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Depoente; QUE o Depoente não se recorda de ter assinado 'uma céduià'tde (7.,,:';/, ".~... .,.-.r I
• •. ''':1.•..,-Hll."~-:""':/'"

crédito ,ou umaoperaçã'o espeCíficano valor de R$ 9.614.163,44; QUE,nã~ :_..:.~.;..~:

sabe afirmar com certeza do. que se trata, mas é possível que tenha sido
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•
fruto de. uma repactuação dos empréstimos anteriores; QUE o Depoente,

por vezes, recebia. comunicações do Banco Bradesco, referente às contas

efetivamente utilizadas pelo Comercial Amazônia Petróleo, informando que. , .

havia restrições lançadas pelo Bic Banco, corr;lOpor exemplo impedimento

para renovação do limite; QUE o Depoente, ao.receber as informações do

gerente do Banco Bradesco, entrava em contato imediatamente com EDER

MORAES solicitando que resolvesse o problema, pois estava atrapalhando
. . .

as atividades finan:~eirasdo posto; QUE o.Depoente, após entrar eIÍl contato

com EDERMORAESreclamando da situação, as restrições eram levantadas;
. " .

QUE EDER MORAES relatava ao D~poente que"iria dar o tombo", no'

sentido de prorrogar o pagamento dá dívida cmp..uma nova repacrnação;

QUE é. possível que uma destas repactuações tenha sido assinadas pelo

Depoente, mas sempre.a pedido de EDERMORAES;QUE, questionado ao

Depoente sobre a existência das seguintes contas correntes 7030, 6988, 6009,

5584, 556{ e 5570, o Depoente reconhecé apenas uma finica conta, em que

foi recebido o primeiro empréstimo em 14 de outubro de 2009, no valo~ de

R$ 2.975.058,18, na conta 5570, mas p.ão descarta a possibilidade de, no ato

da abertura de conta corrente, ter assinado algum documento que

• possibiÍitasse. a abertura das demais; QUE o Depoente registra que não

.confia no BicBanco, tanto que solicitou e, COlTI,muita insistência, conseguiu

o: encerramento da conta corrente, dem0l1strado que, nestas; havia apenas a

circulação-edinheiro r,eferente à empréstimo;"

Ç)utra pessoa envolvida no esqúema, ~oiALENCAR SOARESFILHO, então

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o qual recebeu vantag~m
. f , ,

pecuniária indevida das mãos de GERCIOMARCELINOMENDONÇA JUNIOR a pedido,
e na presença de EDERDE.MORAESDIAS que, por sua vez, agia, no interesse e a.mando
•

I

I
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de BLAIROBORGESMAGGI.

A vantagem pecuniária recebida, que totalizou R$ 4.000.000,00 (qua-fro
I

milhões de reais), serviria para que ALENCAR SOARES FILHO P
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SER~IO RICARDO os valores anterionpent~ pagos por este (e que, supostam~nt~~..:fp.>~< I

tinham sido gastos pelo 'então Conselheiro) e tinha corno finalidade última à permanência-"-' ~

de ALENCAR SOARES FILHO na "cadeira" de Conselheiro do TCE/MT; no interesse do'. ..

então Governador do Estado, BLAIROBORGESMAGGI.

Este, .ip$O facto, prometeu, e posteriormente' cm;ppriu a, promessa de dar, a

. ALENCAR SOARESFILHO, por intermédio de EDERDE ;MORAESDIAS, recursos para
. .

serem devolvidos a SERGIO RICARDO DE ALMEIDA, viabilizando. a' permanência
,

daquele no cargo de Conselheiro.

GERCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR afirmou que soúbe do,

contexto da venda da vaga no Tribunal de Contas de Mato Grosso no gabinete do,'

,Conselheiro ALENCAR SOARES, tendo na op?rtunidade, entregue c cheque de R$

2.5000.000,00(dois milhões e quinhentos mil reais).
, ,

Para tanto, EDER DE MORAES DIASmais urna vez valeu-se dos recursos

qnanceiros de GERÇIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR, recorrendo às operações

ilegais de instituição financeira por,este desempenhadas: '
, "

"QUE, logo após a viagem d9 governador BLAIROMAGGI e comitiva, na
, '

qual estava presente o então Conselheiro do TCE/MT, ALENCAR SOARES,

,o Depoente afirma que foi chamado pOLEDERMORAES na Secretaria de

Fazenda, e este teria afirmado" estamos precisando resolver um assunto de

R$2500.000;00, que BLAIROMAGGI determinou que resolvesse"; QUE o

Depoente compareceu na Secretaria de Estado de Fazenda com o cheque já
, ' ,

emitido no bolso de sua camisa, já que não anda com talonário de cheque, .

vez que cumpriu solicitação de EDER MORAES para que o Depoente '

emitisse um cheque no valor' indicado, da Amazônia Petróleo, corno
•

emitente e nominal; QUE EDER ~ORAES levou o Depoente, em uma'

caminhonete Hiluxpreta até o gabinete do então Conselheiro do TCE/MT

ALENCAR SOARES; QUE entraram pela garagem do sub-solo e foram

direto, ao segundo andar; QUE ao chegar no gabinete de ALENCAR

SOARES, .EDER MORAES teria dito "vim honrar um compromisso do

Govetnaq.or BLAIRO"; QUE; á partir deste momento, EDER'MORAES

" passou a contextualizar a razão do empréstimo, pois em' conversa entre

EDER MORAES e ALENCAR SOARES, presenciad
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ALENCAR SOARES teria dito que este compromisso de BLAIRà ;*~I(J , ,

com este ocorreu durante a viagem que fizeram no ano de 2009 à AfricaÜ'(L:,.•. ",
-

Sul" pois durante a viagem, BLAIRO MACGI teria questionado à'

ALENCAR SOARESo motivo de est'ar saindo do TCE/MT antes do tempo

paréid sua ,ap~sentadoria, ALENCAR SOARES teria relatado à BLAIRO

MACGI que já teria rece~ido em adiantamento, um paga...rnentoparcial na

quantia de R$ 2.500.00.0,00do então Deputado Estadual SÉRGIO RICARDO,

bem como já teria gasto o referido valor por parte da cadeira do TCE/MT;

QUE o pagamento feito por SÉRCIORICARDO à ALENCAR SOARESseria

para ocupar sua ~adeira:de Co'nselheiro, do TCEfMT; QUE o Depoente

somente ficou sabendo desse contexto do empréstimo já no interior do
\

gabinete e na frente do ALENCAR SOARES, e se sentiu d.esajeitaâo, pois

viu que estava entrando em uma briga de "cachorro-grande", e por isso

entregou 9 cheque; QUE, ,dias após, ALENCAR SOARESentrou err:tcontato

com o Depoente e pediu q~e fosse até o seu gabinete no 'TCE/MT com a .

finalidade de recuperar o único cheque de R$ 2.500.000,00de volta, QUE o

Depoente foi orientado, não se recorda por quem, a realizar depósitos em

.cheque em uma determinada conta; QUE a vista do item 41 do Auto de

Apreensão referente à busca ~ealizada na casa de CEReIO MARCELINO

MENDONÇA, pai do Depoente, o Depoente confirma que se trata de cópias .

dos comprovantes de depósitos' em cheques feitos em favor de ALENCAR
, '

SOARES, 'e que, somados; os quatro depósitos totalizam ,R$ 2.500.000,00;

QUE a favorecida foi a empresa PAZ ADMINISTRADORA DE ATIVOS"

sendo que três, depósitos foram possivelmente feitos com cheques da

Amazônia Petróleo, nos valores de R$ 300.000,00, R$ 200.000,00 e R$

250.000,00,eumdepósito foi realizado mediante vários cheques de terceiros

que estavam em poder do Depoente em razão de outras trànsações que não .
, .

sabe precisar e que, somados, totalizavam R$ 1.750.000,00, também'

depositados na conta da empresa PAZ ADMINISTRADORA,(conta nº 2970,

conta 15838-:-8, Banco Itaú); QUE nesta ocasião, estando apenas o Depoente e
, /

ALENCAR SOARES, o depoente questionou à ALENCAR 50 e, de

fato, aquele compromisso era do BLAIRO MAGCI,
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ALENC.ARSOARESconfi~mo~;QUE diante desta situação, .foi outt~l:.pr arl ,/~'j ,
. . . '. . . ~.,"'),' ~.'.'./

para o. Depoente de que EDER MORAES agia .em nome e a mand.o~;:çl~,~'.->

BLAIRO MAGGI; QUE os cheques emitidos foram da conta nº 80800-8

.Agência. 1263,.Banco Bradesco, e que os cheques estão compreendidos na

movimentação a partir de 04.de setembro de 2009 e que o Depoente acredita

que, como era certa a liquidez dos cheques, os beneficiários não tinham'

pressa em descontar todos os títulos de uma só ve;; QUE em março de 2010

EDER MORAES mais uma vez chamou o Depoente em seu gabinete da
"

.SEFAZ para àcabar de resolver o compromisso de BLAIRO MAGGI, e 'lá .

informou ao Depoente que o compromisso de BLAIRO MAGGI com'
,

ALENCAR SOARES seria de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e
. .

que, para homá-Io, que teria que repassar ~ais R$ 1.500.000,00(um milhão

e quinhentos mil reàis) à ALENCAR SOARES;QUE EDER MORAES teria

dito ao Depoente "pode ir lá e resolver com o ALENCAR SOARES como

será pago a ele"; QUE diàs após o Depoente se encontrou com ALENCAR.

SQARESem seu gabinete no TCE/MT, e lá ALENCAR SOARESorientou o

Depoente a passar o dinheiro parte em cheque e parte em espécie, bem

I como algumas transferências para. contas que' seriam indicadas

oportunamente;. QUE exibido ao Dep.oente a' documentação apreendida no

iteIp. nº 30, na Busca e Apreensão realizada na casa de GERSON'
\

MARCELINO MENDONÇA, pai do depoente, o Depoente reconhece o

depósito em favor de ALENCAR SOARESFILHO no valor de R$ 1~.000,OO

em 01/04/2010,' saindo da Globo Foment~, Agência 1263-7,.c/c654DO-à,

Banco Bradesco, e os e-mails como recebido? do filho de ALENCAR
. .

SOARES, LEANDRO SOARES,' com a indicação de contas correntes e

alguns valores, entre eles: o emaíl datado de' 01/04/2010, de

leandrovaloes@hotmail.com pata junior@amazoniapetroleo.com:br, com a

indicação da agência 0113 c/c 7746966-3, CPF 022.775.731-91,Banco Real;

QUE reconhece também a tJ:ansferênçia novalor de R$ 50.000,00'em favor

de ALEXANRE DE FREITAS.BEZERRAcom data de 22/03/2010, da conta .
. .-J'

da Globo Fomentos para a conta 20586 Agência, 7922; QUE reconhece

também que esta cmita foi indicada por intermédio do
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partiu de
. ,

lean4rovaloes@hotmaiLcom .

•

\

.'

junioi@amazoniapetroleo:cotn.~r, com data de 16/03/2010, juntamente com .

outras duas contas, sendo uma em nome de LEONARDO VALOES

SOARES, com a indicação de R$ 38.000,90 como valor a ser depositado, e

outra em nome de LEANDRO VALOES SOARES, coma indicação de valor

de R$ 12.000,00 a ser depositado; QUE 'o Depoente reconhece que as.

ànotações manuscritas na folha de email exibida com as inscrições com as

datas e a inscrição" ALENCAR" partiram de seu punho; QUE con.firma que

guardou esse email no cofre para comprÇ>vara operação e poder cobrár os

valores, inclusive; QUE ratifica que os documentos de nº 777477;.834644 e

266778, das datas de 19/03/2010, 22/03/2010 e 01/04/2010, respectivamente, ,
, , ,
são TEDs oriundos da conta 654000, Ag.ência 1263,' Banco Bradesco, em

favor de LEONARDO VALOES SOARES, ALEXANDRE DE FREITAS
. 'I"

BEZERRA,e ALENCAR SOARESFILHO, todos indicados acima; QUE em

.relação ao item 40 do Aut? de Apreensão rea.lizado na ~asa ~e GERSON

MARCELINO MENDO~ÇA, pai do Depoente, este escl~rece e confirma

que, o item "ALENCAR 1.500.000.00", com data de 30/12/2009, foi anotado

. por EDER MORAES no controle de conta corrente mantido entre estes,

ratiq.cando a 'operação descrita acima; QUE o' Depoente, nesta.

oportunidade, apresenta a nota promissória original emitidá em 30 de junho

de 2011, no valor de R$ 4.000.000,00: emitida po~ EDER DE MORAES, em
.

garantia .a este. empréstimo; QUE o Depoente, embora nunca tenha se

, reunido para emprestar recursos ~iretamente, se.reuriiu com 'este emquâtro

oportunidades para confrontá-lo a respeito, dos pagamentos; QUE o

primeiro confronto entre o Depoente, e BLAIRO MAGGI ocorreu em

Cuiabá, ~a sede da AMAGGI, a pedido do Dep~enteí oportunidade em que'
.' . .. .

foi cb~rar o' empréstimo referente à ALENCAR SQARES; Que relembra a

dificuldade que teve em agetidar uma reunião com BALIROMAGGI, pois
~

este seria "blindado", assim o depoente se spcorreu de seu falecido sogro,..,.
ARY CAMPOS, ex-Conselheiro do TCE/MT, para agendar a reunião com

, ' .' .', /"

BLA1ROMAGGI; Que BLAIROMAGGI não sabia da presença e ente

antes de recebê-lo com sel,l sogro, tendo. ficado surpre
, . .
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Depoent~ a razão pela qual não agendou; QUE o Depoente fal~~ â<yO ./i
\~''''.<'['_.- ):: ..,;.

dificuldade de contactá-lo e passou a cobrar o débito da conta corrêIÍ.ie;~:i~,~.~'<

QUE a partir do momento em queBLAIRO MAGGI relatou desconhecer a

,origem do débito, pois tentou se isentar da responsabilidade dos pedidos de

empréstimos feitos'por EDER MORAES, o Depoente 'confrontou BLAIRO-

MAGGI em relação ao compromisso feito' por ele, BLAIRO MAGGI,

.perante ALENCAR SOARES,Conselheiro do TCE/MT, durante a viagem à
"

Africa do Sul; QUE, diante disso, ele se ,mostroú surpreso e disse que iria '

ver essa si~ação seria resolvida; QUE o segundo confronto oco~reu na Sala.

das Comissões, do. Senado Federal, em Br~síliél./DF"em conjunto GOm

FERNANDO MENDONÇA, o Depoente se encontrou com BLAIRO

MAGGi e novamente qaestionou sobre quando OCOl'f~riao acerto da dívida, "

e, mais uIllavez, BLAIRO.MAGGI disse que iria ver COll~OresoJveria a

situação; QUE. essa cobrança feita pelo Depoente à BLAIRO MAGGI foi
'J -

realizada na presença .de ,FERNANDOMENDONÇA, vez que este -também
I .'

teria crédito a receber; QUE ao finalda córiversa,'o Depoente e FERNANDO

MENDONÇA passaram no gabinete do Senador PEDRO TAQUES, porém'

este não estavapres~nte, e decidiram ir almoçar em um shopping e

retomaram para Cuiabá;

Assirri., os pagamentos foram feitos por pessoa interposta, qual seja,

GERCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR (utilizando-se, inclusive de sua factoring

.GLOBOFOMENTO LTOA) sob orientaçã~ diretà de EDER DEMORAESDIAS.

Ainda pará ocultar a origem e natureza dos recursos, ALENCAR SOARES

FILHO indicou a GERCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR contas de terceiros

(LEANDRO VALOES SOARES, LEONARDO VALOES SOARES, ALEXANbRE DE..
!REITAS BEZERRA e PAZ ADMINISTRADORA), pessoas físicas e juríc:Ücasinterpostas,

, para realização dos depóyitos/tran$ferências.

Inclusive, confirmando os fatos na~rados pelo propriet*rio da COMERCIAL
. .

AMAZÔNIA DE PETRÓ~EOde que JOSE ALENCAR FILHO havia desistido de vender

sua vaga no TCE-MT em 2009, em 29/09/2009~oipubliçada matéria no endere o eletrônico
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