não tinha conhecimento de seu suposto 
envolvimento com a fraude em questão.

Ouvido na investigação, o Governador de Santa Catarina negou envolvimento nos 

fatos, referindo que o "‘‘Governador não participa e nem autoriza compras’', sendo esta uma 

função precípua do setor de compras de cada secretaria, devidamente embasada em pareceres 

dos setores jurídicos.

Referiu ainda ter acionado os órgãos de segurança tão logo tomou conhecimento das 

circunstâncias ora investigadas, tendo determinado ainda providências que teriam resultado na 

indisponibilidade de bens de uma das empresas envolvidas, algo em tomo de de R$ 

13.000.000,00 (treze milhões de reais).

IV. DA AUTORIA E DA MATERIALDIADE

Ao discorrer sobre a corrupção e destacando não tratar-se de fenômeno restrito ao 

Brasil, o Delegado de Polícia Federal Felipe Leal (2020) muito bem constata ser esta a 

manifestação de uma postura em ascendência das organizações criminosas, cada vez mais 

ordenada à conciliação de interesses escusos, criando ou alargando oportunidades de proveito 

e de proteção, em aliança com o próprio Estado.^

^ LEAL, Felipe. Palestra proferida. Brasília, 2020.
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Tratando especificamente da corrupção sistêmica, o Delegado de Polícia Federal 

Guilherme Cunha Wemer (2017, pg. 39)^ refere ser esta identificada justamente no eonjunto 

de ações coordenadas onde servidores públicos e agentes políticos, detentores do poder de 

decisão sobre recursos públicos e políticas públicas, organizam uma complexa rede de 

relacionamentos eom os representantes do poder econômico e grupos de interesses, buscando 

alocar recursos para a satisfação dos interesses individuais e coletivos, manter o poder político 

e possibilitar o acesso a novos recursos públicos: captura-se o Estado, instaura-se a 

Cleptoeraeia.

Pois in casu resta identificada a existência de elementos indicativos de Cleptoeraeia no 

Estado de Santa Catarina, com associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 

ordenada e earacterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de 

obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

corrupção sistêmica, combinada com atos de lavagem de dinheiro.

O conjunto probatório é robusto a demonstrar a materialidade dos fatos investigados.

No entendimento deste signatário, resta perfeitamente identifieada a autoria delitiva, 

relacionada a agentes públicos que à época dos fatos ocupavam funções no governo estadual e 

que se aliaram a empresários responsáveis pela fraude na compra dos respiradores.

O arranjo criminoso restou plenamente identificado no âmbito dos trabalhos policiais

desenvolvidos pela Força-Tarefa catarinense, que bem investigou os fatos.

Aliás, hodiemamente é exatamente a Políeia o principal produtor da segurança, é o seu 

ator principal. A força é imanente à polícia, que tem como base o princípio da força do 

direito.'^ É a polícia que perfectibiliza e operacionaliza a primeira separação entre quem deve 

padecer os rigores da lei penal e aqueles que devem ficar-lhes imunes.^

^ WERNER, Guilherme Cunha. Cleptoeraeia: Corrupção sistêmiea e eriminalidade organizada, in Criminalidade 
Organizada. Investigação. Direito e Ciência. Coordenadores: Eliomar da Silva Pereira, Guilherme Cunha 
Werner, Manuel Monteiro Guedes Valente. São Paulo: Almedina, 2017.

“ CLEMENTE, Pedro. Material de aula. Doutoramento em Direito e Segurança, Universidade Nova de 
Lisboa, fev. 2020.

^ THOMPSON, Augusto. F. G. Reforma da polícia: missão impossível. Revista Discursos Sediciosos: Crime, 
Direito e Sociedade, ano 5, n. 9 e 10. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2000. p. 247. ôRelatório Parcial

Fl. 1377
CGRC/DICOR/PF

2020.0083625



tMj
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MJSP - POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

SERVIÇO DE INQUÉRITOS (SINQ/DICOR)

Pois no caso trazido à baila, notamos o quão importante e delicada é a tarefa da Polícia 

no que tange a separar e identificar ''quem deve padecer os rigores da lei penal, de quem deve 

ficar-lhe imune”. Tal análise, obviamente, deve ser técnica. Estritamente técnica e totalmente 

afastada do complexo momento de acirramento político do Estado de Santa Catarina.

V. DA ANÁLISE TÉCNICA DOS FATOS

De forma técnica, ancorada na força do Direito e em seus princípios, e cumprindo o 

papel de autoridade de Polícia Judiciária, que se procedeu atenta leitura dos autos desde a 

instauração da investigação originária no âmbito da Força-Tarefa de Santa Catarina.

Cotejou-se a investigação originária com o resultado das diligências desencadeadas 

após a declinação dos autos para a seara do Superior Tribunal de Justiça. Analisou-se 

detidamente o resultado das medidas cautelares recentemente desencadeadas, especialmente 

quando do cumprimento das buscas realizadas no gabinete e na residência oficial do 

mandatário de Santa Catarina.

A atenta análise dos autos em sua totalidade, no entendimento deste signatário, não 

permite concluir que o Governador do Estado de Santa Catarina teve envolvimento na 

operacionalização do procedimento ilícito de aquisição de equipamentos, que resultou em 

vultuoso pagamento imediato de R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais) para a 

empresa VEIGAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI.

DA ANÁLISE DO CERTAME LICITATÓRIO

Os Promotores de Justiça de Santa Catarina, quando requereram o declínio da 

competência para o STJ, referiram a "possibilidade de envolvimento direto do Governador 

do Estado, Carlos Moisés da Silva, no processo administrativo da Secretaria de Estado da 

Saúde” (fls. 1299).
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A leitura do certame licitatório (constante nos autos), nos faz crer que a referida 

aquisição de equipamentos não contou com a participação direta, ou mesmo indireta, do 

mandatário catarinense.

De fato, e como bem demonstrado pela Força-Tarefa Estadual, nota-se no referido 

processo a participação ativa do então Chefe da Casa Civil Douglas Borba, pessoa de 

confiança do Governador. É de Douglas que parte a indicação de empresários para o 

fornecimento dos ventiladores pulmonares.

Conforme mensagens extraídas do aplicativo whatsApp é Douglas que no dia 22 de 

março de 2020 liga para a servidora Márcia Pauli (á época Superintendente de Gestão 

Administrativa e encarregada da aquisição de equipamentos e materiais para o enfrentamento 

ao COVID-19). Na ligação, sob o pretexto de ajudar na aquisição dos escassos produtos do 

mercado, indica empresários e advogados como fornecedores da Secretaria de Saúde.

Ocorre que os fatos a partir daí desencadeados, e que efetivamente culminaram com a 

contratação da empresa VEIGAMED, não nos permitem concluir por uma participação do 

Governador de Santa Catarina no processo.

Importante notar a existência de questionamento por parte da assessoria jurídica, feito 

em 27/03/2020 e dirigido ao gestor de saúde, acerca da ausência de outros orçamentos para 

justificar os valores. Ainda no mesmo dia e no dia seguinte, ocorreu a apresentação de outros 

dois orçamentos com valores acima daqueles orçados pela empresa VEIGAMED.

Tais orçamentos, como bem constata o MPF no pedido de instauração de inquérito 

junto ao STJ, apresentam claro indicativo de montagem, sendo inclusive referido pela 

servidora Márcia Pauli que tiveram que “catar” nas mensagens eletrônicas da 

Superintendência outros orçamentos com valores mais altos.

A tudo isso, seguiu-se em 26 de março, a abertura do processo de dispensa de 

licitação, autuado com a numeração SES 00037070/2020 e iniciado pelo então Secretário de 

Saúde Helton Zeferino e pela servidora Márcia Pauli (fls. 17).

Ademais, aqui é mister ressaltar que o processo consta com Parecer Jurídico (fls. 51- 

56), que opina “pelo prosseguimento” da contratação via Dispensa de Licitação.
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Ocorre que na minuta do referido processo de dispensa de licitação (Processo SES 

00037070/2020), e em todo seu trâmite (fls. 17-196), não se identifica assinatura ou de ciência 

do mandatário catarinense. Tal circunstância é constatada pelo Parquet Federal, que refere que 

0 Governador Carlos Moisés não participou formalmente do processo (fls. 14).

Observa-se que, exatamente a partir do Processo SES 00037070/2020, resulta a 

contratação irregular da empresa VEIGAMED, sendo que no dia 30 de março, o então 

Secretário de Saúde de Santa Catarina, Helton Zeferino firma eletronicamente a Dispensa de 

Licitação n° 754/20020 (fls. 38-39) e a ordem de Fornecimento 343/2020 (fls. 60), sem 

qualquer ciência eletrônica do chefe do executivo estadual.

Não se identifica a ciência do Governador acerca do processo de aquisição dos 

equipamentos pulmonares, processo este manejado pela Secretaria de Estado da Saúde e que 

não contou com a assinatura do mandatário em documentos de pagamento, empenho, 

liquidação e repasse bancário.

DA ANÁLISE INYESTIGATIVA

Curial ainda abordar no presente relatório circunstância trazida pelo MPF (fls. 34), que 

refere ter realizado análise preliminar no aparelho de telefone celular de Helton Zeferino. A 

referida análise constatou a existência de um grupo de Whatsapp denominado "Gestão da 

crise Covidl9", do qual participavam, além de Helton, Paulo Eli (Secretário da Fazenda), 

Jorge Eduardo Tasca (Secretário de Administração), Douglas Borba (então Chefe da Casa 

Civil), Alisson de Bom de Souza (Procurador Geral do Estado), Márcio Ferreira (Chefe de 

Gabinete) e o Governador MOISÉS.
No dia 28 de abril de 2020, data em que foi divulgada a noticia sobre os fatos 
pelo site The Intercept Brasil, o próprio Governador Moisés encaminha no grupo 
cópia da reportagem publicada e escreve: "Agora a SES vai precisar falar sobre 
o assunto"(...).
Ato continuo, discutem os participantes do grupo sobre a emissão de uma nota 
oficial a ser encaminhada à imprensa. Douglas envia a minuta - que omite o 
prejuízo ao Estado por ter ocorrido pagamento antecipado sem a entrega dos 
equipamentos. Em seguida, o Secretário Tasca questiona se houve pagamento 
antecipado à empresa Veigamed, ao que o Chefe da Casa Civil Douglas Borba
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responde que sim, porém pede discrição em relação a isso, sem oposição dos 
demais integrantes do grupo - incluindo o Governador Moisés.

Neste ponto, a defesa manejada pelo Governador de Santa Catarina assim se pronuncia 

(fls. 2715-2775):
O MPSC, ao requerer o declínio da competência em 19/6/2020, embora já 
dispondo do relatório de análise de evidências relativo ao celular de Helton há 
quase duas semanas - relatório foi elaborado em 5/6/2020 -, não o anexou à 
petição, impedindo a análise ampla das mensagens colhidas no celular do ex- 
Secretário da Saúde.
Com a juntada tardia do relatório ao INQ 1427/DF em 7/10/2020 (evento 113- 
e-STF fls. 850-1070), ocorrida quatro meses após a confecção do relatório, 
restaram materialmente corroboradas as declarações públicas do Governador 
Moisés de que tomou ciência, em 22/4/2020. do pagamento antecipado na 
aquisição de respiradores, tendo determinado imediatamente ao Chefe de 
Gabinete que fossem noticiados os fatos à Polícia Civil do Estado, na pessoa do 
seu Delegado-Geral de Polícia Civil, a fim de que tomasse as medidas criminais 
cabíveis. No mesmo sentido, fora determinada a abertura de sindicância no 
âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, acima já identificada, a fim de que 
fossem esclarecidos os fatos e verificadas eventuais responsabilidades de 
agentes públicos.
A leitura isenta das mensagens no grupo “Gestão da crise Covidl9" que se 
seguiram à cobrança de Moisés quanto a necessidade de a SES manifestar-se 
sobre os fatos deixa clara a preocupação do Governador na responsabilização 
dos envolvidos e na proteção ao erário, conforme consta no próprio relatório de 
análises do celular de Helton(...).
(...)
Rememora-se que a constrição judicial de mais de R$ 13 milhões destinados ao 
ressarcimento dos danos causados ao erário deveu-se à ação judicial movida 
pela Procuradoria do Estado de Santa Catarina (Processo eproc n" 5034167- 
45.2020.8.24.0023) em desdobramento das medidas determinadas pelo 
Governador do Estado. Nesse processo, dentre outros pedidos, a PGE pugnou 
pela constrição de bens dos demandados, cuja ordem judicial foi deferida em 
4/5/2020, resultando no bloqueio de R$ 13.230.920,59.

De fato, não nos parece haver qualquer conduta do Governador que pudesse 

caracterizar seu consentimento em relação aos fatos criminosos. Pelo contrário, o mandatário, 

conforme sequência de mensagens existente no mesmo grupo, evidencia ter ciência de 

abertura de inquérito e ter ainda determinado correspondente ação judicial de constrição 

judicial.

Importante ainda abordar outra circunstância apresentada pelo MPF, de que “ewí 

mensagens de whatsapp descobriu-se que, no mesmo dia 26/03/2020, consta o envio de
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mensagem que sugere a ciência e a participação do governador CARLOS MOISÉS sobre a 

negociação

De fato, em conversa de “GERMANO” com SAMUEL RAMALHO, este encaminha 

uma mensagem de texto recebida de uma terceira pessoa, que refere: “O que eu faço com o 

Fovemador menligando?” (transcrição original).

O mesmo SAMUEL, em mensagem encontrada em seu telefone celular, refere que 

estaria “na linha com o Governador” no dia 02 de abril.

Tal circunstância parece bem elucidada da análise da oitiva do próprio SAMUEL, 

realizada em âmbito da Força-Tarefa, inferindo-se ser uma espécie de “blefe”, diante da 

pressão de outros envolvidos para a “segurar os equipamentos”.

Questionado em sua oitiva sobre tais mensagens, o Governador CARLOS MOISÉS 

negou conhecer os envolvidos e o teor da conversa, atribuindo o diálogo a “alguém querendo 

vender a imagem de outrem

Efetivamente tais mensagens são bastante curiosas, e realmente indicam algo atípico. 

Entretanto, não nos parece ser este um indício criminoso, na medida em que sequer fica claro 

de qual governador os interlocutores estavam tratando, bem como qual a temática da suposta 

ligação “do Governador”.

Nesse aspecto, é ainda determinante observar que na oitiva realizada em âmbito da 

Força-Tarefa, SAMUEL também refere ter apresentado propostas junto aos estados de 

Amazonas e Distrito Federal. Por essa razão, não nos parece crível concluir que tais diálogos 

tratam de eventual negociação ilícita e, muito menos, que sejam entabuladas com o 

Governador de Santa Catarina.

Cabe ainda destacar que as quebras de sigilo de dados bancários constantes nos autos 

evidenciam, como bem destaca o Parquet, que após o pagamento efetuado pela Secretaria de 

Estado da Fazenda de SC para a empresa VEIGAMED, “iniciou-se imediatamente a 

transferência de vultuosas quantias de dinheiro”. Pois dentre as referidas transações 

bancárias, que bem evidenciam a prática de lavagem de dinheiro, não se identifica o aporte de 

valores para a conta do Governador CARLOS MOISÉS ou para pessoas de seu entorno.
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Registre-se também que após a declinação dos autos investigativos para a seara do 

Superior Tribunal de Justiça, e diante das medidas cautelares a partir daí desencadeadas, 

especialmente o cumprimento das buscas realizadas no gabinete e na residência oficial do 

mandatário de Santa Catarina, não foram encontrados indícios mínimos do envolvimento ou 

participação do Governador CARLOS MOISÉS nos fatos sob investigação.

Como referido alhures, o Relatório de Análise de Material Apreendido n° 168/2020, 

que acompanha o presente relatório, refere que "com relação ao episódio supramencionado 

dos respiradores, muitos diálogos de CARLOS MOISÉS com pessoas aparentemente 

próximas levam a crer em sua inocência

1

VI. CONCLUSÕES

Curial registrar não estar-se aqui, de forma alguma, negando a materialidade dos fatos, 

que são gravíssimos e aviltam o trato da coisa pública, notadamente a saúde pública em 

tempos de pandemia sentida e “sofrida” no tecido social, especialmente nas camadas menos 

abastadas. Os fatos trazidos à baila constituem ilícito penal grave.

Ocorre que o referido ilícito, no entendimento deste signatário, já conta com autoria 

plenamente identificada pela Força-Tarefa composta pelo Ministério Público, Polícia Civil e 

Tribunal de Contas de Santa Catarina, que inclusive resultou na decretação de da prisão de 

diversos envolvidos e no afastamento dos investigados HELTON DE SOUZA ZAFERINO e 

DOUGLAS BORBA dos cargos até então ocupados. As conclusões da Força-Tarefa 

apresentam-se muito bem fundamentadas e são irretocáveis.

Entretanto, a atenta análise dos autos em sua totalidade, no entendimento deste 

signatário, não permite concluir acerca do envolvimento do Governador do Estado de Santa 

Catarina na operacionalização do procedimento ilícito de aquisição de equipamentos ora 

investigado.
Assim, cumprindo dever funcional e atento ao disposto no art. 105, inciso I, alínea "a", 

da Constituição da República, diante da inexistência de indícios de prática de crime pelo
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governador CARLOS MOISÉS, dever-se-ia, no respeitoso entendimento deste signatário, 

avaliar a efetiva competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o 

presente feito.

Diante de todo o exposto, devidamente apuradas a materialidade e a autoria dos fatos 

sob investigação, remete-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e pugna-se pela posterior 

remessa dos restantes relatórios de análise, que se encontram em fase final de formalização, 

cujo conteúdo material é de conhecimento desta autoridade policial, tendo sido considerado 

neste relatório.

Brasília/DF, 26 de outubro de 2020.

É ^rnÃÍsdo chuy
JOSE

Delegado de Polícia Federal 
SINQ/DICOR
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