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TERMO DE DECLARAC;OES 

que presta LUCIO BOLONHA FUNARO: 

Ao(s) 02 dia(s) do mes de junho de 2017, neste Ediffcio-Sede da Polfcia Federal, em 
Brasflia/DF, onde presente se encontrava MARLON OLiVEIRA CAJADO DOS 
SANTOS, Delegado de Polfcia Federal, 1 a Classe, Matrfcula n.o 10.891, lotado e em 
exercfcio na Diretoria de Investigagâo e Combate ao Crime Organizado - DICOR, 
compareceu LUCIO BOLONHA FUNARO, sexe masculino, casado, filho de NEIVA 
BOLONHA FUNARO, nascido aos 16/01/1974, RG 11659179-1 SSP/SP, CPF 
173.318.908-40. Cientificado acerca dos seus direitos constitucionais, inclusive o 
de permanecer calado, inquirido a respeito dos fatos pela Autoridade Policial, 
RESPONDEU: QUE nâo e, e nunca foi, s6cio de seus irmâos DANTE BOLONHA 
FUNARO e ROBERTA FUNARO YOSHIMOTO; QUE nunca tiveram nenhuma 
participagâo nas atividades profissionais ou ilfcitas do declarante; QUE ap6s a 
operagâo CATILlNÂRIAS, ocorrida em dezembro de 2015, teve uma reuniâo com 
JOESLEY BATISTA e FRANCISCO ASSIS, na residencia de JOESLEY, onde ficou 
definido que a partir daquele momente o declarante deveria manter contato com 
JOESLEY atraves de FRANCISCO ASSIS, que era diretor juridico da J&F 
INVESTIMENTOS; QUE ja conhecia FRANCISCO ASSIS de outras negociag6es, 
como a compra e venda da empresa DELTA SIA; QUE manteve diversas reuni6es 
com FRANCISCO, tanto em seu escrit6rio quanto no escrit6rio da JBS para tratar de 
assuntos de interesse em comum do grupo J&F e o declarante; QUE entre fevereiro de ~ 
2016 a ate sua prisâo em julho de 2016, o declarante recebeu valores diretamente de 
FRANCISCO na sua residencia; QUE os recursos eram entregues em especie, a fim 
de evitar transferencia bancarias, por receio do pr6prio FRANCISCO de haver 
problemas com a area de compliance da empresa; QUE em uma dessas reuni6es com 
FRANCISCO no escrit6rio do declarante, este apresentou o seu irmâo DANTE, e 
orientou a ambos que se algo acontecesse com o declarante os dois mantivessem 
contato para resolver problemas com custos de defesa tecnica, despesas domestic 
e manutengâo do escrit6rio; QUE conheceu o ex-Deputado Federal EDUARD 
CUNHA no ano de 2002 por intermedio do entâo Deputado Estadual do Rio de Janei' \ 
ALBANO REIS; QUE nas eleig6es do ano de 2002 o declarante auxiliou na campa ~~
de EDUARDO CUNHA provendo dinheiro de CAIXA 2, e a partir dai passou a 
estreito relacionamento com EDUARDO CUNHA, no campo social e negocial; QU 
conhece ALTAIR ALVES PINTO, o qual Ihe foi apresentado no escrit6rio de 
EDUARDO CUNHA, salva engano no ano de 2003; QUE ALTAIR era um funcionario 
do EDUARDO CUNHA e responsavel pela logfstica de transporte de valores em 
especie para o ex-Deputado EDUARDO CUNHA; QUE conhece JOESLEY BATISTA o 
qual Ihe foi apresentado por PAULO SERGIO FORMIGONE DE OLiVEIRA (vulgo 
paulinho de Andradina) em meados de 2011; QUE teve uma relagâo muito pr6xima 
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com JOESLEY BATISTA tanto no campo social quanto no campo negocial; QUE o 
declarante se dispoe relatar todos os neg6cios efetuados com JOESLEY BATISTA, de 
forma detalhada, em outra ocasiăo; QUE conhece RICARDO SAUD, o qual Ihe foi 
apresentado por JOESLEY BATISTA em meados de 2012; QUE năo tem 
relacionamento pr6ximo com RICARDO SAUD; QUE o declarante mantinha uma 
especie de conta corrente junto a J&F INVESTIMENTOS; QUE essa era controlada, 
num primeiro momento, pelo DENILTON, e posteriormente pela BARRETO, do lado da 
J&F e pelo lada do declarante ele mesmo controlava, ate a deflagragăo da operagăo 
CATILINARIAS; QUE o declarante tinha um saldo credor com a J&F, decorrente de 
agoes Ifcitas e ilfcitas, num montante de aproximadamente de R$ 80 milhoes de reais 
em dezembro de 2015; QUE entre as agoes ilfcitas, o declarante menciona operagoes 
do grupo J&F e controladas no âmbito da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FI-FGTS, e 
no Ministerio da Agricultura na gestăo do Ministro ANTONIO ANDRADE, atual 
Vice-Governador de Minas Gerais; QUE em decorrencia desse saldo credor de R$ 80 
milhoes de reais, o declarante recebia pagamentos de forma aleat6ria de acorda com 
sua demanda, que era repassada ao FRANCISCO ASSIS, o qual entregava 
pessoalmente os valores; QUE ap6s sua prisăo os pagamentos passaram a ser 
mensais da forma avengada com FRANCISCO ASSIS que foi de entrega de valores, 
no primeiro momente ao seu irmăo DANTE, e posteriormente entregues a sua irmă 
ROBERTA; QUE o pagamento em especie era uma exigencia da J&F, vez que para o 
declarante năo haveria problemas em receber transferencias bancarias ja que suas 
empresas tinham contratos com a J&F; QUE os irmăos do declarante acreditavam que 
a motivagăo dos pagamentos da J&F eram respaldados em contratos, conforme o 
pr6prio declarante havia mencionado a eles; QUE ap6s a prisăo o DANTE recebeu 
dois ou tres pagamentos da J&F, a pedido do declarante, esua irmă ROBERTA deve 
ter recebido cerca de sete pagamentos; QUE esses pagamentos da J&F, nos primei 
3 meses da prisăo do declarante era na quantia de R$ 600 mii reais, e os dem ·s 
foram de R$ 400 mii reais; QUE o pagamento de novembro de 2016 năo foi efetuad , 
QUE a mudanga de DANTE para ROBERTA se deu por conta de desentendiment 
entre o seu irmăo e FRANCISCO ASSIS; QUE nunca fez nenhuma ameaga 
JOESLEY BATISTA no sentido de delatar as suas operagoes com o mesmo em caso 
de inadimplencia dos pagamentos da J&F; QUE năo houve nenhum acorda entre o 
declarante e JOESLEY BATISTA para que o mesmo permanecesse calado; QUE 
como foi dito anteriormente todos os valores pagos ao declarante se deram em razăo ~ 
dos seus neg6cios com a J&F, e năo para a compra de seu silencio; QUE o dinheiro 
recebido pelo declarante, ap6s sua prisao, era somente deie e, por isso, nao houve 
qualquer repasse para EDUARDO CUNHA ou familiares do mesmo; QUE durante o 
tempo que esteve preso nunca esteve em contato com JOESLEY BATISTA ou 
FRANCISCO ASSIS; QUE FRANCISCO ASSIS, segundo relatos da irma do 
declarante, costumava perguntar sobre as condigoes de saude e emocionais do 
declarante, e sondava se o mesmo estaria tentando fechar acorda de colaboragao 
premiada, procurando saber tam bem sobre as estrategias de defesa do declarante e 
trocas de advogados; QUE nao houve nenhum repasse de dinheiro a politicos desde 
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que foi preso; QUE essa versâo de que o dinheiro pago ao declarante seria para 
compra de seu silencio e inverfdica, tendo JOESLEY a inventado, provavelmente, para 
se eximir de Ihe pagar os valores que Ihe sâo devidos, pressionar o governo a atender 
o seus pleitos ilfcitos e obter vantagens financeiras; QUE GEDDEL VIEIRA UMA era 
de fato o principal contato de JOESLEY cam o governo MICHEL TEMER; QUE alem 
de JOESLEY, o declarante ja esteve em contato cam outras pessoas do grupa J&F 
INVESTIMENTOS, WESLEY BATISTA, JOSE BATISTA SOBRINHO, ANTONIO 
BATISTA, FERNANDO MENDONC;;A, HUMBERTO JUNQUEIRA, ADESIO UMA 
(projeto ELDORADO), JOSE CARLOS GRUBIZICH (projeto ELDORADO), ANTONIO 
BARRETO, DENILTON e os secretarios de JOESLEY, FLĂvlO e NEILA, alem de 
ERICA, secretari a de WESLEY; QUE cam relagâo a apreensâo ocorrida na casa da 
irmâ do declarante, de acorda cam o auto ora apresentado, o declarante informa que, 
os itens 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 saa de sua propriedade e que estavam 
na residencia da irmâ porque o declarante tinha colocado sua casa para alugar, alem 
de ter encerrado as atividades do escrit6rio principal e mudado para um espago menor; 
QUE os valores apreendidos, conforme documenta de cust6dia ora apresentado, sâo 
de propriedade do declarante; QUE nâo recebeu nenhum recado direto de MICHEL 
TEMER ou de EDUARDO CUNHA para ficar calado durante a sua prisâo; QUE 
estranha alguns telefonemas que sua esposa tem recebido de GEDDEL VIEIRA UMA, 
no sentido de estar sondando qual seria o ânimo do declarante em relagâo a fazer um 
acorda de colaboragâo premiada; QUE tam bem chamou a atengâo do declarante o 
monitoramento feito do seu estado de ânimo dos escrit6rios de advocacia que o 
assessoram, primeiro o escrit6rio do MARIZ, depois o escrit6rio de DANIEL GUEBER 
que e ligado ao escrit6rio FERRĂO, este pr6xil'll0 ao Ministro EUSEU PADILHA. Nada 
mais disse e nem Ihe foi perguntado, Enc~(rado o presente que, lida e achado 
conforme, assinam cam a Autoridade Policial! cbm o Declarante, na presenga de seu 
advogado, BRUNO ESPINEIRA LEMOS, insctito\na OAB/BA sob n° 12770, comercial 
(61) 3322-4123, celular (61) 9928â-6286, e comigo, FRANCISCO ANTONIO UMA DE 
SOUSA, Escrivao de Polfcia Fede\al, 2a Cla~se, trfcula n,O 17.990, lotado(a) e em 
exercfcio na Diretoria de Investigag'ao e Com~at o Im O gan'zado - DICOR/PF, 

:~:~:~~:~E POUCIAL :,."."."." .. \\"."" .. " .. \ "" "".""" ... "" """"" """"" "" .... "" 
OPF MARL~~/R ~A DO o S NTOS. Matricu/a n.o 10.891 

DECLARANTE : .... , .. , .. , .. , .... Li.iciăi:iăLă}~~. .\ ............ "., .. , .. " .. , .. , ........ . 

ADVOGADO(A) : .... """ ..... ~,, _ ".".~L.~: .. ".; .. " """"""""." "" 
~BRUNOTSP/NE/RA LEMOS 

ESCRIVĂO(Â) 
EPF FRANC/SCO ANTON/O L A E 
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OPERAC;ĂO PATMOS 

EQUIPE-SP~ 

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAI;AO 

~t:r T J 
FL. Lt;( b 

Aos 18 de mai o de 2017, nesta eidade de Sao Paulo/SP, onde se eneontrava presente o 
Delegado de PoHeia Federal M.>.11.'A ,DIS. AIl.!lY.:x> fa~\"-r.. , matrieula 

I S55'l' ' os Agentes de PoHeia Federal f L fi\! \ !'NI\- Ch\<>< 11"- TII AL\lC'i. 

mat. j-:\=oS'1 , e .$A I m:l,i) , mat. !O6~ 
na presen~a das testemunhas 

• 
1! TESTEMUNHA: 

Nome: S0R.","\O I;',Rol-l 'l,<\~ f'\L\-\O 

RG n. Q "153 9<'900 sSIi'{SP CPFn.Q 148 .'is~(). Elc$-o:::> 

End.: OSl:C ~, "" <n., AP. ;;o-A-, 

2!TESTEMUN 

Nome: ________ ~~~--~~----------------------
RG n.Q -------------;,x.~ 
End.: ________ ---,-L... ____ ...::::,""""==,--______________ _ 

// 

foi determlnado pela autoridade polieial que se procedesse a arreeada~ao do(s) 

• documento(s) e/ou objeto(s) abaixo discriminados, na forma da lei: 

ITEM DESCRII;AO DO MATERIAL ARRECADADO 

c.U\JU'I~ IMRC.A Mc:"oQo\..f\ I Go~ ?11k-~1'\ I (.,Ore-. A\J1\9.M""" 

Ol. ~c.(. \1) "III,iT 56\JE:,'1", fER~<L"'Î"- .... "RO~TA. Al 
C.UuUW .. i'I'I'lRC-f\ LG, G<:J(lE.S ?~\P\ ~ Lf\i.p\tJ:lPl E.I'<"\ '!Qr-c-. 

02 ' , eS'I\ilC:>, IMf;..\ h 3S~~3- o>-olln.~E>-2"' ... s/~ "9Ct5'l>6l)Q./'f':f,. 
CQ", C-lIil> Do. \jW<:l \'g'l5S.LOL'I.!O"1Q:)150330901-'" !\ 
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