
recurso final

Recurso_Final.indd   1 19/08/21   08:31



Recurso_Final.indd   2 19/08/21   08:31



Paulo Markun

Recurso final
A investigação da Polícia Federal 

que levou ao suicídio de um 
reitor em Santa Catarina

Recurso_Final.indd   3 19/08/21   08:32



Copyright © 2021 by Paulo Markun

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, 
que entrou em vigor no Brasil em 2009.

Capa 
Alceu Chiesorin Nunes

Preparação 
Diogo Henriques

Checagem 
Érico Melo

Índice remissivo 
Probo Poletti

Revisão 
Clara Diament 
Thiago Passos

[2021] 
Todos os direitos desta edição reservados à 
editora schwarcz s.a. 
Praça Floriano, 19, sala 3001 — Cinelândia 
20031-050 — Rio de Janeiro — rj 
Telefone: (21) 3993-7510 
www.companhiadasletras.com.br 
www.blogdacompanhia.com.br 
facebook.com/editoraobjetiva 
instagram.com/editora_objetiva 
twitter.com/edobjetiva

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (cip) 
(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Markun, Paulo
Recurso final : A investigação da Polícia Federal que 

levou ao suicídio de um reitor em Santa Catarina / Paulo 
Markun — 1ª ed. — Rio de Janeiro : Objetiva, 2021.

isbn 978-85-470-0135-3

1. Corrupção – Investigação 2. Investigação policial 
3. Jornalismo 4. Lavagem de dinheiro 5. Operação 
Ouvidos Moucos 6. Polícia Federal i. Título.

21-73153 cdd-070

Índice para catálogo sistemático:
1. Jornalismo 070

Maria Alice Ferreira – Bibliotecária – crb-8/7964

Recurso_Final.indd   4 19/08/21   08:32



Quanto a mim, pouco me importa ser julgado 
por vós ou por um tribunal humano. 
Eu também não julgo a mim mesmo.

Apóstolo Paulo, 1Cor, 4,3-5
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Prólogo

Cadê os 80 milhões?

No final de tarde quente do fim de inverno de 14 de setembro 
de 2017, os funcionários do grande prédio amarelo situado no 
número 960 da rua Delminda da Silveira, no bairro da Trindade, 
em Florianópolis, tinham uma distração para os últimos mo-
mentos do turno: bisbilhotar o comportamento dos ocupantes 
de uma espécie de jaula a céu aberto, construída junto ao muro. 
Os sete recém-chegados1 aguardavam a liberação de espaço na 
ala de segurança máxima para se juntar aos 2 mil presos do com-
plexo da Agronômica. O grupo tinha sua vida profissional ligada 
à Universidade Federal de Santa Catarina, a pouco mais de dois 
quilômetros dali, onde cinco eram professores, um, funcionário, 
e o outro, o magnífico reitor.

Os agentes penitenciários haviam determinado aos sete que 
permanecessem de pé, de costas para a grade, olhando para o 
muro. Mas o decano, de 69 anos, e o reitor, de 58, não se sentiam 
bem e pediram para se sentar. A certa altura, do lado de fora da 
jaula, alguém falou:

“Você, aí, o terceiro da fila, olha para a frente…”
“Eu?”
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“Você…”
O carioca Marcos Baptista Lopez Dalmau, 42 anos, virou-se 

e ouviu:
“Você já foi meu professor, porra!”
“Lamento, mas não me lembro. Tive muitos alunos…”
“Foi meu professor, sim.”
Dirigindo-se aos colegas, o sujeito insistiu:
“Esse aqui foi meu professor!”
A turma reagiu com piadas:
“Então, ele deve ser muito ruim, porque você é burro pra 

caramba!”
Os risos quebraram o clima e o ex-aluno continuou:
“Professor, o que fazes aqui?”
“Querido, eu não sei. Talvez você possa me dizer, porque, até 

agora, eu não sei.”
“Ah, vocês estão sendo acusados de roubar 80 milhões da 

Educação a Distância.”
“Quanto?”
“Oitenta milhões…”
Ao ouvir a cifra, o reitor se levantou. Luiz Carlos Cancellier 

de Olivo tinha sido estudante de direito, militante do Partido 
Comunista e líder estudantil antes de deixar a ufsc por um em-
prego de repórter. Trocou o jornalismo pela assessoria política e 
acabou voltando à universidade, dezesseis anos depois de trancar 
matrícula. Formado, chegou a reitor em menos de dezoito anos 
de vida acadêmica, ganhando uma acirrada eleição graças a uma 
incomum capacidade de articulação — sua chapa arregimentara 
do pcdob à maçonaria, entre várias forças políticas. Como seus 
colegas de cela, não tinha qualquer antecedente criminal.

A essa altura, o decano também estava de pé. Ligado à ufsc 
desde 1983, Gilberto de Oliveira Moritz era quem melhor co-
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nhecia a Educação a Distância, mas foi a Cancellier que Dalmau 
perguntou:

“Cau,2 o que é isso?”
“Desconheço, porque, até onde sei, nem entraram 80 milhões 

na nossa gestão.”
Dalmau olhou então para o professor Rogério Nunes, 56 anos, 

outro veterano do EaD, e insistiu na questão:
“O que é isso?”
“Não, isso nunca entrou na nossa gestão.”
Moritz assentiu — a cifra não fazia sentido.
Só então Dalmau respondeu a seu ex-aluno:
“Olha, você vai me desculpar… na certa, todo mundo que está 

aqui dentro deve dizer que é inocente, mas tem alguma coisa 
errada aí. No meu depoimento, eu disse que a Capes3 estava 
devendo 4,5 milhões de reais, então como nós poderíamos ter 
desviado 80 milhões?!”

A cifra já corria o Brasil em sites e noticiários de tv quando 
os sete presos nem tinham chegado à sede da pf,4 na avenida 
Beira-Mar Norte, em Florianópolis. Editores e apresentadores 
anunciavam com ênfase a Operação Ouvidos Moucos, que mo-
bilizava mais de cem policiais federais, a maioria vinda de outros 
estados da federação. O título era obra da delegada que coman-
dava o inquérito, Érika Mialik Marena, a mesma que batizara a 
já famosa Lava Jato.

Antes de chegar às manchetes, os tais 80 milhões de reais 
tinham aparecido na página do Facebook da Polícia Federal, 
acompanhada por mais de 2,8 milhões de pessoas. A pf publicara, 
nas primeiras horas daquela quinta-feira:

105 policiais federais cumprem 16 mandados de busca e apreen-
são, 7 de prisão temporária e 5 de condução coercitiva, além do 
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afastamento de 7 pessoas das funções públicas que exercem na 
#OpOuvidosMoucos. Operação contou com o apoio do Ministé-
rio da Transparência e Controladoria-Geral da União — cgu e do 
Tribunal de Contas da União — tcu para desarticular organização 
criminosa que desviou recursos para cursos de Educação a Distância 
(EaD) da Universidade Federal de Santa Catarina — ufsc.

A ilustração era uma foto de um homem de costas, tapando 
os ouvidos com os indicadores, e o título cravava: “#OpOuvi-
dosMoucos — Combate desvio de mais de R$ 80 mi de recursos 
p/ EaD”.5

Por ali e por contatos discretos e seletivos com alguns jorna-
listas, a Polícia Federal desrespeitara o sigilo da investigação para 
vazar hora e local das buscas e apreensões, de modo a permitir 
que repórteres, fotógrafos e cinegrafistas registrassem a movi-
mentação da força policial que seguidores nas redes sociais de-
finiam como “orgulho do Brasil”. Isso não era uma exceção, mas 
a regra nesse tipo de operação policial, normalmente batizada 
com nomes curiosos.

A mídia reagia bem à prática. Em seu site, a Agência Brasil, 
a central de notícias do governo federal, anunciava: “Reitor da 
ufsc é preso suspeito de participar de desvio de R$ 80 milhões 
na universidade”. A linha fina, no jargão das redações, apontava: 
“Docentes, empresários e funcionários de fundações parceiras 
teriam atuado para desvio de bolsas e verbas”.

O texto reforçava a curiosidade e a expectativa do público ao 
dizer que “um dos alvos da ação dos policiais” seria um “depósito 
de documentos ainda não analisados pelos órgãos de fiscalização”. 
E mais. Dizia que, em alguns casos, bolsas haviam sido conce-
didas a pessoas sem qualquer vínculo com o EaD. Parentes de 
professores que integravam o programa teriam recebido “quantias 
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expressivas”. Também foram identificados casos de “emprego de 
empresas de fachada na produção de falsas cotações de preços 
de serviços, especialmente para a locação de veículos”. E o texto 
continuava:

Em um dos casos mais graves e mais bem documentados pelos 
in vestigadores, professores foram coagidos a repassar metade 
dos valores das bolsas recebidas para docentes envolvidos com as 
fraudes. Os alvos da Operação Ouvidos Moucos são investigados 
pelos crimes de fraude em licitação, peculato, falsidade documen-
tal, estelionato, inserção de dados falsos em sistemas e organização 
criminosa.

A investigação teria revelado ainda uma “série de vulnerabi-
lidades nos instrumentos de controle e fiscalização dos repasses 
efetuados pela Capes no programa Universidade Aberta do Brasil”, 
e se chamava a atenção para a pressão que a “alta administração 
da ufsc” exercia sobre a Corregedoria da universidade. Só no 
último parágrafo a matéria dava algum contorno para o caso, cha-
mando a ufsc de “instituição de excelência”, “considerada em 
alguns rankings uma das dez melhores do Brasil”, e apresentando 
números que atestavam sua grandiosidade, como os cerca de 40 
mil alunos e mais de 1,5 mil professores da instituição.

Na cabeça da lista dos pedidos de prisão temporária aparece o 
reitor, um dos personagens que “efetivamente detém o controle 
da organização” e que “efetivamente” poderia “interferir na coleta 
das provas, combinar versões” e, principalmente, “intimidar os 
docentes vitimados pelo grupo criminoso”.

Nenhum dos sete presos fora chamado a depor. Eram pri-
mários, tinham endereço fixo e, provavelmente, atenderiam a 
qualquer chamado. A lista de crimes atribuídos a eles — que já 
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fora repassada à mídia — incluía fuga do processo licitatório, 
irregularidades na locação de veículos, pagamento irregular de 
bolsas, diárias e outras despesas, reembolsos sem comprovação, 
desvio de verbas e um esquema para encobrir todos os desman-
dos comandados por Cancellier. O despacho não mencionava, 
contudo, os tais 80 milhões de reais.

Menos de 24 horas depois, os sete foram libertados. Dezoito 
dias mais tarde, Luiz Carlos Cancellier de Olivo saltou do sétimo 
andar do Beiramar Shopping. No bolso da jaqueta, um bilhete 
manuscrito anunciava: “Minha morte foi decretada quando fui 
banido da universidade!!!”.

Três anos depois, quando este livro estava sendo finalizado, os 
cinco professores presos e afastados da universidade estavam de 
volta a seus cargos.6 Após ser transferida para a superintendência 
da pf em Sergipe, a delegada Érika Marena fora nomeada e exone-
rada do posto de chefe do drci (Departamento de Recuperação 
de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional), órgão vinculado 
ao Ministério da Justiça, acompanhando a ascensão e queda do 
ex-juiz Sergio Moro no governo de Jair Bolsonaro.

No mais recente acórdão sobre o assunto, o Tribunal de Con-
tas da União assinala o valor de 2 320 050 reais em pagamentos 
de bolsas sem comprovação documental dos serviços prestados, 
mais 40 670 reais de acumulação indevida de bolsas e outros 
43 201,53 reais de superfaturamento na locação de veículos. Ou 
seja, uma fração de 3% dos 80 milhões de reais alardeados ini-
cialmente. Mais: apenas 8% desse novo montante tinha sido pago 
durante a gestão de Cancellier. O tcu não incriminou qualquer 
responsável específico, e atribuiu à Capes a tarefa de prosseguir 
a investigação.
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No acórdão, a única referência a Luiz Carlos Cancellier está 
na transcrição de um trecho de seu depoimento à Polícia Fede-
ral, no qual ele diz ter determinado ao colégio de pró-reitores e 
secretários e ao setor de informática da ufsc que a divulgação 
dos dados do programa de Educação a Distância fosse concen-
trada — mas, até junho de 2017, a universidade não conseguira 
cumprir essa determinação, estabelecida por decreto.

A juíza Janaína Cassol Machado, da 1ª Vara da Justiça Federal 
de Florianópolis, acatou, em dois lances (primeiro treze, depois 
sete), a denúncia contra vinte dos 23 nomes arrolados pelo Mi-
nistério Público. Os crimes são de peculato, concussão e inser-
ção de dados falsos no sistema de controle da universidade para 
o primeiro grupo, e organização criminosa, fraude em licitação, 
peculato, falsidade ideológica e uso de documento falso no caso 
dos outros.

Não foi definido o exato valor desviado — o documento re-
pete os números apresentados pelo mpf: 2985 bolsas, totalizan-
do 3 197 310 reais, teriam sido pagas irregularmente, e outros 
140 670 reais teriam sido despendidos na concessão de mais de 
uma bolsa simultaneamente para os mesmos beneficiários — o que 
é proibido. Janaína Cassol destaca que, como o levantamento foi 
por amostragem, o desvio pode ter sido maior — os 80 milhões 
sequer são mencionados.

Acatando o que a Polícia Federal afirmara antes mesmo das 
prisões e de centenas de interrogatórios, a juíza responsabilizou 
o reitor pela criação da Secretaria de Educação a Distância e pela 
nomeação de Marcos Dalmau para comandá-la, e por ter pressio-
nado a professora que fez parte das acusações e interferir na ati-
vidade do corregedor da universidade. Cancellier é acusado ainda 
de ter feito uma triangulação de recursos com Gilberto Moritz, 
que teria resultado em depósitos para o filho dele, Mikhail (um 
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