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DEPOIMENTO 

NOME: JOSÉ MERIVALDO DOS SANTOS 

Inquirido pelo Excelent íssimo Senho r Desembargador Relator, 

respondeu na forma como pas s o a transcrever da f ita de 

estenotip i a: 

DESEMBARGADOR: Boa tarde. 

DEPOENTE: Boa tarde. 

DESEMBARGADOR: O senhor é José Merivaldo dos Santos? 

DEPOENTE: Sim senhor. 

DESEMBARGADOR: O senhor não é obrigado a responder às minhas 

perguntas, se o senhor quiser permanecer em silêncio é um 

direito que a lei garante ao senhor, isso não traz nenhum 

prejuízo a sua defesa inclusive. Seu José, o senhor tem 

conhecimento da apreensão do cheque de cinquenta mil rea i s da 

Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, COAF, em nome do 

senhor? 

DEPOENTE: Tenho sim. 

DESEMBARGADOR: Esse cheque se refere exatamente a o quê? 

DEPOENTE: Então, eu sou, eu trabalho na Assembleia tenho 37 

anos de serviço público. E uma pessoa, o Jeter, trabalhamos 

juntos quatro anos no mesmo departamento, na escola do 

legislativo, e ele sempre foi uma pessoa muito atrapalhada 

com financeiros. Sempre pediu dinheiro para todo mundo, 

pouco, me pagava, com juros de vez em quando e tal. Isso foi 

se acumulando, se acumulando, e tal; ele tinha uma filha 
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deficiente, a casa dele caiu na chuva, uns problemas desse 

tipo, de carro; e foi se acumulando, ele me devia quase vinte 

mil reais nesse tempo. Aí em 2014 ele me procurou, dizendo 

que conseguiu um jeito de me pagar, "vou fazer urna 

consultoria e vou te pagar" . Legal. Aí ele me procurou com um 

cheque de cinquenta mil reais e falou: "Meri valdo , eu estou 

com a minha conta atrapalhada , problema com banco, você 

deposita na sua conta e me devolve o dinheiro"? Falei : "Tudo 

bem, você me paga, e eu devolvo o dinheiro" . E foi exatamente 

isso que eu fiz; eu depositei na minha conta, o 

sem fundo, cheque sem fundo, eu procurei ele: 

está sem fundo" . Aí começamos a discussã o; a í 

diversas vezes ele, fui atrás, queria 

DESEMBARGADOR: O cheque não foi pago ? 

DEPOENTE : Não senhor. 

DESEMBARGADOR: E era da COAF? 

DEPOENTE: Era. 

receber . 

cheque estava 

"Esse cheque 

fo i que c obre i 

DESEMBARGADOR : Por que a COAF emitiu esse cheque de c i nque nt a 

mil reais? 

DEPOENTE: Segundo ele me disse, era um trabalho que estava 

dando para ele . 

DESEMBARGADOR: Seu José, o senhor tem conhec ime n to d e uma 

i nterceptação telefônica, que foi autorizada p e la j u s t i ça, 

cujo teor revela uma cobrança de comissão de cinque n t a e oi t o 

mil reais do Marcel Ferreira Junior? 

DEPOENTE: Não tenho. 
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DESEMBARGADOR: O senhor conhece o Marcel Ferreira Julio? 

DEPOENTE: Eu vi ele na assembleia algumas vezes; e de quando 

0 cheque voltou, eu cobrei ele várias vezes, não foi uma vez 

não, liguei várias vezes para ele cobrando; inclusive na 

Assembleia uma vez, ele estava com uma pessoa, cobrei ele 

também, várias vezes ligando para ele . 

DESEMBARGADOR: Ligando para quem? 

DEPOENTE: Para o Marcel. 

DESEMBARGADOR: Marcel. o Marcel fazia o quê? Ele era 

funcionário da Assembleia? 

DEPOENTE: Ele disse que estava sempre na Assembleia, era um 

tipo de lobista, frequenta a Assembleia; o pa i dele foi 

deputado, presidente da Assembleia, ele tinha amizade com o 

pessoal, ele estava sempre lá. 

DESEMBARGADOR: Então o trânsito dele com o senhor era em 

razão do pai ter sido presidente da Assembleia no passado, é 

isso? 

DEPOENTE: Acho que sim. 

DESEMBARGADOR: O senhor foi assessor de gabinete ou ainda é 

assessor de gabinete do deputado Fernando Capez? 

DEPOENTE: Assessor de gabinete dele eu nunca f ui. Eu sou 

funcionário efetivo, eu fiquei lotado, uma lotação no período 

de 2011, mas eu nunca tive atividade. Depois eu f u i para 

outro departamento, cerimonial, liderança, mas eu nunca tive 

cargo de comissão de assessor dele. 

DESEMBARGADOR: O cargo do senhor qual é? 
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DEPOENTE: Eu sou da prefeitura do município de São Paulo. 

DESEMBARGADOR: Comissionado? 

DEPOENTE: Na Assembleia há 25 anos. 

DESEMBARGADOR: Tiago Merivaldo dos Santos Biodegradáveis, é a 

empresa do filho do senhor? 

DEPOENTE: Meu filho quando se formou em direito, ele abriu um 

escritório para trabalhar, tal, mas não deu certo, o 

escritório não foi para frente. 

DESEMBARGADOR: E ela atua em que ramo exatamente? É empresa 

do quê? 

DEPOENTE: Para abrir um escritório, para fazer serviço, 

advocacia, ele não tinha tirado a OAB ainda, não deu certo. 

Logo em seguida ele casou, fe chou o escritório, nunca mais 

mexemos com isso. 

DESEMBARGADOR: Então não chegou a funcionar a empresa? 

DEPOENTE: Funcionou uns três, quatro, cinco meses né. 

DESEMBARGADOR: A empresa 

comercial, Receita Federal? 

DEPOENTE: Abriu direitinho. 

foi 

DESEMBARGADOR: Foi fechada depois? 

DEPOENTE: Não foi, está aberta. 

aberta perante a junta 

DESEMBARGADOR: O senhor chegou a assinar algum contrato de 

gaveta em relação de algum compromisso que o senhor teria 

assumido? 
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DEPOENTE: Não senhor. 

DESEMBARGADOR: Nunca assinou? 

DEPOENTE: Não, com certeza. 

DESEMBARGADOR: O senhor gostaria de declarar mais alguma 

coisa a respeito da operação Alba Branca? 

DEPOENTE: o que eu fiquei sabendo foi o seguinte, quando eu 

recebi o cheque que ele pediu para depositar na conta, que 

perguntei o que era, "é uma consultar i a que eu estou fazendo 

para uma empresa, COAF, e eu assinei um contrat o e vou 

prestar serviço para eles". Aí depois começou a sair na 

imprensa, que aí sim eu v i que era uma coope rativa; na época 

eu não sabia o que eles faziam; aí vi que era suco de laranja 

a atividade deles; foi aí que nós ficamos sabendo o que 

ocorreu dos fatos, a gente não sabia. 

DESEMBARGADOR: O senhor sabe de algum contrato que 

Secretaria de Educação teria lavrado com essa cooperativa? 

DEPOENTE: Não senhor. 

a 

DESEMBARGADOR: E o deputado Fernando Capez, o que ele fa z ia 

com relação à cooperativa? 

DEPOENTE: Nunca vi ele com a cooperativa, nunca soube; eu 

acho que ele não tinha conhecimento, com certeza. 

Dada a palavra ao Representante do Ministério Público, às 

perguntas respondeu: 

PROCURADOR: Boa tarde. 

DEPOENTE: Boa tarde. 
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PROCURADOR: Falando nesse contrato, o senhor Jeter, conhece o 

Jeter? 

DEPOENTE: Conheço. 

PROCURADOR: Ele, falando sobre esse contrato, diz que era 

dividido em três partes, Marcelo, Jeter e urna parte do 

senhor, o senhor confirma? 

DEPOENTE: Não tem, isso aí não é verdade , com certeza não é 

verdade; que se eu tivesse feito , faria so zinho; ele é urna 

pessoa bem enrolada. Depoimentos dele, urna hora ele fala uma 

coisa, outra hora fala outra; eu não tive nada; ele me devia, 

isso sim, ele me devia e me de u esse cheque, esses são os 

fatos mesmo. 

PROCURADOR: O senhor esteve na assembleia agora, o senhor foi 

ouvido na CPI? 

DEPOENTE: Foi, na CPI da corregedoria, e na sindicância 

interna da assembleia. 

PROCURADOR: O depoimento do senhor ainda não foi transcrito, 

mas há uma notícia que o senhor teria se referido a um 

empréstimo? 

DEPOENTE: Foram vários. 

PROCURADOR: É que a notícia fala especificamente de um total 

de dezoito mil, o senhor confirma? 

DEPOENTE: Não foi um empréstimo, eu trabalhei com ele quase 

quatro anos, na mesma sala, em frente; como eu disse para o 

doutor, ele estava sempre enrolado com dívida, sempre, não 

foi que emprestei dezoito mil; ele me pagava com juros, não 

vou dizer que não, que era só o empréstimo, me pagava, e foi 

SPr 3.3.2 - Coordenadoria oo Centro De Treinamento E Dt1tnvolvlmtnto De Estenotlpla 6 

fls . 4170 



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 

acumulando; quando ele me deu esse cheque, exatamente para eu 

tirar o meu, e devolver o resto para ele. 

PROCURADOR: Merivaldo, o senhor então que entendia desse tipo 

de contrato de consultaria? 

DEPOENTE: É meu fi lho que tinha . 

PROCURADOR: Filho? 

DEPOENTE: Do meu filho que foi aberta. 

PROCURADOR: Foi aberta para fazer esses contratos de 

consultaria? 

DEPOENTE: Não, representação comercial de qualquer coisa, 

normal. 

PROCURADOR: Quando eu pergunto se o senhor tinha essa 

experiência, porque o Jeter procurou o s enhor para orientá-lo 

nessa questão de consultoria. 

DEPOENTE; Não, perguntou se eu poderia ajudá-lo, falei que 

não. 

PROCURADOR: Ajudá- lo em face da experiência que o senhor 

tinha desses contratos de consultoria? 

DEPOENTE: Não. Eu sou funcionário público e já trabalhei na 

área de compras, então entendo. 

PROCURADOR: Teu filho entende também? 

DEPOENTE: Meu filho não, ele tinha formado em direito. 

PROCURADOR: O senhor acabou de falar que era a empresa do 

filho agora? 
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DEPOENTE: Talvez eu não tenha e ntendi do a sua pergunta . 

PROCURADOR: Se o senhor responde "não, é a empres a do fi l ho", 

o que o s enhor que r d ize r c om i s s o ? 

DEPOENTE: Me u filho , o doutor pergun tou se meu fi lho t inh a 

empre s a , e u f ale i que sim, n a época . 

PROCURADOR: Mas e u não es t a v a .. . qu a ndo e u pe r gun t e i se 0 

s enhor e nt end ia de consu ltaria , você fa lou: "Não , me u filho 

tem e mpre sa", o que o senho r qu is dizer com isso ? 

DEPOENTE: De scu lpe , me e nganei, não e nt e ndi a pe r gunt a . 

PROCURADOR: O que c onc retamente f a zia a e mpresa do s eu filho? 

Para quem ele fo r nec ia que o senhor c o nhece? Fez algum 

trabalho? 

DEPOENTE: El e fez algum trabalho na é poca. 

PROCURADOR: Me fala um pelo meno s . 

DEPOENTE: Uma venda de ala rme d e casa , por exempl o . 

PROCURADOR: Mas era bem amplo o objeto da empresa . Era d e s de 

alarme até computador, sistema, gerenciame nto . Tudo i s s o e le 

entendia? 

DEPOENTE: Não, ele abriu, foi ele que abriu, es s e ob j eto não 

sei por que. 

PROCURADOR: Mas o senhor tinha um projeto, aquela contrataç ão 

que o Jeter fez, passar para a empresa do seu filho? 

DEPOENTE: Isso não. 
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PROCURADOR: A troco do que ele disse? Ele queria prejudicar 0 

senhor? 

DEPOENTE: Nós brigamos depo is , realmente tivemos desavença 

séria . 

PROCURADOR: Isso depois que o se nhor recebeu o chegue, 

antes d e receber o cheque? 

ou 

DEPOENTE: Antes que e u já cobrava ele , e depois foi pior que 

voltou o cheque . Tanto é que e u não converso com ele mai s . 

PROCURADOR: Quando e l e deu o che que o senhor continuou em 

contato com ele ? 

DEPOENTE: Ele deu o cheque em março, depositei e já voltou. 

PROCURADOR: Mas não foi só o cheque; ele deu o contrato d a 

COAF para o senhor poder entrar em contato. Quem o senhor 

cobrou lá? 

DEPOENTE: O Marcel. 

PROCURADOR: Só ele ou o pessoal lá? 

DEPOENTE: Só ele, que ele que estava sempre em contato lá na 

assembleia. 

PROCURADOR: Houve alguma t e ntativa no desconto desses 

cinquenta mil, de fazer uma antecipação junto ao banco que se 

frustrou? 

DEPOENTE: Eu não participei disso. 

PROCURADOR: Não? 

DEPOENTE: Não senhor. 
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PROCURADOR: O senhor quis saber a que título que o Je t er 

estava recebendo esse cheque de cinquenta mi l? 

DEPOENTE: Quando ele me deu, falou que era uma con su l toria. 

PROCURADOR: Não causou es t ranhe za? Ele é pre parado p ara fa ze r 

consultoria? O senhor já o v i u faz e r consultor i a a lguma v e z ? 

DEPOENTE: Nunca vi, que nunca p a rt i c i p e i com ele de n ada , não 

sei se ele sabe. 

PROCURADOR: Mas ele tem formação em consultoria j u r ídica? Te m 

algum preparo? 

DEPOENTE: Olha, ele tem quarenta anos de asse mble i a , tem 

experiência em alguma coisa; não sei que á r ea e l e traba lhou, 

parece que ele tem experiência sim. 

PROCURADOR: O senhor alguma vez foi junt o com ele c obrar o 

Marcel desse cheque aí? 

DEPOENTE: Cobrei na Assembleia. 

PROCURADOR: Em mais algum outro lugar? 

DEPOENTE: Não, na assembleia. 

PROCURADOR: O Marcel foi até lá? 

DEPOENTE: Ele ia sempre lá. 

PROCURADOR: E conversava com o senhor? 

DEPOENTE: Não, eu conversei com ele uma vez, que e u f u i 

cobrar o cheque dele. Eu não o conhecia, conheci e le dep o i s 

do cheque; comecei cobrar, cobrar. 

SPr 3.3.2 - Coordenadoria Do Centro De Treinamento E Desenvolvimento De Estenotlpla 10 

ns. 4174 



Scanned by CamScanner

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Judiciária 
Serviço de Processamento do Órgão Especial 

Processo n 9 2022926-82.2016.B.26.0000 

PROCURADOR: O senhor já recebeu alguma guanticJ do cunhado do 

deputado Capez , Rogério Auad? 

DEPOENTE: Rogér i o? 

PROCURADOR: Ele j á f e7. nlgurn repa::;::; de dinheiro para o 

senhor ? Teria algum mot i vo pnra f nz r algum reposso? 

DEPOENTE: Uma v 7. \l ü . p<1rü 1, uma rcvi!.iJo de JPTU. 

PROCURADOR: Revisão e I TU . 

DEPOENTE: Que quando tem um IPTU , vocé pode redu zir o valor 

se passou de comercial para residencial ; que têm pessoas q ue 

fazem isso ai , pode ser. 

PROCURADOR: Qu a ~do que f o i ? 

DEPOENTE: Nã o me l embro. 

PROCURADOR: Faz muito tempo? Um ano? Dois anos? 

DEPOENTE: Acho que faz tempo. 

PROCURADOR: Mais de três anos? Mais? 

DEPOENTE: Sinceramente não lembro, não lembro mesmo. Pode a t é 

depois verificar, e trago para o senhor. 

PROCURADOR: E uma transferência de dois mil e quinhentos 

reais que ele fez para o senhor? 

DEPOENTE: Deve ser isso aí, do serviço de IPTU, com certeza. 

PROCURADOR: Mas pode ser quase o valor do IPTU, custa tudo 

isso fazer um trabalho burocrático de IPTU, dois mil e 

quinhentos reais? 
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DEPOENTE: Tem que pagar despachante, não é a prefeitura que 

faz. 

PROCURADOR: Paga dois mil e quinhentos reais para o 

despachante? 

DEPOENTE: Foi pago, se foi eu não lembro, sinceramente eu não 

lembro, mas se foi isso aí foi pago sim. 

PROCURADOR: Que posição mesmo que o senhor disse que ocupou 

em relação ao deputado Fernando Capez? 

DEPOENTE: Eu fiquei lotado lá em 2011. 

PROCURADOR: Para fazer o quê? 

DEPOENTE: Para fazer atendimento. 

PROCURADOR: E durante a presidência dele? 

DEPOENTE: Não, estou lotado no departamento de informática. 

PROCURADOR: O senhor assessorou o deputado Tripoli? 

DEPOENTE: Trinta anos. 

PROCURADOR: Inclusive quando ele foi presidente 

assembleia? 

da 

DEPOENTE: Foi, quando ele foi presidente, nós fizemos uma 

revolução na assembleia, votação eletrônica, informatização 

da casa que não existia. Nós fizemos seis projetos em dois 

anos; o primeiro deles implementação do sistema de qualidade 

da ISO 9000. Não tinha um computador, nós fizemos toda rede 

elétrica. Compramos computadores. 

PROCURADOR: O senhor ajudou na campanha do deputado Capez? 
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DEPOENTE: Exatamente, quando o Tripoli foi deputado federa l, 

faz dobrada; eu sou da zona nort e . Federal o Tripoli , 0 

deputado Capez estadual. 

PROCURADOR: O senhor a l guma vez p agava cont a de campanha , 

fazia alguma tratativa de des pe sa? Despesa quem f a zia quando 

o senhor ajudou? 

DEPOENTE: O coorde na do de campanha. 

PROCURADOR: Quem era? 

DEPOENTE: Não me recordo. 

PROCURADOR: De que forma o senhor ajudava? 

DEPOENTE: Levar material. 

PROCURADOR: O material vinha de quem? 

DEPOENTE: Do comitê dele s . 

PROCURADOR: No comitê com quem o senhor tratava lá ? 

DEPOENTE: Com ele mesmo, com o cunhado dele, o Rogério. 

PROCURADOR: O Rogério também trabalhou em campanha? 

DEPOENTE: Provavelmente sim. Campanha é muita gente, é uma 

loucura. Você tem material, você pega, campanha é um negóc io . 

PROCURADOR: Pode ter sido, essa transferência em 2015, não 

pode ser essa transferência do Rogério para o senhor? 

DEPOENTE: Com certeza não foi, não é de campanha de jeito 

nenhum. 

SPr 3.3.2 - Coordenadoria Do Centro D• Treinamento E Desenvolvlmento D• Estenotlpla 13 

ns. 4177 



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 

PROCURADOR: Tem um contrato... primeiro aquele cheque de 

cinquenta mil reais, o senhor que pôs o cheque nominal ao 

senhor? 

DEPOENTE: Foi. 

PROCURADOR: O senhor que preencheu? 

DEPOENTE: Eu que preenchi, isso. 

PROCURADOR: A letra ali é do senhor? 

DEPOENTE: Minha letra. 

PROCURADOR: No caso o Jeter ele devia para o senhor dezoito 

mil? 

DEPOENTE: Mais ou menos . 

PROCURADOR: O senhor achou que poderia cobrar diretamente o 

emitente do cheque? Não era uma diferença muito grande? O 

cheque não era uma diferença muito grande, de dezoito para 

cinquenta? Faltava trinta e dois mil. 

DEPOENTE: O acordo era devolver o dinheiro para ele e m 

dinheiro. 

PROCURADOR: O senhor ia devolver trinta e dois em dinheiro? 

DEPOENTE: Era dele o d i nheiro, não era meu . Ele falou: "Eu te 

pago, e você me devolve o restante". Para mim estava bom né, 

que eu ia receber o dinheiro. 

PROCURADOR: Mas ele deu o próprio cheque para o senhor? 

DEPOENTE: Deu. 
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PROCURADOR: Mas o cheque não tinha fundo, o senhor não tinha 

que cobrar ele? 

DEPOENTE: Cobrei, cobrei bastante. 

PROCURADOR: Mas cobrou também o emitent e do cheque? Cobrou 

também o pessoal da COAF? 

DEPOENTE: Que o Jeter fal ou de onde que era; eu l i guei mesmo, 

não foi uma vez, foi várias vezes que eu liguei mesmo, cobrei 

bastante mesmo. 

PROCURADOR: Aquele contrato que o Marcel assinou, assinou um 

contratinho com o Jeter, o senhor sabia desse contrato? 

DEPOENTE: Só soube quando veio o che q ue , que ele me falou , 

não falou que tinha contrato, falou que estava prestando um 

serviço. 

PROCURADOR: Mas ele disse que a consultaria era daquele 

contrato? 

DEPOENTE: Daquele contrato que recebeu esse cheque. 

PROCURADOR: Tem uma outra consultaria de quatro e meio por 

cento, que era dinheiro que era transferido, s e gundo o 

colaborador, para o senhor. Ter pagado uma parte para o 

senhor e uma parte para o Jeter? 

DEPOENTE: Esse Marcel, sinceramente, não entendo porque ele 

está falando isso; ele está falando para pôr um monte de 

gente no meio para ele se livrar, porque não tenho re l ação 

nenhuma com ele. 

PROCURADOR: O senhor sabia que o que o Marcel diz combina 

certinho, se a gente for ver a conta do senhor, e compa r ar 
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com o que o senhor recebeu em 2015, perto de 2014; o que o 

Marcel diz combina certinho em relação ao senhor? Ou seja , o 

senhor teve uma movimentação a mais em 2015 , só da ordem de 

quinhentos mi l reais. 

DEPOENTE: Eu não t ive, 

PROCURADOR: O senhor pagou muita conta. Corno é q ue o senhor 

explica isso aí? 

DEPOENTE: Eu tenho meu i mposto de renda que eu recebi . 

PROCURADOR: Eu estou tirando do processo, seu advogado 

certamente teve acesso, ele sabe do que e u estou falando? 

DEPOENTE: Não, com certeza não, tenho absoluta certeza. 

PROCURADOR: Então o perito mentiu? O perito examinou as suas 

contas, e viu, não só isso, urna discrepância . O senhor não 

tem capacidade financeira para movimentar seiscentos mi l por 

ano, estou certo? 

DEPOENTE: Sim. 

PROCURADOR: O senhor ganha quanto por mês? 

DEPOENTE: Hoje eu ganho líquido dezesseis mil reais. 

PROCURADOR: Vamos por uns duzentos mil, o senhor movimentou 

quase seiscentos e oitenta, de onde veio esse dinheiro? 

DEPOENTE: Não. 

PROCURADOR: O senhor movimentou. Eu estou mentindo? 

DEPOENTE: Não, q ue eu não vi. 

PROCURADOR: O senhor quer que eu mostre o papel aqu i? 
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[continuação] 

PROCURADOR: Esses aqui são os depósitos mês a mês que 0 

senhor fez, esse em dinheiro, mas eu já vou mostrar mais 

coisa para o senhor, aqui oh, total, fora salário, se eu 

tirar o salário do senhor, que o senhor falou que é 200 mil, 

só em dinheiro aqui tem 364 mil de depósito. Da onde o senhor 

tirou esse dinheiro? 

DEPOENTE: Eu faço consultoria também, eu até declarei no meu 

imposto de renda, está declarado, declarou o que eu recebi . 

PROCURADOR: o gasto do senhor em 2015 foi de 178 mil, olha o 

que o senhor gastou, isso aqui tirando empréstimo, 

transferência do senhor para o senhor mesmo, isso é dinheiro 

novo aqui, olha o que o senhor gastou, 680. Qual que é a 

explicação que o senhor tem disso daqui? 

DEPOENTE: Sinceramente, isso é surpresa para mim. 

PROCURADOR: Para mim também é muita surpresa, assim, na 

condição do senhor eu fiquei extremamente surpreso já que o 

senhor nega ter um contrato. Sabe quanto é quatro e meio por 

cento do contrato da Coaf? Dá 450 mil, o senhor movimentou 

pelo menos 500 a mais. Não é muita coincidência? 

ADVOGADO: Mas não significa que necessariamente esse valor 

quer dizer que é proveniente da Coaf ou de Marcel. 

PROCURADOR: Eu estou dizendo que o interrogando, ele sabe 

muito bem onde eu vou chegar, dinheiro eu faço o que eu 

quiser e dinheiro é fungível, eu estou dizendo se ele tem 

condições, pelo mínimo de recebimento dele, em arcar com 

despesas da ordem de 680 mil reais, já que nega o recebimento 

desse dinheiro? 
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DEPOENTE: Eu tenho que ver isso aí. 

PROCURADOR: O senhor tem conta onde? 

DEPOENTE: Banco Itaú, Banco do Brasil, mas a única conta que 

não salário é o Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. 

PROCURADOR: O Unibanco é o do Itaú? 

DEPOENTE: Unibanco eu não tenho conta não. 

PROCURADOR: Nós levantamos aqui, duas contas. 

DEPOENTE: Minha? 

ADVOGADO: Unibanco acho que é . .. 

DESEMBARGADOR: Doutor, só um minutinho, por favor, só peço a 

gentileza ao eminente Advogado que o interrogatório é do 

senhor Merivaldo, o senhor não manifesta porque o senhor vai 

ter a oportunidade de se mani festar . 

ADVOGADO: Essa situação acaba induzindo ele. 

DESEMBARGADOR: O senhor vai ter a oportunidade de manifestar, 

aquilo que o senhor discordar depois o senhor faz a 

repergunta para esclarecer aquilo que não ficou ao seu 

critério, que o senhor entendeu que não está correto. 

PROCURADOR: O que o Doutor Nelson pediu para mostrar, isso 

aqui é em 2015, só o que o senhor depositou em dinheiro, tem 

conta do Unibanco aqui, só o que o senhor depos itou em 

dinheiro em 2015 são 135 mil reais, tudo em dinheiro, essas 

consultorias que o senhor dava o senhor recebia em dinheiro? 

DEPOENTE: Recebia. 

PROCURADOR: Em dinheiro vivo? 
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DEPOENTE: Sim senhor. 

PROCURADOR: Quem pagou em dinheiro v ivo, p o r e xemplo? 

DEPOENTE: Está no i mpos t o r e nda . 

PROCURADOR: Não e s t á , a cont a do senho r nã o fech a com i mpo s to 

renda, não existe nada disso no imposto renda do senho r . 

DEPOENTE: Eu declarei , e u t e nho ce rteza . O meu impos t o d e 

renda está aí? Eu recebi dinhei r o e decl a r ei com certeza, 

alguma coisa eu decla r ei, tenho ce r t eza a bsoluta , e u estou 

pagando ainda o... eu pago todo mê s o i mpos t o de r e nda , 

pago ... como é que chama? A Receita . 

PROCURADOR: Em 2014 quando os depó s i tos e m d i n heiro .. . a 

conta de 2015 ainda está para chegar , esse fechame nto porque 

o banco ainda está mandando, mas qua ndo o senho r depositou em 

2014 apenas 3. 420 rea i s , no ano todo, 2015 o se nho r j á viu 

que fo i para 135 mil reais, em 2 01 4 o b al a nço fis c al d o 

senhor já apontava uma renda l í quida negativa de 66 mil 

reais, certo? 

DEPOENTE: Não estou entendendo. 

PROCURADOR: O que o s enhor ganhava em 2014 o se nho r n ã o só 

c onseguiu honrar contabilmente as suas despe sas , c omo f ico u 

e m negat i vo, 66 mi l r eais . Nada desse dinhe i ro a qu i que 

entrou aparece em 2015, em termos f iscais , na c ont a do s enho r 

está e o senhor não lembra da onde que veio e s s e dinheiro , 

esse excesso, esse e x c edente? 

DEPOENTE: Com c ertez a eu depositav a t rê s mi l r eais , esses 

três mi l r ea is e u tenho de clar ado no imposto r e nda , e u te nho 
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cert eza a bso l ut a 

fi lha . 
por q ue é um dinheiro que vinha da mi nha 

PROCURADOR: Quant o o s e nhor ga nhuva por mê s c om e s sas 

consult a rias qu e o s e nhor fa l ou? 

DEPOENTE: De p e nde do serviço, d o q ue eu ia f a zer , 

l e mbro. 

não me 

PROCURADOR: Muü, ou menos o senhor. sabe ? A ge nte sabe qu a n to 

ganha. 

DEPOENTE : A minha r e nda de 20 15 sub i u porque o me u salá r i o 

triplicou também. 

PROCURADOR: Mais o salário nó s j á e s tamos c ont a ndo , o s e nhor 

está dizendo que o salá rio chegou a 20 0 mi l, 200 mi l se n ós 

dividi rmos por dez, dá 20, por 12 dá uns 1 7 mais ou me nos , 17 

mil de salário. De extra, quanto o s enho r ganhou nessas 

consultarias? 

DEPOENTE: Mais de 100 mil. 

PROCURADOR: 100 mil ao todo? 

DEPOENTE: Não sei. 

PROCURADOR: Por mês, o senhor não t e m uma base? 

DEPOENTE: Eu não tenho base. 

PROCURADOR: Sa be por quê ? Porque isso aqu i dá mais de 40 mil 

por mês de e xtra? 

DEPOENTE: Que i sso? 

PROCURADOR: É, para t e r e s se níve l d e gas to . 
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DEPOENTE: Sinceramente eu quero analisar as minhas 

porque eu não vejo isso. 

contas 

PROCURADOR: Teve um episódio d a transferência de um Delegado 

e quem o senhor Jeter aponta que isso que era o ponto que 0 

senhor se embasava para exercer pressão sobre ele ou 

vice- versa. É o J eter , né? o que pode di ze r dessa 

transferência do Delegado que teria sido autorizado pelo 

Jeter? 

DEPOENTE: O que eu sei desse fato é que no gabinete começaram 

a surgir fofoca, que o Jeter tinha falsif ica do a assinatura 

do deputado e tinha transferido um Delegado de um lugar para 

o outro, eu procurei ele na época. 

PROCURADOR: Que época que era? 

DEPOENTE: Eu não me lembro sinceramente. Por que eu procurei 

o Jeter? Quando nós saímos... só para o senhor entender a 

minha relação com ele. Quando eu estava o ILP com e le, qu e é 

a história do legislativo, nós trabalhamos juntos, quando 

mudou a mesa diretora da casa, sempre há modifi cações dos 

funcionários e o diretor que foi para lá chamou a gente e 

falou: "Eu vou trocar a equipe e vocês cada um procura o seu 

lugar"; eu, como eu já tinha trabalhado em várias áreas, fu i 

para o cerimonial da assembleia, ele não tinha para onde ir , 

estava difícil achar lotação para ele e eu que indiquei para 

ele ir para o gabinete do deputado, por isso que quando 

surgiu tudo isso, eu falei para ele: "Você vai me pre judicar, 

você está fazendo um negócio desse aí". 

PROCURADOR: Mexendo com transferência de Delegado? 
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DEPOENTE: Transferência de Delegado, ele falou: "Não fui eu"; 

não acharam documento e aí depois passou, encerrou o assunto. 

PROCURADOR: Isso aí pesou para o Jeter dar aqueles 50 mil 

para o senhor? 

DEPOENTE: Eu acho que não, eu estava cobrando e l e fazia 

tempo. 

PROCURADOR: I nde pendente disso? 

DEPOENTE: Independente disso eu sempre cobrei ele . 

PROCURADOR : Hoje o senhor exerce que função? 

DEPOENTE: Sou assessor técnico, no departamento de 

informática, estou me aposentando. 

PROCURADOR: O senhor nega que a despeito ... apesa r dessa sua 

experiência em consultoria, o senhor tivesse se proposto a 

ajudar o Jeter naquela consultaria? 

DEPOENTE: Não senhor. 

Dada a palavra ao Doutor Advogado, nada foi perguntado. 

Lido e achado conforme, Nós, Sandra Reis, Nada mais. 

Matrícula: 

362.856-A, 

362.165, e Lauana Frozoni Gaspar, Matricula: 

transcrevemos, 
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escreventes-estenotipistas , 
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