
Scanned by CamScanner

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Judiciária 
Serviço de Processamento do Órgão Especial 

Processo nº 2022926-82.2016.8.26.0000 

DEPOIMENTO 

NOME: JETER RODRIGUES PEREIRA 

Inquirido pelo Exce len tíssimo Se nho r De s e mbargador:- Relator , 

respondeu na f orma como passo a transcrever da f i ta de 

estenotipia : 

DESEMBARGADOR: Bom dia. 

DEPOENTE: Bom dia. 

DESEMBARGADOR: Jeter Rodrigues Pereira ? 

DEPOENTE: Sim senhor. 

DESEMBARGADOR: O senhor não é obrigado a responder as minhas 

perguntas, se quiser permanece r em silêncio é um direto que 

constituição faculta ao senhor, não há prejuízos em 

decorrência do silêncio. O senhor trabalhou c om o deputado 

Fernando Capez? 

DEPOENTE: Sim. 

DESEMBARGADOR: Durante quanto tempo? 

DEPOENTE: Acho que por uns três anos, eu não me recordo. 

DESEMBARGADOR: Mais ou menos em que período o senhor se 

lembra? 

DEPOENTE: De dois mil e ... eu não me recordo a data, acho que 

uns três anos que eu trabalhei com ele. 

DESEMBARGADOR: O senhor conheceu o deputado Fernando Capez em 

que circunstâncias? 
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DEPOENTE: Eu f u i apresentado po r um f u nc ionário d e l e , um 

as s es s or d e l e . 

DESEMBARGADOR: Segundo a invest igaç5o, a c ha mada Operação 

Alba Bra nca , teria apontado o se nhor corno intermediário do 

r epas se d e propina para o deputado Fci:-nando Capez , isso é 

verd a d e , não é vei:-dade , o que o :,cnhor tem o dizer sobre 

isso ? 

DEPOENTE: Não é verd3de . 

DESEMBARGADOR : E por q ue chegaram a essa conclusão? 

DEPOENTE: Olha , e u desconheço. 

DESEMBARGADOR: O s enho r conhece o se nho r Marce l Fe rreira 

Julio? 

DEPOENTE: Co nhec i quando ele e steve no g a b inete do d e p utad o. 

DESEMBARGADOR: O senhor se lembra q uando f o i isso? 

DEPOENTE: Em agosto de 2014 mais ou menos . 

DESEMBARGADOR: O senhor teve alguma ligação com a Coaf , a 

Cooperativa Orgânica Agrícola Famil i a r? 

DEPOENTE: Não senhor. 

DESEMBARGADOR: O senhor sabe se essa coope rativa t e ve a lgum 

problema com o contrato com a Secretaria da Educação? 

DEPOENTE: Segundo o Marcel, quando ele nos procurou, fo i 

exatamente por isso, eles tiveram. 

DESEMBARGADOR: E qual seria o entrave? 
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DEPOENTE: Ele disse que havia participado de urna lic itação em 

2013, ganharam a licitação, mas até aquele presente momento 

eles não tinham sido autori zado s a fazer a entrega. 

DESEMBARGADOR: o senhor conhece o César Augusto Bertholino? 

DEPOENTE: Eu o conheci quando ele esteve com o senhor Marcel 

lá na assembleia. 

DESEMBARGADOR: E qual era a pendência envo l vendo a 

cooperativa exatamente? 

DEPOENTE: Segundo a secretária não tinha pendência, é que o 

processo tinha cancelado, o processo de licitação de 2013. 

DESEMBARGADOR: O senhor teria ligado para a Secretaria da 

Educação para se informar o que teria acontecido? 

DEPOENTE: Sim senhor. 

DESEMBARGADOR: O senhor chegou a fa lar com quem l á na 

secretária? 

DEPOENTE: Po r último eu falei com a Silvia Lance l loti . 

DESEMBARGADOR: O senhor chegou a falar com o chefe de 

gabinete, o Doutor Padula? 

DEPOENTE: Não senhor. 

DESEMBARGADOR: O senhor ficou sabendo se seria aberto um novo 

processo de licitação, uma nova chamada? 

DEPOENTE: Segundo inf ormação da dona Silvia ia ser aberta uma 

nova chamada. 

DESEMBARGADOR: Em que ano seria? 
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DEPOENTE: Em 2014. 

DESEMBARGADOR: Cássio 

ex-presidente da Coaf? 

DEPOENTE: Não senhor. 

Chebab i é conhecido do senhor, 

DESEMBARGADOR: É verdade que o senhor seria beneficia do com 

um por cento do total do contrato que seria c elebrado com o 

Governo do Estado? 

DEPOENTE: Não senhor. 

DESEMBARGADOR: O senhor receb e u um cheque no valor de 50 mil 

reais, a título de comissão? 

DEPOENTE: Eu recebi um cheque sim, mas era sobre um contrato 

que nós tínhamos feito, nós assinamos um contrato proposto 

pelo Marcel para que e u pudesse es tar auxiliando a 

cooperativa em algumas pendê ncias que eles pudessem ter sobre 

documentação. 

DESEMBARGADOR: Uma espécie de despachante? 

DEPOENTE: Isso. 

DESEMBARGADOR: O senhor acredita que essa operação Al ba 

Branca tenha alguma motivação, um interesse e mi nentemente 

político? 

DEPOENTE: Não sei. 

DESEMBARGADOR: A sua situação financeira é estável ? 

DEPOENTE: É normal, eu tenho algumas p e ndências bancárias, de 

empréstimos que eu faço. 
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DESEMBARGADOR: O senhor assinou um contrato de consultaria de 

200 mil reais com a Coaf? 

DEPOENTE: Sim senhor. 

DESEMBARGADOR: Esse contra to era p a r a a s s e s s oria da licitação 

da Secretaria da Educaçã o? 

DEPOENTE: Não, era só para a judar a empresa, como eu disse a 

pouco, em fato de documentos, em algumas dificuldades que 

eles tiv essem, então eles me procurariam para que eu 

resolvesse. 

DESEMBARGADOR: Mas não era especí f ico para aquis i ção de suco 

de laranja da merenda escolar? 

DEPOENTE: Não senhor. 

DESEMBARGADOR: O senhor chegou a ser c oagido para não 

responder à sindicância? 

DEPOENTE: Sim senhor. 

DESEMBARGADOR: Que espécie de coação? 

DEPOENTE: Na oportunidade eu tinha elaborado um ofício 

solicitando a presença de um Delegado, mas não mandei esse 

ofício porque o deputado pediu para esperar, só que eu não 

sei quem pegou esse ofício e encaminhou esse ofício à 

Secretaria de Segurança Pública e o deputado não gos tou, 

achou que eu tinha desobedecido ele e essa pessoa me disse 

que o deputado estava propenso a abrir uma sindicância 

interna da assembleia para averiguar esses fatos. 

DESEMBARGADOR: Que pessoa seria essa? 

DEPOENTE: O senhor José Merivaldo. 
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DESEMBARGADOR: O senhor chegou a assinar esse ofício? 

DEPOENTE: Eu rubriquei o ofício porque era urna praxe comum 

dentro do gabinete. 

DESEMBARGADOR: De e ncaminhar oficio político? 

DEPOENTE: Isso . 

DESEMBARGADOR: Para a Corregedoria Geral da Justiça o senhor 

prestou algum depoimento? 

DEPOENTE: Sim senhor. 

DESEMBARGADOR: Qual foi a versão que o senhor teria dado lá 

perante os Co rregedores? 

DEPOENTE: Sobre? 

DESEMBARGADOR: Sobre esse ofício, sobre essa transferência? 

DEPOENTE: Eu não cheguei a comentar is s o. 

DESEMBARGADOR: Não chegou? 

DEPOENTE: Não senhor . 

DESEMBARGADOR: O que mais o senhor gostaria de dizer a 

respeito dos fatos des sa operação, 

interesse, é claro? 

se o senhor tiver 

DEPOENTE : Doutor, eu ... como eu d isse , eu fui para o gabinete 

para dar atendimento às pessoas que lá procurassem o gabinete 

pedindo ajuda, e u ajudava muito na aérea da saúde, eu fazia 

encaminhamento para a Secretaria da Saúde , sobre internação, 

exames médicos ou atendia telefone , basicamente isso , foi 

quando chegou lá no gabinete o Doutor Marcel e o César, 
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solicitando essa ajuda nesse caso dessa licitação que eles 

não tinham sido contemplados ainda . 

DESEMBARGADOR: O senhor conhece o senhor José Merivaldo dos 

Santos? 

DEPOENTE: Sim senhor. 

DESEMBARGADOR: Tem alguma coisa contra ele, pessoalmente? 

DEPOENTE : Não , a gente trabalhava juntos e eu fiquei muito 

surpreso quando e le fez usa acuação para receber esse cheque, 

só isso. 

DESEMBARGADOR: Com re lação ao deputado Fernando Capez o 

senhor gostaria de dizer a l guma coisa sobre ele? 

DEPOENTE: Não porque eu tinha pouco contato com o deputado, 

ele entrava no gabinete, às vezes falava bom dia ou boa 

tarde, mas a gente não tinha contato nenhum, praticamente . 

DESEMBARGADOR: Alguma coisa contra a nível pessoal? 

DEPOENTE: Não senhor . 

Dada a palavra aos Representantes do Ministério Público , às 

perguntas respondeu: 

PROCURADOR : Bom dia. 

DEPOENTE: Bom dia. 

PROCURADOR: A respeito do Merivaldo, que o senhor dísse do 

cheque de 50 mil reais? 

DEPOENTE: Ah-hã. 
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PROCURADOR: Que envolveu essa coação q ue ele teri a prá t ico 

contra o senhor? 

DEPOENTE: Sim senhor. 

PROCURADOR: Sabe se o Merivaldo, a partir disso, começou a 

cobrar diretamente esse cheque, do pessoal da Coaf? 

DEPOENTE: Não tenho esse conhecimento. 

PROCURADOR: O Marcel, o senhor teve t ratativa s com ele de que 

tipo, quantas vezes, em que período? 

DEPOENTE: Ele esteve no gabinete em agosto, provavelmente f o i 

em agosto de 2014, solicitando essa ajuda e depois que fo i ... 

que eu liguei lá para a secretaria, dei essa i nformaçã o para 

ele, ele retornou depois propondo uma parce ria, faze r um 

contrato, que consta no proc esso, para que eu pude sse estar 

prestando serviços à cooperativa, no caso de documentos que 

eles precisassem e foi só isso. 

PROCURADOR: Nessa solicitação de ajuda que ele fez para o 

senhor, ele se dirigiu direto ao senhor ou teve a lgum 

intermediário, como foi essa aproximação? 

DEPOENTE: Foi direto comigo. 

PROCURADOR: Como que ele foi, ele tinha entrado em contato 

anterior? 

DEPOENTE: Não senhor. 

PROCURADOR: E como é que ele foi direto com o senhor? 

DEPOENTE: Eu não sei por que, inclusive, eu sei que ele 

esteve em vários outros gabinetes, de outros deputados. 
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PROCURADOR: O "Licá", o Luiz Carlos Gutierrez, o senhor 

conhece? 

DEPOENTE: Conheço, ele era funcionário no escrit ório do 

deputado. 

PROCURADOR: Sabe se ele já tinha relacionamento com o Marcel, 

amizade? 

DEPOENTE: Desconheço. 

PROCURADOR: Não foi o "Licá" que fez essa a pro ximação ? 

DEPOENTE: Não senhor, comigo não. 

PROCURADOR: Sabe se antes de o Marcel ir conversar com o 

senhor ele já tinha conversado com o "Licá"? 

DEPOENTE: Não tenho conhecimento. 

PROCURADOR: Sabe se ele tinha est a do no escritór i o p ol í tico 

do deputado Fernando Capez? 

DEPOENTE : Desconheço também. 

PROCURADOR: Sobre um carro na campanha o s e nhor c h e gou manter 

tratativas com o Marcel ou com a l gué m mai s d a Coaf , 

viabilizando a cessão de um carro pela Coaf para s e r usado na 

campanha do deputado? 

DEPOENTE: Não senhor. 

PROCURADOR: O senhor não utilizou carro nenhum? 

DEPOENTE: Não senhor. 

PROCURADOR: Nem tratou desse assunto? 

DEPOENTE: Não senhor, 
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PROCURADOR: A indicação de que chegaram a depositar mil reais 

na conta do senhor como parte da negoc iação, antes mesmo de 

viabilizar o carro e se nós f o r mos ver a conta do senhor, o 

senhor realmente teve esse depósito de mil reais em dinheiro 

nessa época. O que o senhor explica s obre isso? 

DEPOENTE: Eu desconhe ço isso. 

PROCURADOR: Alguém depositou mil reais e o senhor não sabe 

quem é? 

DEPOENTE: Não, eu não me lembro desse depó s ito. 

PROCURADOR: Nós temos o depósito aqui e o seu defensor deve 

ter tido acesso à sua mov i mentação bancária porque j á tem até 

um relatório no processo, de oito do 10 de 2014, mil reais e 

um outro depósito de 10 do oito de 2015, de mil reais. O 

senhor se recorda do que seja isso? 

DEPOENTE: Eu não me recordo. 

PROCURADOR: O senhor fazia com frequência depósitos em 

dinheiro? 

DEPOENTE: Às vezes sim. 

PROCURADOR: E quando acontecia, era envolvendo o que, por que 

o senhor depositava em dinheiro na sua conta? 

DEPOENTE: Porque eu estou em construção na minha casa desde 

99 e vou juntando dinheiro com a minha esposa para poder 

contratar pedreiro para fazer essas reformas que eu tenho, 

então ela deposita na poupança e quando tem uma quantidade 

razoável a gente retira para pagar pedreiro ou comprar 

material de construção. 
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PROCURADOR: Então para pagar o senhor primeiro deposi ta ? 

DEPOENTE : A gente vai juntando, às vezes como é muito caro a 

gente teria que ter uma reserva. 

PROCURADOR: Mas o senhor tinha dívidas no b a nco? 

DEPOENTE: Sim, eu fazia empréstimos . 

PROCURADOR: E ao invés de pagar a d í v i d a o senhor j un tava 

dinheiro para fazer obra? 

DEPOENTE: A dívida era mensal. 

PROCURADOR: Mas se o senhor fazia dívida no b a nco o senhor 

não sacava esse dinheiro do banco? 

DEPOENTE: Sim, para pagar pedreiro, quando fa ltava dinheiro . 

PROCURADOR: Nós estamos vendo aqui na sua movimentação 

bancária, o senhor, no ano de 2014 é pouco depósito em 

dinheiro, só 1. 400 reais, mas no ano de 2015 já é bastante , 

34 mil reais de depósito em dinheiro, o senhor dizer que o 

senhor tinha aplicação junto com a sua mulher para sustentar 

esses 34 mil reais e passar para a conta? 

DEPOENTE: 34 mil? 

PROCURADOR: É, em dinheiro. 

DEPOENTE: Eu desconheço essa conta. 

PROCURADOR: Os depósitos de 2015, eu estou g a rantindo para o 

senhor, isso aqu i f oi verificado na s suas contas bancárias, 

eu não estaria inventando, o senhor tem alguma razão para ter 

depositado tanto de dinheiro em 2015? 
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DEPOENTE: 34 mil? 

PROCURADOR : É. 

DEPOENTE: Eu desconheço esse de pósito . . 

PROCURADOR: Se nós f ormos verificar o que entrou na s ua conta 

em 2014 e o que e ntrou na s ua conta e m 2015 nós vamos 

encontrar uma d iferença de aproximadamente de 122 mil reais e 

isso está fo r a qualquer emp réstimo, qualquer tran sação de 

conta para conta. O que o senho r explica essa diferença, onde 

o senhor conseguiu esse dinheiro a mais, montando 1 22 mil 

reais? 

DEPOENTE: 

dinheiro. 

Sinceramente eu desconheço 

PROCURADOR: Alguém operou pelo s enhor? 

esse montante de 

DEPOENTE: Eu desconheço, eu nunca depositei 34 mil na minha 

conta. 

PROCURADOR: Estou falando que, além dis so , tem uma d iferença 

aí de 122 mil reais . Da onde veio esse d inheiro, alguém 

emprestou para o senhor, alguém ... o senhor t irou debaixo do 

colchão? 

DEPOENTE: Eu desconheço esses 122 mil reais, eu não nunca . .. 

PROCURADOR: O senhor nunca recebeu um depósito de mil reais 

na sua conta? 

DEPOENTE: Eu não me recordo. 

PROCURADOR: Vindo da Coaf? 

DEPOENTE: Não, da Coaf não, com certeza eu não recebi. 
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PROCURADOR: Ou do César, ou do Cássio Chebabi , ou do Marcel? 

DEPOENTE: Não. 

PROCURADOR: Não depositou? 

DEPOENTE : Não senhor. 

PROCURADOR: O senhor nega ter recebi do qualquer d i nhe iro por 

conta des ses 200 mil reais, valor do contrato de consulta ri a 

assinado com a Coaf? 

DEPOENTE: Nego sim senhor. 

PROCURADOR: Não recebeu nada? 

DEPOENTE: Nada. 

PROCURADOR: Como é que o senhor explica uma movimentação 

anormal a portes anormais de dinhe i ro exatamente depois da 

assinatura desse contrato, é mera coincidência? 

DEPOENTE: Eu desconheço esse dinheiro, sinceramente, eu não 

me lembro desse depósito, não fiz nenhuma movimentação nesse 

valor, com certeza, só se esse valor de 34 mil foi um 

empréstimo consignado que eu fiz. 

PROCURADOR: Não, esse valor está fora empréstimo, isso aqui a 

contabilidade já excluiu qualquer empréstimo, nós sabemos de 

todos os empréstimos bancários que o senhor tem. O senhor não 

tem outra explicação? 

DEPOENTE: Não, eu não tenho, eu nunca fiz esse depósito. 

PROCURADOR: Nós temos aqui uns recibos que teriam sido 

firmados e assinados pelo senhor? 
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PROCURADOR: O senhor que r ver se reconhece? 

DEPOENTE: Eu tenho conhecimento desses recibos, só que esses 

recibos foram levados tudo de uma vez, era manuscrito e 

levado para que e u assinasse tudo de uma ve z . 

PROCURADOR: Mas já preenchido? 

DEPOENTE: Já preenchidos . 

PROCURADOR: Com valor? 

DEPOENTE: Acho que sim. 

PROCURADOR: 

dinheiro? 

Quem faz contrato e dá recibo não 

DEPOENTE: Eu não recebi . 

PROCURADOR: Fez contrato, deu recibo? 

DEPOENTE: Sim. 

recebe 

PROCURADOR: Admite que pegou cheque de 50 mil e negociou com 

o Merivaldo? 

DEPOENTE: Não, eu não negociei, eu passei para ele. 

PROCURADOR: O cheque passou na sua mão, então, f ez contrato , 

deu recibo, passou cheque na sua mão e não recebeu nada? 

DEPOENTE: Não senhor. 

PROCURADOR: E qual foi o limite da atuação do senhor, q u e se 

e ncaixava com a previsão do contrato, era para fazer o que? 
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DEPOENTE: Era para ajudar quando eles precisassem de alguma 

ajuda, no caso de certidões ou documentos que tivesse 

faltando. 

PROCURADOR: Contatos com a Secretaria? 

DEPOENTE: Não. 

PROCURADOR: Com a Dione, o senhor esteve lá, ela mesma 

menciona que o senhor pressionou algumas vezes, esteve lá? 

DEPOENTE: Quem? 

PROCURADOR: A Dione Pietro. 

DEPOENTE: Não conheço. 

PROCURADOR: Nega ter tido qualquer contato com ela, é 

invenção dela? 

DEPOENTE: Nego, eu não conheço, 

conversando com ninguém. 

PROCURADOR: Na Treze de Maio? 

DEPOENTE: Não, nunca fui lá. 

eu nunca estive lá 

PROCURADOR: Alguém foi pegar material gráfico do senhor para 

comparar se a assinatura era do senhor mesmo, nesses recibos 

aqui que nós dispomos, alguém foi pegar material gráfico? 

DEPOENTE: Sim, o meu Advogado. 

PROCURADOR: Como ele chama? 

DEPOENTE: Doutor Roberto Lamari. 

PROCURADOR: Ele foi contestar a assinatura do senhor? 
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PROCURADOR: Ele p egou sua graf i a , s ua ass i natura , para p rovar 

que o s enho r nã o assinou? 

DEPOENTE: Tem dois r ecibos q ue e u não a s si nei . 

PROCURADOR: Qua i s? 

DEPOENTE: O que f o i datilografad o . 

PROCURADOR: Tem um da t ilografa do aqui no va l or d e 20 mil 

reai s , d a tado de set e d e abril d e 20 15 , esse a í o senh o r não 

ass inou? 

DEPOENTE : Eu nã o me rec ordo . 

PROCURADOR : O senhor nã o s e r eco rda ou não ass inou? 

DEPOENTE: Eu não me recor do de ter ass i nado nes se valor, e u 

me lembro de doi s rec i bos , um d e 50 e um de 60 e poucos, isso 

fic ou comprovado que não é a minha assinatura. 

PROCURADOR: O s enhor fa lou doi s , agora a c rescentou mais do i s . 

Eu tenho uma r e lação de recibo s a qui, e u vou mostrar para o 

senhor, eu posso mostrar? 

DEPOENTE: Sim senhor. 

PROCURADOR: Isso aqui está tudo no process o, eu es t ou com 

originais, mas o senhor já teve acesso. Esse aqu i de 2 0 mil, 

manuscri to, é falso? 

DEPOENTE: É falso. 

PROCURADOR: Está dizendo que é falso o de 11 de setembro d e 

2 015, é fal s o t anto o escrito, quanto a sua a s sinatura ? 
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DEPOENTE: Com certeza. 

PROCURADOR: Inteiro falso? 

DEPOENTE: Sim. 

PROCURADOR: Esse aqui, recebi da Couf 23 mi l reais , com a sua 

assinatura, e m 15 de dezembro de 2015 , é fals o? 

DEPOENTE: Como eu disse, eu receb i, o senhor Marcel veio c om 

vários recibos manuscritos e pediu para que eu assinasse 

porque como eu disse no começo, eu fui coagido pelo senhor 

José Merivaldo a passar o che que para ele e assinar esse 

recibo como se tivesse recebido. 

PROCURADOR: O Merivaldo estava interessado que o senhor 

assinasse recibos para o Marcel? 

DEPOENTE: Sim senhor, para ele receber o cheque de 50 mil . 

PROCURADOR: Mas o senhor estava assinando o recibo não era 

para o Merivaldo, era para o Marcel? 

DEPOENTE: Sim. 

PROCURADOR: E o senhor acredita que o Merivaldo ia consegu ir 

receber fazendo o senhor assinar recibo para o Marcel? 

DEPOENTE: Sim. 

PROCURADOR: Não tem a mínima lógica isso? 

DEPOENTE: Mas ele me trouxe esses recibos. 

PROCURADOR: Quem? 

DEPOENTE: O Marcel . 
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PROCURADOR: E o Marcel falou: "O Merivaldo mandou eu trazer 

esses recibos"? 

DEPOENTE: "O Merivaldo pediu para assinar senão ele não 

recebe o cheque de 50 mil". 

PROCURADOR: Esse recibo aqui , de quatro mil reais , de 30 de 

outubro de 2015? Nós vamos um por um, o senhor vai me falar 

qual que é qual porque isso é importante, nós vamos fazer 

perícia. Esse aqui é falso? 

DEPOENTE: Eu não sei, porque eu recebi vários recibos e fui 

assinando. 

PROCURADOR: Esse aqui, no valor de 68 mil reais, de sete de 

julho de 2015, é fal so? 

DEPOENTE: Sim. 

PROCURADOR: A assinatura é falsa? 

DEPOENTE: Sim. 

PROCURADOR: O Marcel ... então espera um pouquinho, o Marcel 

levou um calhamaço de recibo, o s enhor assinou ou não? 

DEPOENTE: Assinei. 

PROCURADOR: E por que precisa ser falsa a assinatura? Se o 

senhor assinou então não é falsa . 

DEPOENTE: Os manuscritos. 

PROCURADOR: O senhor preencheu os manuscritos? 

DEPOENTE: Não preenchi. 
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PROCURADOR : O q ue o s e nhor assinou quando o Marcel apareceu 

c om esse pacotinho de recibos? 

DEPOENTE : Esses recibos e u assinei. 

PROCURADOR: Então não é fa lso? 

DEPOENTE : Não . 

PROCURADOR : Nenhum desses que o senhor e stá f alando ? 

DEPOENTE : Esses manuscritos não , pode ser, eu não me lembro 

de t er assinado , de va l or , eu não me recordo. 

PROCURADOR : Esse aqu i de 16 mil r ea i s , de um de sete mbro de 

201 5 , esse aqui o Marce l apresentou ? 

DEPOENTE: Como e u disse , eu receb i vár i os, tudo j unto. 

PROCURADOR : E o senhor fo i assinando? 

DEPOENTE: Sim. 

PROCURADOR: Nem viu o que assinou ? 

DEPOENTE: Não senhor. 

PROCURADOR : Es s e aqui de 15 mil r e ais , de 15 de outu b r o de 

2015 ? 

DEPOENTE : Sim . 

PROCURADOR: É falso ? 

DEPOENTE : Não. 

PROCURADOR : Assinou? 

DEPOENTE: Assinei . 
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PROCURADOR: E esse aqui de 20 mil reais? 

DEPOENTE: Não. 

PROCURADOR: O Ma rcel não apresentou es se a q u i ? 

DEPOENTE: Eu as sinei esse , com certeza . 

PROCURADOR: Onde que o Marcel apresentou esses cecibos para o 

senhor, f o i na c asa do Leone l Jul i o? 

DEPOENTE: S i m senho r. 

PROCURADOR : Quem estava l á nesse d ia? 

DEPOENTE: Eu não me lembro s e era o p ai de l e ou se tinha mais 

alguém, acho que era só ele . 

PROCURADOR: E foi l á na casa do Le o ne l Julio q ue também fo i 

encontrado o carro que a Coaf cede u ? 

DEPOENTE: É o que eles falaram. 

PROCURADOR: O senhor estev e lá para tratar desse carro alg uma 

vez? 

DEPOENTE: Não senhor. 

PROCURADOR : O senhor chegou a ser procurado pe l a reportagem 

uma vez e o Meri valdo queria que assumisse o cheque , era um 

cheque de gabinete, isso foi para o jornal, o senhor deu uma 

explicação, como aconteceu i sso? 

DEPOENTE: Olha, o Merivaldo realmente me proc ur ou para que e u 

assumisse e dissesse que e u passei o cheque p ara e l e p orq ue 

eu estava com difi culdades. 

PROCURADOR: Por que ele fez isso? 
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DEPOENTE: Não sei, eu desconheço isso. 

PROCURADOR: O senhor chegou a falar na reportagem, se não 

essa em uma outra que aconteceu na mesma época, o senhor 

chegou a falar que esse cheque de 50 mil, posteriormente, o 

Merivaldo usaria uma empre s a do filho para movimentar o 

cheque, para fazer o contrato, o senhor confirma isso? 

DEPOENTE: Não, o que o que aconteceu de fato foi que quando o 

Merivaldo... quando foi feito o contrato de prestação de 

serviço, o Merivaldo sugeriu que nós fizéssemos com a empresa 

do filho dele, uma empresa de consultoria que ele tinha. 

PROCURADOR: A prestação de serviço fazer com a empresa do 

filho, por que ele queria que fizesse com a empresa do filho? 

DEPOENTE: Desconheço, talvez porque a empresa tinha CNPJ . 

PROCURADOR: O senhor se refere a um contrato de quatro e meio 

por cento? 

DEPOENTE: Não, esse contrato de 200 mil reai s que eu fiz com 

a Coaf, o Marcel me apresentou esse contrato e nós assinamos. 

PROCURADOR: Mas o senhor tinha alguma dificuldade em fazer 

esse contrato no seu nome, o senhor pediu para o Merivaldo 

para que fosse feito no nome de outra pessoa? 

DEPOENTE: Não, eu conversei com o Merivaldo, como o Merivaldo 

tinha um pouco mais de experiência sobre esse assunto, é que 

eu nunca fiz nada, nenhum tipo de negócios com nenhuma 

empresa até aquele momento e eu conversei com ele, falei : 

"Você tem experiência, estão me propondo um contrato desse, o 

que você acha?"; ele falou: "Tudo bem, eu acho legal"; ele 

leu, ai eu até propus a ele: "Então você trabalha comigo, já 
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que você tem uma empresa " ; entdo c u p.:i:;:.;e.i o contrato para 

ele p aru que ele fiz sse . 

PROCURADOR: Ent,1o o cont ,l L ::i •dc1 Lr' ll n'iferido pal'."i.l o nome de 

DEPOENTE: 

PROCURADOR : E . :;5;-1 form,1 ~1, começou a p<Jrticipar. corn e l e , 

e l e te v e uma c~rLo parLicipaç~o na admini :; traç5o desse 

contrato . 

DEPOENTE: Sim senhor . 

PROCURADOR : E :,enhum dos dois recebeu nad a ? 

DEPOENTE : Eu ~ão rec e b i . 

PROCURADOR : E ele? 

DEPOENTE: Não sei. 

PROCURADOR: O s enh or declarou que a ass i natura d o contra to 

foi feita p a ra divi dir entre trê s pessoas: "O J osé Merivaldo, 

o Marce l e eu"? 

DEPOENTE: I sso. 

PROCURADOR: Como é que seria essa divisão? 

DEPOENTE: Seriam em partes iguais, os 2 00 mil dividido e m 

três . 

PROCURADOR: 70 mil quase para cada u m? 

DEPOENTE: Acho que é . 

PROCURADOR : E pelo que o senhor sabe ningué m r ecebeu ? 
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DEPOENTE: Eu não recebi, com certeza. 

PROCURADOR: O senhor trabalhou na campanha do deputado 

Fernando Capez? 

DEPOENTE : Não, eu só fiz umas propagandas lá no meu bairro. 

PROCURADOR: Chegou a pagar alguma de spesa de campanha? 

DEPOENTE: Não porque eu não tive despesa, toda a campanha eu 

tenho amigos, pessoas que e u ajudo no bairro e que me 

procuram: "Quem é o candidato". 

PROCURADOR : Que bairro que é esse? 

DEPOENTE: Vila Maria, eu dist ribuo santinho para as pessoas. 

PROCURADOR: A pé, de carro? 

DEPOENTE: A pé porque é lá na comunidade, 

favelas, aonde eu fazia essa distribuição . 

lá tem três 

PROCURADOR: O senhor alguma vez ... o senhor distribuiu 

santinho, com quem o senhor pegava esses santinhos ? 

DEPOENTE: No gabinete. 

PROCURADOR: O senhor costumava ir ao gabinete? 

DEPOENTE: Eu trabalhava lá. 

PROCURADOR: E no escritório político? 

DEPOENTE: Nunca fui, eu lembro de ter ido só uma vez levar 

uns documentos para o deputado assinar. 

PROCURADOR: Com quem o senhor tratava quando o senhor ia no 

escritório político? 
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DEPOENTE: Com a Sol, era a secretária dele. 

PROCURADOR: O senhor conhecia essa pessoa? 

DEPOENTE: Sim. 

PROCURADOR: Traba lhava lá há mu itos anos? 

DEPOENTE: Sim. 

PROCURADOR: O senhor chegou a combinar encontro com o Marcel, 

por telefone, lá no gabinete, na assembleia? 

DEPOENTE: Não senhor. 

PROCURADOR: Teve ligação sua com ele , tratando desse assunto . 

DEPOENTE: Lá na assembleia? 

PROCURADOR: É, para combinar encontros. 

DEPOENTE: Eu não me recordo, quando ele queria conversar 

comigo ele ia lá ou o pai dele me ligava dizendo q ue ele 

estava indo . 

PROCURADOR: O senhor já conhecia o pai dele? 

DEPOENTE: Sim, desde 75, ele era o presidente da assembleia 

legislativa à época. 

PROCURADOR: O senhor chegou a trabalhar com ele? 

DEPOENTE: Não senhor. 

PROCURADOR: Sabe se ele trabalhou na campanha d o deputado? 

DEPOENTE: Não sei, ele estava com vont a de de trabalhar, mas 

eu não sei se ele fez. 
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PROCURADOR: Quem era o o r gan izador da campa nha , que o s e nho r 

tratava, o senhor d i st r ibu i u sa n ti nho , qu e m que es tava à 

fren t e da organização ? 

DEPOENTE: O coordenador da c a mpa nha do de put a do era o "Licá ", 

o Lu iz Carlos, o " Licá", Lu iz Gutierrez . 

PROCURADOR: Lui z Carlos Gu tierrez . O " Lic á " t rabalhav a no 

escritór i o , na Rua Tumiarú? 

DEPOENTE: I sso, sim senhor. 

PROCURADOR: Antes de sair a c hamada pública l á em agos to d e 

20 14 , o senhor conversou com o Marcel p e lo menos uma s duas 

vezes? 

DEPOENTE: Conversei sim senhor. 

PROCURADOR: Teve algum contato com o Rogério Auad, cunhado do 

deputado Capez? 

DEPOENTE: Não senhor. 

PROCURADOR: El e traba lhou na campanha? 

DEPOENTE: Provavelmente sim. 

PROCURADOR: Por que provavelmente? 

DEPOENTE: Cunha do do deputado, pode ser, mas eu desconheço 

porque e u ficava mai s do gabinete, só no gabinete e o resto 

dos funcionários ficavam no escritório político, onde tinha 0 

comitê e eu não ia lá. 

PROCURADOR: O senhor chegou a e inte irar, lá na Secretaria da 

Educação, o que estava travando para que a chamada pública 

saísse e o cont rato f osse assinado? 
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DEPOENTE: Como eu disse, o Marcel me procurou dize ndo que 

tinha ganho uma licitação em 2013 , mas que at é aquele mome nto 

eles não tinham s ido autorizados a e ntregar os produtos , ai 

eu liguei para a Sec r eta ria para saber o que estav a 

acontecendo. 

PROCURADOR: talou com que m l á? 

DEPOENTE : Com a ... 

PROCURADOR: A Dione? 

DEPOENTE: Não, eu não conheço a Dione, é Sónia ... 

PROCURADOR: Lancelloti? 

DEPOENTE : Isso, com a Lancelloti, ai ela me explicou dize ndo 

que aquele processo que eu estava procurando realment e e l es 

haviam ganho, mas que o processo foi cancelado porque tinha 

algum erro no processo e que seria aberto um novo proces so em 

março do ano seguinte. 

PROCURADOR: O senhor chegou a ligar para o César Bertholino 

quando voltou aquele cheque de 50 mil reais? 

DEPOENTE: Sim, liguei, aí eu passei o telefone para o 

Merivaldo porque ele pediu para que eu ligasse. 

PROCURADOR: O Merivaldo que cuidou disso? 

DEPOENTE: Isso. 

PROCURADOR: O contrato de 200 mil reais, lá o senhor assinou? 

DEPOENTE : Sim senhor. 

PROCURADOR: A assinatura lá é sua? 

SPr J.J.2 - Coordenadoria Do Centro De Treinamento E Desenvolvimento De htenotlpl1 26 

fl s . 4 159 



Scanned by CamScanner

=•-= .... .. .. , .. ,, _ .. . 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria Judiciária 

Serviço de Processamento do Órgão Especial 
Processo nP 2022926-82. 2016.8.26.0000 

DEPOENTE: Sim senhor . 

PROCURADOR: O senhor a dmit e q ue chegou a ligar para o César 

Bertholino? 

DEPOENTE: Sim . 

PROCURADOR : Essa l igação para o César Bertholino foi uma 

conversa normal o u o senhor c he gou a insi nuar que se não 

pagasse poderia ter d ific uldade em recebe r pe l os 

f o r ne c iment o s ou mesmo admit ir os fornecimentos? 

DEPOENTE: Como e u disse, e u fiz a ligação e passei as 

i nfo r mações p a r a o Meriva l do , o Merivaldo que fez as 

t rat ativa s , e u nã o f iz ne nhuma ameaça , com certeza não fiz e 

quem cuidou des s e assunto , 

Me r i v a ldo. 

para receber , foi o p róp r io 

PROCURADOR: Você s c hegaram a c onve rsa r junt os, o senho r e o 

Merivaldo e alguma ve z c om o Ma r c e l, d ep o is d isso d aqui ? 

DEPOENTE: Sim senhor. 

PROCURADOR: E o que t r ataram? 

DEPOENTE: Do recebimento de sse che que . 

PROCURADOR: Par a r e c e ber esse cheque? 

DEPOENTE : Sim senhor. 

PROCURADOR: Esse cheque é destacado, e le é tratado a p arte 

naquele contrato de 200 mil, cer to ? 

DEPOENTE: Certo. 
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PROCURADOR: Por que houve uma previ são de che que, uma quantia 

a parte, era para de st i na r p a r a o Meri va ldo ? 

DEPOENTE: Não senhor. 

PROCURADOR: Pa ra que era? 

DEPOENTE: o con tra t o foi f e i to para ser pago e m qua t ro vezes , 

em cheque, e o pr i me i r o che que f o i esse de 50 mil . 

PROCURADOR: Mas l á no con t rato con s t a e s s es 50 mi l como uma 

quantia a mais, n ã o inse r ida nos 200 mil ? 

DEPOENTE: Nã o, desconhe ço isso, tan t o que n o contrato está 

esse cheque e o número de sse che que. 

PROCURADOR: O senhor pre t endia usa r ante s d e acertar com o 

Merivaldo, o senhor pretendia usar esse cheque para leva ntar 

um dinheiro para a campanha, antecipado, já que e s tava com 

dificuldade na campanha, existiu is s o? 

DEPOENTE: Não senhor. 

PROCURADOR: O senhor queria levantar a l gum dinheiro no b anco? 

DEPOENTE: Não senhor. 

PROCURADOR: Por que foi apresentado antes da hora esse 

cheque? 

DEPOENTE: Não fui eu que apresentei, e u recebi o cheque e 

passei direto para o Merivaldo. 

Dada a palavra aos Doutores Advogados, às perguntas 

respondeu: 
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ADVOGADO: Com relação aos chegues eu até pediria ao Promotor 

se pod e r ia novamente os recibos para a gente esclarecer , eu 

a cho q ue ele rea lmente ficou con[uso e e u gueria fa z er urna 

pergunta para ele e que 

assi nat u ra você diga qunndo 

assi nat u ra , simples a:..;::;im . 

1 respondesse. Olhando a s u a 

n s uo a:..;sl nn tura ou n ão é a s ua 

PROCURADOR : Eu vou ft1l<lr d• t. d o :; o:J r clbo!J que mencionou , 

eu vou falar qu,11 .1i> ..: • uni~, d"" · !1 r ,e lbo:..; :J5o de fato a 

s u a assina · ura , qu 1 nt..,m d e L.1L o 

por um e f ala qual~ u quais sJo . 

DEPOENTE: Esse a qu i não é , sse aqui també m não é , e u 

desco nheço esse aqui, está totalme nt e d ife rente da minha 

assi natura , esse é , é di fícil saber , a assinat u ra está 

d iferente , essa aqui não é . 

ADVOGADO: Que m vai d ize r é a peri c ia . Os que estão 

manuscritos a lgum d e les ... 

PROCURADOR: Douto r , agora o s e nhor precisa di z er quais q ue 

não são, d izer o v alo r e a data. 

ADVOGADO: Tudo b e m. Um recibo de 23 mi l , 1 5 de d ezembro de 

2 015, um reci bo de 20 mil, d e 11 d e setembro d e 2 01 5 , um 

r e cibo de 20 mil, ele f ala: "Referente a o c heque caução de 5 0 

mil"; datilografado de sete de abril de 2015 e um recebido d e 

68 mil, de 21 de a gost o de 2014 . 

PROCURADOR: Só comple tando, esses r e cibos re l a ciona dos são 

a queles que o inte rrogando não rec onhec e a sua assin atu ra , 

certo, Doutor? 

ADVOGADO: Cer to . Só out ra questão, algum deles a let ra onde 

está é sua? 

DEPOENTE: Não . 
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ADVOGADO: Qualquer um deles? 

DEPOENTE: Nenhum. 

ADVOGADO: Embora as datas são. . . tem de dezembro, setembro , 

agosto, até de abril, eles foram assinados nessas datas? 

DEPOENTE: Não. 

ADVOGADO: Foram assinados quando ? 

DEPOENTE: Tudo de uma vez, no mesmo dia. 

ADVOGADO: Você disse que... agora mudando de assunto, você 

disse que foi para o gabinete do deputado Fernando Capez 

apresentado por um funcionário. Qual o nome do funcionário 

que te apresentou para ele? 

DEPOENTE : José Merivaldo. 

ADVOGADO: Vocês foram amigos, são amigos? 

DEPOENTE: Sim. 

ADVOGADO: Esse nominal, José Merivaldo dos Santos, é sua a 

letra? 

DEPOENTE: Não. 

ADVOGADO: Quantas vezes 

Educação, pessoalmente? 

DEPOENTE : Nenhuma . 

você esteve na Secretaria da 

ADVOGADO : Quantas vezes você ligou na Secretaria da Educação? 

DEPOENTE: Umas três vezes. 
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ADVOGADO: Antes ou após o contrato? 

DEPOENTE: Antes. 

ADVOGADO: Antes do contrato? 

DEPOENTE: Sim. 

ADVOGADO: Quantos contratos você assinou com a Coaf? 

DEPOENTE: Eu assinei dois contratos, só que um cancela o 

outro, eu tinha feito um contrato e depois foi feito outro 

contrato que cancelava o outro porque nesse segundo contrato 

foi estipulada a forma de pagamento e como seria o pagamento. 

ADVOGADO: Um contrato de 200 mil reais com a Coaf para tirar 

certidões, não é um valor muito alto? 

DEPOENTE: Olha, eu não sei dizer, pode ser bastante. 

ADVOGADO: Para você? 

DEPOENTE: Para mim é alto, realmente, mas como eu nunca tive 

experiência, eu nunca fiz contrato com empresa nenhuma, então 

eu achei normal. 

ADVOGADO: Para mim está suficiente. 

Nada mais. 

Matrícula: 

Lido 

362.165, 

e achado conforme, Eu, 

escrevente-estenotipista, 

Sandra Reis, 

estenotipei, 

transcrevi, subscrevi e dou fé deste fiel apanhamento. 

SERGIO RUI 

Desembargador Relator 

SPr 3.3.2 - Coorden1dorla Do C.ntro D• Tr•lnamento E DH•nvolvlmento De htenotlpla 31 

ns. 4164 




