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Em síntese, todos os investigados presos negaram qualquer responsabilidade criminal 

pelos fatos ora investigados. 

Transcrevo, para conhecimento do Juízo, as declarações de JUSCELINO ANTONIO 

DOURADO, BRANISLAV KONTIC e ANTONIO PALOCCI FILHO, respectivamente: 

“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 em 1988, 
era estudante universitário e conheceu ANTONIO PALOCCI FILHO em discussões 
naquele âmbito, uma vez que era vereador em Ribeirão Preto e tinha aprovado projetos 
que interessavam ao grupo universitário do DECLARANTE; QUE de 1988 a 1990 o 
DECLARANTE foi militante do PARTIDO DOS TRABALHADORES; QUE, à época, 
possuía diversos curso de formação profissional em planejamento; QUE não chegou a 
concluir o curso superior de química; QUE à época já exercia serviços de administração, 
controle de contabilidade de algumas entidades; QUE trabalhava, naquele período, em 
entidade ligada à Igreja Católica, assistindo-a no controle de contabilidade e de prestação 
de contas em convênios internacionais;  QUE ANTONIO ELEISON LEITE, amigo do 
DECLARANTE à época, indicou o DECLARANTE para o PARTIDO DOS 
TRABALHADORES a fim de que fizesse planejamento das campanhas do segundo turno 
das eleições de 1992; QUE neste planejamento, planejavam toda a estratégia de 
comunicação e a programação semanal das campanhas nas atividades em rua; QUE tinha 
contato, naquele período, com a pessoa chamada de “ROCHINHA”, cujo nome não se 
lembra, ligado ao PT; QUE em Ribeirão Preto tratava do planejamento diretamente com 
ANTONIO PALOCCI FILHO, que já era Deputado Estadual à época;  QUE havia a 
necessidade em se tratar diretamente com os candidatos para tratar do planejamento do 
segundo turno das eleições de 1992; QUE foi a primeira vez que havia tratado 
pessoalmente com ANTONIO PALOCCI FILHO; QUE ANTONIO PALOCCI FILHO acabou 
vencendo a eleição municipal de Ribeirão Preto de 1992; QUE em dezembro daquele ano, 
PALOCCI chamou o DECLARANTE fazendo-lhe uma proposta para que trabalhasse no 
interior de São Paulo, uma vez que tinha dois programas de desejava implantar naquela 
região; QUE em fevereiro de 1993, o DECLARANTE recebeu uma proposta de PALOCCI 
para que ficasse 3 meses em Ribeirão Preto para que organizasse os projetos que 
desejava implantar; QUE os projetos se chamavam Orçamento Participativo e Governo 
No Bairro; QUE durante aqueles 3 meses houve reestruturação administrativa da 
Prefeitura, o que ocasionou a criação de novos cargos de assessoria; QUE PALOCCI 
convidou o DECLARANTE para ocupar um destes cargos a fim de coordenasse os dois 
programas já citados; QUE o DECLARANTE aceitou o convite principalmente por 
questões econômicas; QUE a partir de julho de 1993, o DECLARANTE começou a 
“consolidar sua vida”, referindo-se à melhor de suas condições econômicas; QUE, em 
1993 a 1995, o DECLARANTE assumiu outra função, paralela à função que já exercia; 
QUE executou a interface com o Governo Federal, assumindo a parte de convênios do 
Governo Federal com o Governo Estadual; QUE em meados de 1995, PALOCCI convidou 
o DECLARANTE para acompanhar a formatação da CETERP (COMPANHIA 
TELEFONICA DE RIBEIRAO PRETO) como sociedade anônima, uma vez era constituída 
como autarquia anteriormente, e PALOCCI entendia que o DECLARANTE, que era de sua 
confiança, deveria acompanhar o processo de abertura de capital da empresa; QUE ficou 
nessa função até o final do governo de PALOCCI no município até o final de 1996; QUE 
terminado o mandato, deixou as funções na CETERP; QUE cessou, assim, inicialmente, 
o ciclo de relacionamento entre o DECLARANTE e ANTONIO PALOCCI FILHO; QUE, 
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assim, adquiriu a franquia de uma empresa que havia criado uma rede de internet, 
chamada NUTEC NET; QUE comprou a franquia com a verba rescisória das funções que 
exercia na CETERP; QUE, em 1998, PALOCCI tornou-se candidato a Deputado Federal, 
tendo convidado o DECLARANTE para a função de coordenador de sua campanha, uma 
vez que PALOCCI era presidente regional do PT em São Paulo e iria coordenar a 
campanha de MARTA SUPLICY para o Governo de São Paulo; QUE o DECLARANTE 
aceitou e foi nomeado para cargo de assessor da presidência do PT regional de São 
Paulo/SP; QUE iria assessor PALOCCI em sua campanha e, eventualmente, também 
assessoraria a campanha de MARTA SUPLICY; QUE PALOCCI acabou por ser eleito para 
o Cargo de Deputado Federal; QUE, então, PALOCCI convidou o DECLARANTE para 
cargo de Assessor Parlamentar na Câmara dos Deputados no Gabinete de ANTONIO 
PALOCCI FILHO; QUE ficou neste cargo até 2000, quando PALOCCI foi eleito novamente 
prefeito de Ribeirão Preto/SP; QUE PALOCCI convidou o DECLARANTE para o cargo de 
Secretário da Casa Civil; QUE exerceu esse cargo durante o ano de 2001; QUE, em 2002, 
o DECLARANTE assumiu, por alguns meses, a Superintendência da CODERP; QUE, 
quando PALOCCI foi nomeado coordenador da campanha do então candidato à 
Presidência da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, uma vez que CELSO DANIEL 
havia sido assassinado, comunicou ao DECLARANTE e aos demais que se ausentaria do 
exercício do cargo e pediu que não se afastasse de seu cargo na prefeitura; QUE, com a 
eleição de LUIZ INACIO LULA DA SILVA, o então presidente eleito fez uma reunião em 
Ribeirão Preto/SP e informou que pedia “permissão” à Ribeirão Preto para que ANTONIO 
PALOCCI FILHO coordenasse a transação do governo de FHC para aquele que havia sido 
eleito; QUE, então, PALOCCI deixou o cargo de prefeito de Ribeirão Preto; QUE o 
DECLARANTE foi convidado a compor a Assessoria de Transição de Governo; QUE, em 
novembro de 2002, o DECLARANTE foi nomeado para o cargo, trabalhando por cerca de 
2 meses em Brasília com o fim de assessorar ANTONIO PALOCCI FILHO; QUE, em 
01.01.2003, ANTONIO PALOCCI FILHO nomeou o DECLARANTE para exercer o cargo 
de Chefe de Gabinete do Ministério da Fazenda, uma vez que o DECLARANTE 
acompanhava PALOCCI em diversas reuniões da equipe da transição econômica; QUE 
em 01.09.2005, o DECLARANTE solicitou sua exoneração do cargo de Chefe de Gabinete 
do Ministro da Fazenda; QUE indagado do motivo para pedir exoneração, respondeu que 
por duas razões. A primeira, em razão da pressão gerada pela CPI dos bingos acerca de 
possível convocação de ANTONIO PALOCCI FILHO para a comissão; QUE havia 
possibilidade de que fossem convocadas muitas pessoas ligadas a PALOCCI e a Ribeirão 
Preto; QUE a CPI convocou por fim, o DECLARANTE, passando a ficar claro que 
ANTONIO PALOCCI FILHO seria o próximo; QUE diversos jornalistas, à época, 
procuraram saber quem era o DECLARANTE, basicamente em razão de sua função de 
proximidade as funções desempenhadas por PALOCCI no Ministério da Fazenda; QUE 
tinha um acordo com PALOCCI de cuidar apenas de sua agenda no Ministério da Fazenda; 
QUE não participava da agenda externa de ANTONIO PALOCCI FILHO; QUE veio a ser 
convocado para depor na CPI, com apenas uma semana de antecedência; QUE jornalistas 
violaram a privacidade da família do DECLARANTE em Ribeirão Preto/SP, a fim de 
levantar dados e informações sobre ele; QUE este foi um dos motivos para o 
DECLARANTE considerar a abandonar o cargo que exercia; QUE o outro motivo para 
pedir exoneração, em resumo, era o de que o DECLARANTE, com o assédio que ele e 
sua família tinham sofrido, não via mais motivos para continuar a se “sacrificar” para 
trabalhar, de segunda a sexta, em Brasília, deixando sua família em Ribeirão Preto; QUE 
o DECLARANTE conversou com PALOCCI e expôs tais argumentos a ele; QUE o 
DECLARANTE chegou a depor na CPI DOS BINGOS; QUE ANTONIO PALOCCI FILHO 
tentou convencer que o DECLARANTE não deixasse seu cargo; QUE o DECLARANTE 
redigiu uma carta de exoneração, a qual veio a ser publicada no Jornal Nacional; QUE 
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este episódio marcou o fim do ciclo profissional do DECLARANTE com ANTONIO 
PALOCCI FILHO; QUE indagado se, durante as funções de coordenação de campanha 
para o cargo de Deputado Federal para ANTONIO PALOCCI FILHO, exercia atividades de 
arrecadação de recursos, respondeu que não, que não exercia tais funções e tampouco 
conhecia e tratava com profissionais de marketing político; QUE conheceu JOÃO 
CERQUEIRA DE SANTANA FILHO, quando este trabalhava com DUDA MENDONÇA para 
a campanha de ANTONIO PALOCCI FILHO em 2000, para o cargo de Prefeito de Ribeirão 
Preto; QUE indagado se conheceu MÔNICA REGINA CUNHA MOURA, afirmou que sim, 
mas em momento posterior, quando foi convidado por JOÃO SANTANA a passar um final 
de semana em sua casa de praia; QUE apenas naquela oportunidade conheceu MÕNICA 
REGINA CUNHA MOURA; QUE se recorda de outros encontros posterior com MÔNICA 
REGINA CUNHA MOURA e JOÃO SANTANA, mas, que, nenhum deles tinha finalidade 
comercial ou eleitoral; QUE após setembro de 2005, o DECLARANTE foi convidado por 
WILSON QUINTELLA FILHO para trabalhar na empresa ESTRE; QUE indagado se por 
indicação de PALOCCI, respondeu que não, pois já conhecia GUTO QUINTELLA, irmão 
de WILSON; QUE conheceu tal pessoa em uma reunião de Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Econômico; QUE WILSON havia recebido de GUTO informações de que 
o DECLARANTE “era uma pessoa muito boa de planejamento”; QUE WILSON não julgava 
interessante contratar o DECLARANTE no regime celetista; QUE, por isso, sugeriu que 
fosse aberta uma empresa e que o DECLARANTE, através da empresa J & F 
ASSESSORIA LTDA, passou a prestar assessoria, em regime de exclusividade, para a 
ESTRE; QUE a empresa J & F ASSESSORIA foi criada como uma empresa de assessoria 
e criação de eventos; QUE passou a prestar serviços exclusivos para a ESTRE, tendo 
formalizado, em janeiro de 2006, um contrato de 2 anos com aquela empresa; QUE 
WILSON chamava o DECLARANTE de Diretor de Gestão da empresa, ainda que fosse 
apenas contratado através de uma pessoa jurídica; QUE o ciclo profissional do 
DECLARANTE com a empresa ESTRE durou até meados de 2011; QUE nesse período 
prestou pequenos serviços para outros clientes, podendo citar empresas de advocacia, 
dentre outros; QUE sua verdadeira fonte de renda advinha de sua relação com a empresa 
ESTRE; QUE indagado sobre seu faturamento neste período, recorda-se que receberia, 
inicialmente, R$ 30.000,00 mensais, sem prejuízo do reembolso por gastos com o 
trabalho; QUE posterior seu faturamento aumentou gradualmente, uma vez que como o 
DECLARANTE não era estatutário, não poderia receber valores à título de bonificação; 
QUE teve contratos adicionais com a ESTRE, formalizados como uma saída para bonificar 
o DECLARANTE; QUE também formalizou contratos com a ESTRE PETRÓLEO; QUE 
indagado sobre o seu faturamento a partir de então, recorda-se de que tiveram anos que 
recebeu cerca de R$ 700.000,00, em outros um milhão, dois milhões; QUE indagado se 
possuía funcionários e sede, respondeu que a prefeitura permitia que sua residência fosse 
o endereço de sua sede; QUE em relação aos funcionários, utilizou sempre funcionários 
da própria ESTRE; QUE nunca contratou funcionários em nome da pessoa jurídica J & F 
ASSESSORIA; QUE após 2005, teve apenas dois encontros com ANTONIO PALOCCI 
FILHO, em um dos quais tratou sobre a defesa dele em diversos processos de 
investigações sobre os atos que ANTONIO PALOCCI FILHO havia praticado na prefeitura 
de Ribeirão Preto/SP; QUE havia, inclusive, possibilidade de ser imputada 
responsabilidade ao próprio DECLARANTE; QUE destaca que nenhuma das ações civis 
que foram propostas resultaram em responsabilização criminal para o DECLARANTE e 
PALOCCI; QUE o DECLARANTE atuou junto a um escritório de advocacia na defesa de 
tais ações; QUE se recorda de outros dois encontros com BRANISLAV KONTIC para tratar 
da atuação do escritório de advocacia na defesa de ANTONIO PALOCCI FILHO nas ações 
civis públicas, ações de improbidade e outros procedimentos em Tribunal de Contas; QUE 
gostaria de afirmar que nunca foi amigo de ANTONIO PALOCCI FILHO; QUE indagado 
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sobre a relação do DECLARANTE com MARCELO BAHIA ODEBRECHT, especificamente 
no período de 2002 a 2011, afirmou que o conheceu em uma reunião ocorrida com os 
maiores empresários do país com o então Presidente da República; QUE se recorda de 
outro encontro com MARCELO BAHIA ODEBRECHT, em ocasião de uma grande 
reunião/encontro que o Ministério da Fazenda propiciou em razão de um projeto de lei que 
intentava aprovar; QUE, na ocasião, recebeu pessoalmente cada um dos empresários, 
razão pela qual manteve novo contato com MARCELO BAHIA ODEBRECHT; QUE 
indagado se durante as funções que exercia para a ESTRE teve contato com MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT, respondeu que não; QUE indagado se MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT procurava o DECLARANTE a fim de manter contato com ANTONIO 
PALOCCI FILHO, respondeu que não; QUE indagado se tinha alguma relação com 
ANGOLA e com outros projetos daquele país, respondeu que não; QUE indagado se o 
telefone (11) 8591-6460 pertence ou pertenceu ao DECLARANTE, responde que este 
número já lhe pertenceu; QUE indagado se o DECLARANTE passou seu telefone para 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, respondeu que não; QUE indagado por qual razão 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT tinha, em anotações, o número de celular do 
DECLARANTE, respondeu que não sabe; QUE se lembra, contudo, que esteve em uma 
oportunidade no edifício em que sediada a ODEBRECHT, local em que fez cadastro; QUE 
se encontrou, na ODEBRECHT, com PEDRO NOVIS, para tratar de negócios do ramo 
agropecuário, uma vez que PEDRO era proprietário de uma das melhores fazendas de 
criação de determinada raça de gado; QUE se recorda que este encontro possivelmente 
ocorreu nos anos de 2009 a 2010; QUE foi titular de linha (11) 8591-6460 do final de 2005 
até 2011, momento em que saiu da ESTRE AMBIENTAL, quando passou a trabalhar 
apenas no INSTITUTO ESTRE; QUE foi perguntado sobre a anotação feita por MARCELO 
BAHIA ODEBRECHT, na qual consta a programação da entrega de R$ 500.000,00 a 
HILBERTO SILVA junto à sigla JD e o celular (11) 8591-6460, o DECLARANTE disse que 
isto não se refere a ele, não tendo ele recebido qualquer valor espécie neste caso e em 
nenhum outro; QUE o DECLARANTE esclarece que nunca manuseou em suas mãos altos 
valores em espécie; QUE indagado se caso o DECLARANTE tivesse efetivamente 
recebido vantagens indevidas da ODEBRECHT em favor de ANTONIO PALOCCI FILHO 
confirmaria e confessaria tais fatos para a Autoridade Policial que ora o interroga, 
respondeu que sim; QUE indagado se tudo o que o DECLARANTE afirmou até o presente 
momento é verdade, respondeu que sim; QUE indagado por qual motivo o telefone celular 
do DECLARANTE consta da agenda de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, não sabe 
explicar; QUE o telefone 11 37092303, também no celular de MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT, era o telefone PABX da ESTRE AMBIENTAL; QUE indagado por qual razão 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, o diretor da maior empresa do país, iria procurar o 
número de celular do DECLARANTE junto aos cadastros feitos no edifício sede da 
empresa, respondeu que provavelmente por que MARCELO deveria considerar que o 
DECLARANTE ainda tinha alguma influência e contato com ANTONIO PALOCCI FILHO; 
QUE o telefone 19 32621749 era o telefone fixo da residência do DECLARANTE; QUE 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT nunca telefonou para o DECLARANTE; QUE indagado 
se conversou com MARCELO BAHIA ODEBRECHT por e-mail, respondeu que não; QUE 
indagado novamente se em nenhum momento manteve contato por e-mail com 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, respondeu novamente que não; QUE foi mostrado ao 
DECLARANTE um e-mail de dezembro de 2003, que segue anexo ao termo, no qual há 
troca de mensagens com MARCELO BAHIA ODEBRECHT, o DECLARANTE respondeu 
não se lembrar de ter encaminhado qualquer mensagem; QUE gostaria de ressaltar que 
o DECLARANTE era responsável por toda a agenda do Ministro da Fazenda e não 
delegava qualquer função a ninguém; QUE gostaria de ressaltar que não acompanhava 
reuniões de ANTONIO PALOCCI FILHO; QUE indagado novamente se o DECLARANTE 
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tinha alguma relação de projetos e assuntos comerciais com Angola, respondeu que não, 
apenas se recorda de que passou por sua mesa documentos a respeito de assuntos com 
aquele país referentes ao atraso da “conta-petróleo” desde a época do governo de FHC; 
QUE todos os e-mails encaminhados através do juscelino.dourado@fazenda.gov.br, no 
período de 01.01.2003 até 31.08.2005, eram de responsabilidade do DECLARANTE; QUE 
indagado se existiram encontros do DECLARANTE com MARCELO BAHIA ODEBRECHT 
na sede da ODEBRECHT, respondeu que não; QUE se recorda apenas de alguns 
encontros na sede da ODEBRECHT com PEDRO NOVIS e, especificamente, para tratar 
do assunto de gado; QUE MARCELO BAHIA ODEBRECHT nunca agenciou ou marcou 
encontros para PEDRO NOVIS com o DECLARANTE; QUE tais encontros eram marcados 
pela secretária de PEDRO de nome FÁTIMA; QUE indagado se já foi proprietário de 
veículos ZAFIRA, respondeu que sim; QUE indagado se se recorda das placas de tais 
veículos, respondeu que não; QUE indagado a respeito das cores, disse que todos os três 
veículos ZAFIRA que possuiu eram de cor preta; QUE foi mostrado ao DECLARANTE e-
mail de fevereiro de 2006, no qual há solicitação de DARCI LUZ NADEU, secretária de 
MARCELO BAHIA ODEBRECHT, para autorização de entrada no edifício da 
ODEBRECHT para um veículo preto, ZAFIRA, de placa DIQ-2560, para o SR. 
JUSCELINO DOURADO; QUE foi perguntado sobre a efetiva existência de tal encontro 
com MARCELO BAHIA ODEBRECHT na sede da empresa, respondeu não se lembrar; 
QUE não conhece DARCI, ROGÉRIO, OSCAR, pessoas citadas na mensagem; QUE o 
DECLARANTE esclarece que seu advogado irá procurar outras informações sobre a 
eventual ocorrência da reunião; QUE já ingressou na sede do edifício Vila-Lobos com o 
veículo ZAFIRA para realizar encontro com PEDRO NOVIS; QUE indagado novamente a 
respeito da anotação de MARCELO BAHIA ODEBRECHT na qual há a menção a entrega 
de R$ 500.000,00 para “JD”, respondeu que nunca recebeu esse dinheiro, seja para si 
próprio, para terceiros, a pedido de terceiros e tampouco a pedido de ANTONIO PALOCCI 
FILHO; QUE nunca recebeu de ANTONIO PALOCCI FILHO qualquer pedido para receber 
dinheiro em espécie de quem quer que seja; QUE o secretário pessoal de ANTONIO 
PALOCCI FILHO à época em que este exercia a função de Ministro de Estado da Fazenda, 
era ADEMIRSON ARIOVALDO DA SILVA; QUE RALF BARQUETE era o assessor para 
assuntos políticos de PALOCCI à época; QUE indagado se se recorda dos nomes dos 
motoristas de ANTONIO PALOCCI FILHO à época, respondeu que não; QUE sequer se 
lembra do nome do próprio motorista à época; QUE o DECLARANTE e ANTONIO 
PALOCCI FILHO não compartilhavam motoristas; QUE indagado se conhece CARLOS 
ALBERTO POCENTE, respondeu que não; QUE indagado se conhece “CARLINHOS”, 
disse que sim; QUE após lhe ser esclarecido que se tratam das mesmas pessoas, disse 
que “CARLINHOS” foi o motorista de ANTONIO PALOCCI FILHO quando este exerceu os 
cargos de Deputado Estadual, Prefeito de Ribeirão Preto e no primeiro mandado de 
Deputado Federal; QUE indagado se “CARLINHOS” trabalhava para ANTONIO PALOCCI 
FILHO quando este exercia a função de Ministro da Fazenda, respondeu que se isso de 
fato ocorreu, teria sido apenas por motivos pessoais de ANTONIO PALOCCI, uma vez que 
o cargo dispunha de motoristas concursados; QUE indagado se utilizou dos serviços de 
“CARLINHOS”, respondeu que não; QUE, pelo que sabe, CARLINHOS era designado 
para atender exclusivamente a ANTONIO PALOCCI FILHO e a sua família; QUE 
“CARLINHOS” era considerado um funcionário de muita confiança de ANTONIO PALOCCI 
FILHO; QUE indagado sobre sua relação com BRANISLAV KONTIC, disse que o 
conheceu por volta de 2006, 2007, quando este passou a trabalhar para ANTONIO 
PALOCCI FILHO; QUE teve relação com BRANISLAV em razão da necessidade em se 
coordenar a defesa de ANTONIO PALOCCI FILHO em ações civis públicas e de 
improbidade administrativa, conforme já relatado em momento anterior; QUE indagado se 
conhece a empresa STROTBEK & BRAVO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, 
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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 


