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TERMO DE DEPOIMENTO 
que presta RITA DE CASSIA DOS SANTOS 

Inquerito Policial no 2255/2015-4 - SR/PF/PR 

No dia 19 de setembro de 2018, no Grupo de Repressao a Crimes Cibern白ticos, localizado na 

Avenida Paulista, 1912, 100 andar, S白o Paulo/SP, perante o Delegado de Policia Federal 

FILIPE HILLE PACE e as testemunhas policiais RODRIGO PRADO PEREIRA, matricula n。  
19.006 e JOAO VICENTE GRANJA DE MACEDO, matricula n。  19.256, compareceu RITA DE 

CASSIA DOS SANTOS, brasileira, casada, CPF n。  280.689.438-70, RG n。  33042208 SSP/SP, 

residente a Rua Visconde de Piraja, 659, apto 154-B, Vila Dom Pedro I, S白o Paulo/SP, telefone 

(11) 996487888, assistida pelo advogado MATTEUS BERESA DE PAULO MACEDO, inscrito 

na OAB/PR sob n。  83.616, e, compromissada a dizer a verdade sob pena de ser 

responsabilizada pelo crime de falso testemunho, inquirida pela Autoridade Policial, disse 

QUE 白  funcion白ria da empresa PROJETO desde mar9o de 2008; QUE indagada sobre suas 

fun96es na empresa PROJETO, respondeu que e registrada como auxiliar administrativa 

financeira e est白  no contrato social como administradora; QUE, dentre suas atribui96es, 

cuidava da rotina administrativa da empresa, contas a pagar, a receber, da limpeza do 

ambiente, do recebimento de clientes, atendia telefone, assessoria na montagem das agendas 

de ANTONIO PALOCCI FILHO, no cuidado de algumas quest6es pessoais da famlia; QUE 

n白o participava das reunies que PALOCCI fazia na empresa PROJETO; QUE, pelo que se 

recorda, BRANISLAV KONTIC n白o participou da maior parte das reuni6es que ANTONIO 

PALOCCI FILHO fez na empresa PROJETO; QUE, a respeito da confec9白o das agendas, 

afirma que competia 白  DEPOENTE ou a BRANISLAV KONTIC a montagem das agendas; QUE 

a DEPOENTE afirma que encontrou em dispositivos de armazenamento de dados c6pias das 

agendas de PALOCCI dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; QUE tais documentos 

foram encontrados em dispositivo pessoal da DEPOENTE, acreditando que havia feito uma 

especie de backup de tais agendas; QUE tambem encontrou agendas de PALOCCI dos anos 

de 2015 e 2016 em computadores da empresa PROJETO que tinham sido apreendidos pela 

POLICIA FEDERAL; QUE informa que disponibilizou tais arquivos para a Defesa de ANTONIO 

PALOCCI FILHO para posterior entrega a POLiCIA FEDERAL de Curitiba/PR; QUE indagada 

se reconhece a pessoa de MILTON SCHAHIN, respondeu que, pelo nome,e uma pessoa que 

lhe 白  familiar; QUE se trata de um senhor; QUE se recorda que tal pessoa j白  esteve na sede da 

empresa PROJETO, salientando que se tratava de um contato de muitos anos atras; QUE 

indagada se reconhece a pessoa de ROBERTO D'AVILA, respondeu que se recorda de se 

tratar de uma pessoa publica; QUE se recorda de ter presenciado tal pessoa em uma 

oportunidade na sede da empresa PROJETO; QUE gostaria de destacar que tambem se tratou 

de um contato de muitos anos atrs; QUE indagada sobre o que quer dizer com "muitos anos 
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atr白s', respondeu se tratar de periodo pr6ximo ao inicio de suas atividades na empresa 

PROJETO; QUE indagada se reconhece a pessoa de OTAVIO MARQUES DE AZEVEDO, 

respondeu que se recorda de se tratar de executivo relacionado a empresa do ramo de 

constru9ao; QUE pode afirmar que tal pessoa ja esteve na sede da empresa PROJETO; QUE 

n白o se tratava de um contato muito recente de PALOCCI; QUE indagada se reconhece a 

pessoa de JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, respondeu que sim e que tal pessoa 

ja foi ao escrit6rio politico de PALOCCI na Alameda Lorena em mais de uma oportunidade; 

QUE indagada se conhece a pessoa de JOAO VACCARI NETO, respondeu que sim; QUE se 

recorda que tal pessoa ja compareceu a sede da empresa PROJETO em mais de uma 

oportunidade; QUE acredita que foram menos de cinco (5) encontros com VACCARI na sede 

da PROJETO; QUE gostaria de acrescentar que apenas cuidava e tomava conhecimento dos 

encontros de PALOCCI que aconteciam na sede da empresa PROJETO, nao podendo 

confirmar ou refutar encontros e relacionamentos que PALOCCI mantinha fora da sede da 

empresa; QUE indagada se conhece a pessoa de ATILANO OMS SOBRINHO, respondeu que 

n白o se lembra de tal nome e do rosto de tal pessoa; QUE gostaria de destacar que ANTONIO 

PALOCCI FILHO, por se tratar de pessoa publica, recebia muitas pessoas na sede da 

empresa; QUE a DEPOENTE n白o se importava muito em fixar o nome e o rosto das pessoas 

que visitavam PALOCCI, sendo que sua preocupa9白o principal era deixar o escrit6rio em 

condi96es para o encontro; QUE afirma que tem maior facilidade para se lembrar dos clientes 

da empresa PROJETO, mas que, dada a condi 白o publica da PALOCCI, muitas das pessoas 

que ele recebia n白o possuiam rela9白o comercial com a empresa de consultoria; QUE, por essa 

raz白o,e impossivel para a DEPOENTE se recordar de todas as pessoas que j自  visitaram 

PALOCCI na sede da empresa; QUE indagada sobre o modo como ocorria o acesso ao edifcio 

em que sediada a PROJETO pelas pessoas que visitavam PALOCCI, respondeu que por 

vezes as pessoas se submetiam normalmente ao controle de registro e acesso da portaria do 

edifcio comercial, mas tamb白m havia oportunidades em que a PROJETO, por possuir cinco (5) 

vagas de garagem na sede da Rua Ministro Rocha Azevedo, disponibilizava o acesso dos 

visitantes pela garagem; QUE, neste caso, CARLOS POCENTE esperava o visitante do lado 

de fora da garagem, fornecendo-lhe um cart白o de acesso para ingresso e, posteriormente, 

acompanhava as pessoas pelo elevador a partir da garagem; QUE, nestes casos, a pessoa 

n白o se submetia ao registro do edificio de controle e acesso; QUE indagada se conhece a 

	

pessoa de ANDRE ESTEVES, respondeu nao se lembrar se tal pessoa j白  esteve na 	/ 

PROJETO; QUE gostaria de destacar que, durante o ano de 2010, a DEPOENTE estava 

gravida, tendo encerrado a gesta9白o, com o nascimento de sua filha, em 15 de novembro deノ  

2010; QUE, muito embora tenha formalmente parado de trabalhar em 12 de novembro do ブ  

mesmo ano, no periodo de sua gesta9白o a DEPOENTE estava deixando de lado 
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progressivamente as fun96es exercidas na empresa; QUE, por tal motivo, n白o possui muita 

mem6ria de quais pessoas visitaram ou n白o ANTONIO PALOCCI FILHO em tal 白  poca; QUE, 

no entanto, sabe quem e ANDRE ESTEVES; QUE indagada se ANDRE ESTEVES possuia 

relacionamento com ANTONIO PALOCCI, respondeu se recordar que houve algumas tratativas 

para encontros entre ambos; QUE, pelo que se recorda, n白o se tratava de uma pessoa de 

relacionamento continuo com PALOCCI; QUE gostaria de destacar tamb白m que pode ser 

possivel que tal pessoa mantivesse relacionamento direto com PALOCCI ou mesmo com 

BRANISLAV; QUE indagada se conhece a pessoa de MARCELO ODEBRECHT, respondeu 

que sim, que era uma pessoa com quem PALOCCI mantinha relacionamento peri6dico; QUE 

tal pessoa j白  esteve na empresa PROJETO em mais de uma oportunidade; QUE a respeito de 

EMILIO ODEBRECHT, a DEPOENTE nao se recorda de ter presenciado tal pessoa na sede da 

empresa; QUE indagada sobre a pessoa de ALEXANDRINO ALENCAR, respondeu que o 

conhece e que tal pessoa tambem j白  esteve na sede da empresa PROJETO; QUE indagada se 

conhece JOAO FERRAZ, respondeu que sim, recordando-se de contatos de PALOCCI com ele 

em 2010; QUE se recorda que tal pessoa ja deixou um convite de casamento de sua filha para 

PALOCCI; QUE ele era ligado a empresa SETE BRASIL; QUE indagada a respeito de 

JUSCELINO DOURADO, respondeu que conheceu tal pessoa, uma vez que foi chefe de 

gabinete de PALOCCI 白 e poca em que este era Ministro da Fazenda; QUE nao chegou a 

trabalhar com JUSCELINO; QUE se recorda que, em 2008 e 2009, 白  poca em que a 

DEPOENTE iniciou suas fun96es na empresa PROJETO, j白  presenciou JUSCELINO 

DOURADO na sede da Alameda Lorena; QUE indagada sobre qual foi a u ltima vez em que 

presenciou JUSCELINO na sede da PROJETO, respondeu se recordar de alguma visita 

ocorrida em 2010; QUE indagada sobre quais eram as fun96es de BRANISLAV KONTIC na 

PROJETO e para PALOCCI, respondeu que BRANISLAV e a DEPOENTE possuiam algumas 

fun96es em comum, podendo afirmar que ele, a DEPOENTE e mesmo PALOCCI faziam a 

montagem das agendas; QUE se recorda, por exemplo, que combinou com BRANISLAV que, 

ao final de cada dia, competiria a ele informar a PALOCCI sobre a agenda que este teria no dia 

seguinte, ao passo que competiria a DEPOENTE informar a agenda de PALOCCI ao motorista 

CARLOS POCENTE; QUE em quest6es administrativas da empresa, era BRANISLAV quem 

despachava junto com PALOCCI; QUE pode ser possivel que alguns servios externos tenham 

sido feitos por BRANISLAV KONTIC a pedido de PALOCCI; QUE gostaria de consignar que 

BRANISLAV e PALOCCI n白o compartilhavam com a DEPOENTE a grande parte das tarefas 

que realizavam e as decis6es que tomavam; QUE indagada se teve conhecimento de 

PALOCCI efetuar pagamentos em esp白cie para funcion白rios da PROJETO, como a pr6pria 

DEPOENTE, BRANISLAV e o motorista CARLOS, respondeu nao ter conhecimento disso; 

QUE, a respeito da empresa SANTANDER, destaca que era cliente da PROJETO, sendo que 
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PALOCCI era quem se deslocava at白  ao banco para as tarefas de consultoria, nao se 

recordando de representantes do banco deslocaram-se at白  a sede da PROJETO; QUE 

indagada se conhece a pessoa de EDVALDO, a qual possuia rela9ao com CARLOS ALBERTO 

DE OLIVEIRA ANDRADE, respondeu que sim, que se tratava da pessoa com quem a 

DEPOENTE conversava quando desejava efetuar contato com CARLOS, o propriet白rio da 

CAOA e que era cliente da PROJETO; QUE indagada sobre a presen9a de JOAO SANTANA e 

MONICA MOURA no escrit6rio da PROJETO, respondeu se recordar de MONICA se encontrar 

com PALOCCI, na sede da empresa, em mais de uma oportunidade; QUE PAULO 

OKAMOTTO j白  esteve em mais de uma oportunidade na sede da empresa PROJETO; QUE o 

ex-prestdente LULA e a ex-presidente DILMA nunca estiveram na sede da empresa; QUE, no 

entanto, PALOCCI tinha frequentes encontros com LULA na sede do INSTITUTO LULA; QUE, 

com o passar dos anos, os encontros de PALOCCI e LULA no instituto passaram a ocorrer 

com maior frequencia; QUE, no entanto, nao pode quantificar com exatid白o a frequencia dos 
encontros 

Nada mais foi tratado. Encerrado o 
presente termo 
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