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respondeu que nunca ouviu falar; QUE indagado o endereço da Rua Sampaio Viana, 202, 
em São Paulo/SP, é familiar ao DECLARANTE, respondeu que não; QUE indagado se 
conhece FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, respondeu que conheceu uma pessoa de 
nome FERNANDO na sede da ODEBRECHT em uma das reuniões que teve com PEDRO 
NOVIS; QUE tal pessoa se apresentou ao DECLARANTE como uma pessoa que já o 
conhecesse; QUE esta foi a percepção do DECLARANTE; QUE foi mostrada ao 
DECLARANTE uma imagem de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, retirada de fonte 
aberta e que segue anexa ao termo, respondeu que se trata, sem dúvidas, da pessoa que 
lhe cumprimentou na saída de um dos encontros que teve com PEDRO NOVIS; QUE 
indagado se esta foi a única oportunidade em que esteve com FERNANDO MIGLIACCIO 
DA SILVA, respondeu que se recorda de ter sido a única oportunidade; QUE indagado se 
tratou com FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA acerca da entrega de dinheiro, respondeu 
que não; QUE indagado se tratou com qualquer outra pessoa a respeito de entrega de 
recursos, disse que não; QUE indagado se tinha relação com PAULO OKAMOTTO, 
respondeu que não, apenas no período em que militou para o PARTIDO DOS 
TRABALHADORES; QUE acerca de outra anotação de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, 
anexo ao presente termo, respondeu que não guarda qualquer relação com 
DECLARANTE. Reforça que nunca recebeu qualquer valor da ODEBRECHT ou de 
qualquer outra empreiteira; QUE foi apresentada ao DECLARANTE o conteúdo da planilha 
“Posição Programa Especial Italiano”, tendo sido lhe indagado se a anotação, constante 
dos anos de 2009 e 2010, “via JD”, faz referência o DECLARANTE, respondeu que não; 
QUE para o DECLARANTE a sigla pode fazer referência a outra pessoa; QUE indagado 
sobre as atividades exercidas pelo DECLARANTE em 2009 e 2010, afirma que além dos 
trabalhados desenvolvidos pela ESTRE, realizava o curso de gestão ambiental, das 
19h00min às 23h00min, na ESALQ/USP de Piracicaba, curso frequentado entre 2009 e 
2012; QUE indagado se, em 2009 e 2010, teve encontros com JOÃO CERQUEIRA DE 
SANTANA FILHO e MÔNICA REGINA CUNHA MOURA, respondeu que não se recorda 
de qualquer encontro, muito menos relacionado a campanha eleitoral; QUE indagado 
sobre a Fazenda Dourado Paulicéia, respondeu que desde os anos 1990, junto com seu 
irmão GILSON ALVES DOURADO, passaram a adquirir alguns hectares de fazendas. Em 
relação a essa fazenda, esclarece que efetuou uma proposta de compra parcial com opção 
de compra total da Fazenda Dourado Pauliceia 07.09.2011; QUE logo em seguida efetuou 
o pagamento, a título de entrada, do valor de dois milhões de reais; QUE este dinheiro é 
originário de um investimento VGBL que o DECLARANTE tinha no Bradesco, na agencia 
1668, na conta 10890-1; QUE a fazenda ainda está em processo de aquisição, sendo que 
há a previsão, após a quitação e regularização das pendências para a conclusão do 
processo de compra, o DECLARANTE terá 75% e GILSON ALVES DOURADO o restante; 
QUE GILSON ALVES DOURADO é responsável pela administração da Fazenda Dourado 
Pauliceia;” 

*        *                  * 

“QUE fica o investigado cientificado de que tem o direito constitucional de permanecer em 
silêncio em face de qualquer das perguntas que lhe serão formalizadas; QUE conhece 
ANTONIO PALOCCI FILHO desde os anos 80, quando militavam no mesmo grupo de 
esquerda; QUE passaram a ter relacionamento próximo quando PALOCCI passou a 
exercer o mandato de Deputado Federal em 2007; QUE foi nomeado Chefe de Gabinete 
do Deputado Federal ANTONIO PALOCCI FILHO; QUE exerceu este cargo até o termino 
do mandado; QUE quando ANTONIO PALOCCI FILHO foi nomeado Ministro da Casa 



MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

GRUPO DE TRABALHO OPERAÇÃO LAVAJATO 

	�

Civil, o DECLARANTE passou a exercer cargo de assessoria especial a partir de março 
de 2011, cargo que ocupou até a saída de PALOCCI em junho daquele ano; QUE 
posteriormente PALOCCI indagou ao DECLARANTE se ele teria interesse em trabalhar 
na empresa PROJETO – CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA; QUE o 
DECLARANTE tinha interesse nessa função, pois muito embora tenha formação em 
Sociologia, possui muito interesse e já certa experiência em questões de economia; QUE 
pode citar, como experiências passadas, os trabalhos que desenvolveu na prefeitura de 
São Paulo, quando realizou programa de desenvolvimento para o município. Pode citar 
também as atividades que exerceu quando ocupou o cargo de Secretário de 
Desenvolvimento Urbano, de 2005 até o final de 2006, na prefeitura de Guarulhos; QUE 
também tinha experiência de anos anteriores de atividades comerciais envolvendo a 
indústria têxtil; QUE gostaria de retificar informações constantes no pedido da Polícia 
Federal de que teria sido sócio da empresa PROJETO – CONSULTORIA, uma vez que 
nunca compôs os quadros societários da empresa; QUE auxiliou na campanha eleitoral 
de ANTONIO PALOCCI FILHO, em 2006, para o cargo de Deputado Federal; QUE 
indagado se tinha alguma função arrecadatória na campanha eleitoral de 2006, respondeu 
que não, limitando-se a coordenações dos grupos de trabalho envolvidos; QUE confirma 
que ANTONIO PALOCCI FILHO foi o coordenador da então candidata à Presidência da 
República DILMA ROUSSEF em 2010; QUE indagado se o DECLARANTE auxiliou 
ANTONIO PALOCCI FILHO nas atividades de coordenação da campanha presidencial, 
respondeu que não; QUE indagado novamente se de alguma forma auxiliou ANTONIO 
PALOCC FILHO nas atividades de coordenação, respondeu mais uma vez de forma 
negativa, justificando-se pelo fato da elevada carga de trabalho demandada pelo Gabinete 
do Deputado Federal; QUE indagado se ANTONIO PALOCCI FILHO tinha a função de 
arrecadar recursos para a campanha eleitoral de 2010, responde que não, justificando que 
ele era um dos três coordenadores políticos da campanha, competindo a JOSE FILIPPI 
JUNIOR as funções de tesouraria; QUE ANTONIO PALOCCI FILHO não utilizava o 
Gabinete de Deputado Federal para tratar das questões da coordenação da campanha; 
QUE conheceu JUSCELINO ANTONIO DOURADO no final do ano de 2006, quando tratou 
com ANTONIO PALOCCI FILHO. Esclarece que por um período houve manutenção da 
relação com JUSCELINO, uma vez que o DECLARANTE desconhecia as relações de 
PALOCCI com pessoas ligados a ele politicamente e nisso JUSCELINO o auxiliava; QUE 
JUSCELINO também auxiliava o DECLARANTE em questões jurídicas que ANTONIO 
PALOCCI FILHO enfrentava por atos praticados enquanto Prefeito de Ribeirão Preto; QUE 
indagado relação do DECLARANTE com MARCELO BAHIA ODEBRECHT, respondeu 
que como cuidava da agenda de ANTONIO PALOCCI FILHO era natural que pessoas que 
desejavam manter contato com ele procurassem o DECLARANTE; QUE indagado se 
costumava trocas e-mails com pessoas que desejavam manter contato com PALOCCI, 
respondeu que mantinha contato com tais pessoas das maneiras mais diversas possíveis; 
QUE indagado sobre a posição de ANTONIO PALOCCI, enquanto Deputado Federal, no 
e para o Governo Federal, respondeu que ele sempre foi uma pessoa do partido, sempre 
votou de acordo com as orientações que lhe eram passadas pela agremiação política. Em 
função do seu desempenho como Ministro da Fazenda ANTONIO PALOCCI FILHO era 
sempre consultado pelo governo sobre questões econômicas; QUE indagado se grandes 
empresários procuravam ANTONIO PALOCCI FILHO, enquanto este era Deputado 
Federal, para tratar de assuntos de interesse do Governo Federal, disse que PALOCCI era 
muito procurado por diversos empresários, sobretudo pelo fato de que, durante todo seu 
mandato, compôs a Comissão De Tributação E Finanças; QUE naquele âmbito, ANTONIO 
PALOCCI FILHO tinha muito contato e debates com diversos empresários, muitos dos 
quais o procuravam para tratar de assuntos de interesses econômicos e da comissão; 
QUE indagado sobre a excessiva quantidade de trocas de mensagens e e-mails que o 
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DECLARANTE teve com MARCELO BAHIA ODEBRECHT especificamente em relação à 
tentativa de conversão em lei da Medida Provisória nº 460/2009, respondeu que a vida 
pessoal e profissional de um parlamentar, no caso de ANTONIO PALOCCI FILHO, era 
muito complicada, então, explica o DECLARANTE que era muito mais fácil conversar com 
ele para tratar de diversos assuntos, inclusive sobre a medida provisória; QUE esclarece 
que em muitas oportunidades grandes empresários buscavam contato com o 
DECLARANTE para facilitar um pedido para o PALOCCI, seja para alguma reunião, para 
alguma questão tributária; QUE, além disso, por ser ANTONIO PALOCCI membro da 
comissão de tributação e finanças, diversos empresários, também de grande porte, 
procuravam o DECLARANTE pois esta era a forma mais fácil de acessar ANTONIO 
PALOCCI FILHO; QUE este papel era típico de um chefe de Gabinete; QUE novamente 
indagado sobre as excessivas tratativas com MARCELO BAHIA ODEBRECHT, esclareceu 
que MARCELO era um dos importantes empresários que buscavam contato para externar 
sua posição de como deveria ser tratado o crédito prêmio; QUE havia uma discussão sobre 
o período em que deveria ser reconhecido o direito ao crédito-prêmio; QUE outros 
empresários também mantinham contato com o DECLARANTE para tratar destas 
questões, podendo citar a GERDAU, com a qual tratou com o próprio JORGE GERDAU. 
Também a CSN, com uma pessoa cujo nome o DECLARANTE não se recorda; QUE 
indagado se ocorreram reuniões pessoais entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT e 
ANTONIO PALOCCI FILHO para tratar das questões da Medida Provisória 460/2009, 
respondeu, em suas próprias palavras, que: “não sei lhe dizer, é possível que sim, pois ele 
se encontrou com vários, mas eu não tenho essa recordação”; QUE indagado sobre 
encontros pessoais entre MARCELO e PALOCCI para tratativas de outros assuntos, 
respondeu que sim, pois PALOCCI tinha uma relação de amizade longa com EMILIO 
ALVES ODEBRECHT, a qual se estendeu para o filho MARCELO; QUE indagado se 
participava de reuniões com MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI 
FILHO, respondeu que habitualmente não; QUE indagado se ao dizer habitualmente quis 
dizer que houve reuniões em que o DECLARANTE participou, respondeu que não; QUE 
indagado se o DECLARANTE recebia pedidos de ANTONIO PALOCCI FILHO para marcar 
reuniões com MARCELO BAHIA ODEBRECHT, respondeu que habitualmente não, uma 
vez que era MARCELO que geralmente as demandava; QUE indagado sobre os temas 
que seriam e eram tratados em tais encontros, respondeu que eram tratados temas 
atinentes a questões da economia, motivo este que levava ANTONIO PALOCCI FILHO a 
ser muito procurado; QUE indagado se sabe de algum tema específico tratado entre 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, respondeu que não; QUE esclarece, no entanto, que 
muitas vezes grandes empresários encaminhavam “papers” a serem entregues a 
ANTONIO PALOCCI FILHO; QUE indagado sobre os temas dos papers e em especial 
aqueles enviados por MARCELO ODEBRECHT, respondeu que não se recorda dos 
assuntos, podendo afirmar que havia alguns relacionados à questão do Crédito Prêmio; 
QUE indagado sobre os locais de reunião, respondeu que tiveram reuniões, em algumas 
oportunidades na sede da empresa PROJETO, também na residência de EMILIO ALVES 
ODEBRECHT. Esclareceu que ANTONIO PALOCCI FILHO foi poucas vezes à 
ODEBRECHT depois que saiu do Governo; QUE combinava as reuniões com a secretária 
de MARCELO BAHIA ODEBRECHT; QUE indagado sobre quem combinava e quem 
demandava as reuniões, respondeu que muito raramente ANTONIO PALOCCI FILHO era 
o responsável por pedir as reuniões. Esclareceu que ligava para a secretária. Na verdade, 
corrigiu que era a secretária de MARCELO e o próprio DECLARANTE de acertar detalhes 
da reunião; QUE indagado se ANTONIO PALOCCI FILHO foi à sede da empresa 
ODEBRECHT enquanto ele exercia o cargo de Ministro da Casa Civil, respondeu, com 
convicção, de maneira negativa; QUE indagado se ANTONIO PALOCCI FILHO foi à sede 
da empresa ODEBRECHT enquanto ele exercia o cargo de Deputado Federal, respondeu 
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de maneira negativa; QUE indagado novamente se ANTONIO PALOCCI FILHO foi à sede 
da empresa ODEBRECHT enquanto ele exercia o cargo de Deputado Federal, respondeu 
que, ao que se recorda, PALOCCI não foi à ODEBRECHT; QUE indagado se ANTONIO 
PALOCCI FILHO se reuniu com MARCELO BAHIA ODEBRECHT na residência daquele 
localizada na Rua Juriti, local em que residiu de 2007 a 2011, respondeu não se recordar; 
QUE indagado se o DECLARANTE já foi à ODEBRECHT, respondeu que sim. Citou 
encontros com ALEXANDRINO ALENCAR posteriores a 2012, recordando-se de tratar 
sobre um jantar que seria feito com ex-presidente LULA, empresários e sindicalistas; QUE 
também foi chamado à ODEBRECHT em algumas oportunidades à pedido de MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT, isto a cerca de 4 anos atrás, recordando-se em que alguns destes 
encontros ele passava ao DECLARANTE documentos relativos a assuntos que a 
ODEBRECHT gostaria que PALOCCI opinasse. Tais assuntos diziam respeito a interesses 
internos da ODEBRECHT; QUE indagado sobre outros encontros na ODEBRECHT com 
outras pessoas, respondeu que se encontrou com FERNANDO MIGLIACCIO, indivíduo 
que morava muito próximo da residência do DECLARANTE, e, em razão dessa 
aproximação, justifica a ocorrência de alguns encontros na sede da empresa; QUE 
indagado por qual razão tais encontros com MIGLIACCIO ocorriam na sede da 
ODEBRECHT, respondeu que em algumas das oportunidades em que ia à ODEBRECHT 
tratar sobre assuntos, o DECLARANTE encontrou, em uma dessas oportunidades, com 
MIGLIACCIO, que se apresentava como executivo da área internacional, referente ao 
interesse do Embaixador da Sérvia de que a ODEBRECHT explorasse algumas áreas 
naquele país. Justifica-se essa tratativa pelo fato de que o DECLARANTE tem origem 
sérvia. Esclareceu que este assunto não logrou êxito; QUE indagado se tratou de outros 
assuntos dentro da ODEBRECHT com FERNANDO MIGLIACCIO, disse que não; QUE 
indagado se tratou com FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA a respeito da entrega de 
dinheiro em espécie, respondeu, em suas próprias palavras, que “absolutamente não, 
gostaria de deixar claro que eu não tinha a mínima ideia do papel que ele tinha na 
organização”; QUE indagado se MARCELO BAHIA ODEBRECHT chegou a ligar para o 
DECLARANTE para tratar de encontros, respondeu que houve tais ligações em poucas 
oportunidades, ressaltando que em grande maioria os encontros eram agendados por sua 
funcionária; QUE indagado se chegou a manter contato telefônico com FERNANDO 
MIGLIACCIO DA SILVA, respondeu que possivelmente. Esclareceu que todas as ligações 
foram relativas aos assuntos da Sérvia, já relatados; QUE as ligações ocorreram no final 
de 2012 e começo de 2013; QUE indagado, em relação ao assunto das tratativas para a 
aprovação em lei da MP 460/2009, se o DECLARANTE foi acionado por MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT para questões que ultrapassavam o mero agendamento de reuniões ou 
recebimento de documentos destinados a PALOCCI, respondeu que não; QUE indagado 
se o DECLARANTE pode afirmar se a relação, no período de 2009, entre MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI FILHO foi superior e mais constante do que 
a relação entre PALOCCI e demais empresários, especificamente no que atine as 
tratativas em torno da MP 460/2009, respondeu que não, que relação de PALOCCI com 
MARCELO ODEBRECHT foi igual a que o então deputado tinha com outros empresários; 
QUE gostaria de fazer constar que ANTONIO PALOCCI FILHO, na questão da MP 
460/2009, posicionava-se contra a posição de grande parte do empresariado; QUE não 
sabe afirmar se PALOCCI tinha posição contrária àquela externada por MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT; QUE se recorda que ANTONIO PALOCCI FILHO entendia que o período 
que se pretendia ver reconhecido para a aplicação do crédito-prêmio era deveras 
prejudicial para a arrecadação do tesouro; QUE indagado se se recorda da existência de 
reuniões de MARCELO ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI na residência deste último 
para tratativas envolvendo o IPI, respondeu que não se recorda de visita de MARCELO à 
residência de PALOCCI; QUE indagado se tem ciência se ANTONIO PALOCCI FILHO 
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solicitou qualquer espécie de vantagem a MARCELO BAHIA ODEBRECHT para alguma 
espécie de favorecimento na questão envolvendo o Crédito-Prêmio, respondeu que 
absolutamente não. Justifica, inclusive, que a posição e o voto de ANTONIO PALOCCI 
FILHO foi contrário à aprovação da conversão em lei; QUE indagado se confirma que, 
quando MARCELO encaminhava mensagens ao DECLARANTE, referia-se a ANTONIO 
PALOCCI FILHO como “Chefe”, respondeu que geralmente ele se referia por “PALOCCI”, 
mas também houve oportunidades em que utilizou a expressão “Chefe”. Justifica, 
inclusive, que era uma expressão de uso comum em São Paulo. QUE indagado sobre a 
ocorrência de encontros de ANTONIO PALOCCI FILHO com MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT em escritório político daquele localizado na Alameda Lorena, em São Paulo, 
responde que é possível, não podendo afirmar da efetiva ocorrência; QUE indagado se 
em algum momento soube ou participou da solicitação de qualquer espécie de vantagem 
para ANTONIO PALOCCI FILHO, responde que de forma peremptória nega qualquer 
prática de crimes por parte do DECLARANTE e de ANTONIO PALOCCI FILHO; QUE 
indagado se assumiria, caso tivessem ocorridos tais solicitações, sua responsabilidade 
perante esta Autoridade Policial, respondeu que sim; QUE indagado se mantém sua 
posição mesmo diante de diversos elementos probatórios que apontam para a efetiva 
solicitação e pagamento de vantagens a ANTONIO PALOCCI FILHO, respondeu que 
mantém sua posição; QUE indagado se há equívoco ou engano por parte das 
investigações, respondeu que mantém sua posição; QUE indagado sobre trocas de 
mensagens na qual MARCELO BAHIA ODEBRECHT encaminhou documentos para o 
DECLARANTE sobre a aquisição de um terreno que, segundo a investigação apontou 
poderia estar relacionada à ideia de se construir naquele local o INSTITUTO LULA, 
respondeu que não se recorda o assunto do email e tampouco de ter recebido documento 
que tivesse por fim ser destinado à construção da sede do INSTITUTO LULA. Ressalta 
que caso fosse esse o assunto tratado nos documentos, o DECLARANTE tem certeza que 
se recordaria; QUE indagado se em alguma das respostas que o DECLARANTE deu até 
agora tentou ele proteger alguém, responde que não; QUE indagado se tem ciência se 
ANTONIO PALOCCI FILHO ou pessoas ligadas a ele tratavam, no ano de 2010, da 
implementação do INSTITUTO LULA, respondeu que não; QUE indagado se conhece e 
mantinha relação com JOÃO SANTANA e sua esposa, respondeu que tinha relação cordial 
apenas. Esclarece que PALOCCI possuía relação com eles, uma vez que JOÃO 
SANTANA já havia coordenado campanha para ele na Prefeitura de Ribeirão Preto. Além 
disso, recorda-se que ANTONIO PALOCCI conversava com JOÃO SANTANA e MÔNICA 
MOURA para tratar de aspectos políticos e econômicos das campanhas que estes 
coordenavam; QUE indagado se ANTONIO PALOCCI em alguma oportunidade tratou de 
arrecadação para as campanhas com JOÃO SANTANA e sua esposa, respondeu que não; 
QUE indagado se já entregou recursos em espécie para JOÃO SANTANA e/ou MÔNICA 
SANTANA, respondeu que não; QUE indagado se o DECLARANTE sozinho tratou de 
arrecadação para campanhas eleitorais, respondeu que não; QUE indagado se o 
DECLARANTE intermediou algum assunto, agendamento de reuniões e/ou entregas de 
documentos para ANTONIO PALOCCI FILHO a respeito de assuntos envolvendo a 
PETROBRAS, respondeu que não; QUE indagado se no período em que ANTONIO 
PALOCCI FILHO presidia o Conselho de Administração da PETROBRAS o DECLARANTE 
o auxiliou de alguma forma, respondeu que não; QUE não faz ideia do que MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT queria dizer, em mensagem encaminhada ao DECLARANTE em 
10.01.2011, quando solicitou que comentasse com PALOCCI que o assunto do petróleo 
não estava indo bem, respondeu não fazer ideia do que aquilo queria dizer; QUE indagado 
sobre a relação de JULIO CAMARGO com ANTONIO PALOCCI FILHO, respondeu que 
se tratava de uma relação eventual; QUE era uma relação amistosa, tendo ocorrido alguns 
encontros no escritório de PALOCCI e alguns jantares; QUE indagado se ANTONIO 
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PALOCCI FILHO teria tratado com JULIO CAMARGO assuntos a respeito da 
PETROBRAS, respondeu que não; QUE gostaria de esclarecer que era muito frequente 
que empresários procurassem PALOCCI para prospecção de cenários econômico e 
político; QUE ele era um analista sutil e as pessoas gostavam de ouvir sua posição; QUE 
indagado se ANTONIO PALOCCI FILHO, após deixar o cargo de Ministro da Casa Civil 
em junho de 2011, desligou-se do Governo Federal, respondeu que sim; QUE indagado 
se PALOCCI chegou a tratar com empresários, após junho de 2011, sobre qualquer projeto 
ou interesse do Governo Federal, respondeu que não; QUE indagado se ANTONIO 
PALOCCI FILHO teria tratado sobre temas envolvendo o PROSUB e a construção da 
Arena Corinthians com quaisquer empresários, respondeu que não, inclusive que o próprio 
DECLARANTE nunca ouviu PALOCCI comentar de tais temas; QUE indagado sobre a 
ciência que o DECLARANTE tem a respeito de reuniões MARCELO e PALOCCI tiveram 
nos anos recentes, respondeu que ambos tiveram reunião com MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT, a pedido deste, no ano de 2015, na sede da empresa PROJETO; QUE 
ALEXANDRINO ALENCAR estava presente; QUE o DECLARANTE não sabe o que foi 
tratado e tampouco ANTONIO PALOCCI FILHO comentou com ele sobre o assunto; QUE 
indagado se a empresa PROJETO chegou a prestar alguma espécie de serviço ou 
assessoria para a ODEBRECHT ou empresas ligadas a ele, respondeu que não; QUE 
indagado sobre a remuneração do DECLARANTE na empresa PROJETO, respondeu que 
recebia cerca de oito a nove mil reais; QUE também tinha renda de outra empresa, de 
titularidade do DECLARANTE, envolvendo inclusive prestação de serviços para muitos 
clientes da PROJETO; QUE indagado se conhece a empresa STROTBEK & BRAVO 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA, respondeu que nunca ouviu falar; QUE indagado se o 
endereço da Rua Sampaio Viana, 202, em São Paulo/SP, é familiar ao DECLARANTE, 
respondeu que não; QUE indagado sobre “CARLINHO”, respondeu que se trata de 
CARLOS POCENTE, motorista da empresa PROJETO e de PALOCCI há muitos anos; 
QUE tal pessoa nunca foi utilizada para recebimento de qualquer espécie de vantagem ou 
recursos direcionadas a ANTONIO PALOCCI FILHO; QUE indagado sobre a estrutura 
física da PROJETO, respondeu que, em 2011, ingressaram na empresa dois analistas 
financeiros. Além disso, RITA DE CASSIA era a administradora da empresa; QUE 
CARLOS POCENTE e IVÉRIO SILVINO eram os motoristas da empresa; QUE dentro da 
empresa, existiam três estações de trabalho, uma ocupada por RITA e o DECLARANTE, 
outra era utilizada pelos sócios ADRIAN ORTEGA e ANDRE PALOCCI; QUE ANDRIAN 
ORTEGA saiu da empresa no final do ano passado; QUE indagado se tem ciência da 
relação de ANTONIO PALOCCI com JOÃO FERRAZ, respondeu que foi uma relação 
breve. FERRAZ tinha admiração por PALOCCI; QUE depois que JOÃO FERRAZ deixou 
a empresa SETE BRASIL, ele esteve na sede da empresa PALOCCI em ao menos duas 
oportunidades; QUE JOÃO FERRAZ e ANTONIO PALOCCI não mantinham contato à 
época em que o primeiro era presidente da Sete Brasil; QUE indagado se enquanto 
ANTONIO PALOCCI FILHO exerceu o mandato de Deputado Federal ele, em algum 
momento, tratou de questões relativas ao BNDES, respondeu que não. Esclareceu, 
inclusive, que PALOCCI revelou ao DECLARANTE ser crítico da expansão do banco; QUE 
indagado, a pedido da Defesa, se ANTONIO PALOCCI FILHO, em algum momento, foi 
referido em alguma correspondência, reunião ou em qualquer outra oportunidade, através 
do codinome “ITALIANO”, respondeu que não; QUE o único apelido que o DECLARANTE 
ouviu PALOCCI ser chamado foi de “Doutor” e “Doutorzinho”; QUE indagado se acha que 
se uma empresa tivesse um codinome específico que designasse determinado indivíduo 
apenas em âmbito interno viriam seus funcionários a usarem o mesmo codinome em 
referência àquele indivíduo para pessoas que não pertencessem à empresa, respondeu 
não saber; QUE sua Defesa afirma que BRANISLAV KONTIC está à disposição para 
quaisquer esclarecimentos que a Autoridade Policial julgar necessário;” 


