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DIRETORIA DE INVESTIGAc;:AO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
GINQ/STF/DICOR - GRUPO DE INQUERITOS DO STF 

TERMO DE DEPOIMENTO 

que presta FRANCISCO DE ASSIS E SILVA: 

Ao(s) 13 dia(s) do mes de junho de 2017,'neste Edificio-Sede da Policia Federal, em 
BrasilialDF, onde presente se encontrava MARLON OLiVEIRA CAJADO DOS 
SANTOS, Delegado(a)de Policia Federal, 1a Classe, Matricula n.o 10.891, lotado(a)e/ou 
em exercicio na Diretoria de Investigac;:ăo e Combate ao Crime Organizado - DICOR, 
compareceu FRANCISCO DE ASSIS E SILVA, sexe masculino, nacionalidade 
brasileira, casado(a), filho(a) de Juvenal Alves da Silva e Rosa Alves da Silva, 
nascido(a) aos 25/03/1965, natural de Campo Mourao/PR, instruc;:ăo ensino superior -
doutorado, profissăo Advogado(a), documento de identidade n° 3960789/SSP/PR, CPF 
545.102.019-15, residente na(o) Rua Maranhăo , 297, Apto. 101, bairro Higien6polis, 
CEP 1240001, Săo Paulo/SP, celular (11)992054060, fone (11)31444060. 
Compromissado nos termos do do Art. 4, § 14, da lei 12.850/2013, inquirido pela 
autoridade policial a respeito dos tatos, RESPONDEU: QUE o depoente era diretor 
executivo de relac;:6es institucionais da JBS SA ate 31/05/2017 quando passou a ser 
diretor da J&F INVESTIMENTOS SA; QUE trabalha para o grupo J&F desde 2001; 
QUE conheceu LUCIO BOLONHA FUNARO em 2012, na sede da J&F; QUE esteve 
com LUCIO em alguns encontros ocasionais na sede da empresa, mas nun'-.l interagiu 
em nenhum assunto da J&F com ". '. ate 2015, quando o interpelou no refeit6rio el" 
JBS sobre uma querela judicial entre LUCIO e a JANDELE (BIG FRANGO), a qual 
tinha sido adquirida pela JBS; QUE LUCi() tinha um acorda com a JANDELE, firmado 
com EVALDO ULlNSKI, de 5% sobre o valor da venda da empresa, que ao tomar 
conhecimento de que a JBS tinha adquirido a JANDELE, LUCIO foi a presidencia da 
J&F e firmou um acordo de R$ 11 milh6es para por fim ao processo; QUE o depoente 
soube por ocasiăo da colaborac;:ăo de JOESLEY BATISTA, que LUCIO tinha uma 
"conta corrente" junto a J&F, a qual possuia um saldo milionario, e que ate aquele 
momento năo sabia se esse saldo decorria de atividades licitas ou ilicitas; QUE entre o 
final de 2015 e inicio de 2016, JOESLEY BATISTA chamou o depoente e pediu que 
formalizasse um contrato para que fossem juntadas, em um s6 documento, todas as 
pendencias financeiras do grupo J&F para com as empresas de LUCIO BOLONHA 
FUNARO; QUE tambem tinha ciencia que o saldo credor de LUCIO referia-se, 
majoritariamente, a uma intermediac;:ăo entre a J&F e o grupo BERTIN; QUE o referido 
contrato tinha um valor total de R$ 100 milh6es, dos quais R$ 87 milh6es ja haviam 
sido quitados no entender da J&F; QUE esses R$ 87 milh6es foram reti rad os de uma 
planilha que o depoente recebeu de JOESLEY, na qual constavam todos os debitos ja 
pagos as empresas de LUCIO BOLONHA FUNARO; QUE de outro la~'), LUCIO 
acreditava que o valor residual err,' ~ R$ 23 milh6es e năo R$ 13 milh6es como 
entendia a J&F; QUE o depoente telle di'.'ersas conversas com LUCIO no 1° semestre 
de 2016, para fazer a formalizac;:ăo do::,. \ ·,.;umentos referentes a este contrato; QUE 
esses encontros se deram no escrit6nu e na car.a de LUCIO; QUE em um desses 
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encontros, no escrit6rio de LUCIO, locaiizado na Rua Jeronimo Monteiro em Săo 
Paulo/SP, o depoente foi apresentado a DANTE BOLONHA FUNARO; QUE LUCIO 
alertou o depoente que caso acontecesse algo com ele, DANTE o procuraria para 
receber pagamentos referentes ao ,.'ontrato; QUE LUCIO tinha o receio de que Ihe 
acontecesse algo, em razâo de ja ter sofrido busca em sua residencia, e de ser 
implicado em alguma investigayâo deGorrente da colaborayăo premiada de FABIO 
FERREIRA CLETO, ex vice-presidente da CAIXA ECON6MICA FEDERAL; QUE 
aquela altura ja havia sido firmado um acordo com LUCIO para uma antecipayâo 
parcial de R$ 1,8 milhoes do saldo devedor de R$ 13 milhoes; QUE tambem ficou 
acertado que o pagamento dos R$ 1,8 milhoes seria divid ido em tres parcelas de R$ 
600 mii; QUE o depoente possui trocou alguns ema ils com LUCIO sobre esse acerto; 
QUE mesmo assim LUCIO ingressou com ayâo para cobrar o saldo devedor que ele 
acreditava ser de R$ 23 milhOes, mas o depoente acredita que tenha sido por uma 
falta de comunicayăo entre LUCIO eseu advogado, ja que o ajuizamento se deu ap6s 
a troca de emails em que ficou combinada a antecipayâo de valores; QUE o valor 
remanescente do saldo devedor de R$ 13 milhoes seria pago ap6s serem resolvidas 
algumas pendencias do objeto do contrato envolvendo litigios judiciais e transferencias 
de im6veis do grupe BERTIN para a JBS; QUE foi realizada uma primeira transferencia 
de R$ 600 mii, via TED, para a empresa VISCAYA, de propriedade de LUCIO; QUE 
lege ap6s a transferencia LUCIO veio a ser preso, em 1° de julho de 2016; QUE como 
combinado, ap6s a prisâo, DANTE procurou o depoente; QUE como ascontas da 
VISCAYA estavam bloqueadas o de!;t,ente sugeriu o pagamento por meio de dep6sito 
judicial, o que de fato nâo ocorreu pois DANTE achou que haveria demora para o 
saque dos valores e haviam contas, ,j,:" escrit6rio de LUCIO, que precisariam ser 
imediatamente liquidadas; QUE o depoente, ate o momento em que JOESLEY decidiu 
fazer colaborayăo premiada, acreditava que os pagamentos tratavam-se apenas para a 
quitayâo saldo devedor do contrato acima mencionado; QUE JOESLEY determinou 
que FLORISVALDO fizesse dois pagamentos em dinheiro para DANTE no valor de R$ 
600 mii cada; QUE o declarante pediu que DANTE assinasse recibo dos valores para 
posteriormente poder comprovar a empresa a saida de dinheiro de caixa em favor de 
LUCIO; QUE nâo se recorda se DANTE solicitou um numero de CNPJ para emissâo 
de nota fiscal; QUE DANTE ficou bastante contrariado por assinar recibo solicitado 
pela depoente, acreditando que ele tenha se irritado por achar que o depoente 
estivesse desconfiando de que DANTE pudesse desviar dinheiro do irmâo; QUE 
referidos pagamentos feitos a DANTE ocorreram em julho e agosto de 2016; QUE 
posteriormente, em setembro de 2016, ROBERTA FUNARO procurou o depoente e o 
informou que ela assumiria o recebimento dos valores devidos a LUCIO BOLONHA 
FUNARO em decorrencia do contrato; QUE esse encontro foi solicitado por ROBERTA 
por intermedio de uma colega de trabalho do depoente de nome CAROLINA 
HAMAGUCHI; QUE nes se primeircr;"1contro ROBERTA se apresentou e disse quP. 
LUCIO nâo queria mais que DANTI:~"tratasse dos pagamentos por causa de um certa 
atrito que teria havido entre ele e o dep'J""1te; QUE ao que se lembra, recebeu recado 
de LUCIO, atraves de ROBERTA, de que era pa,a manter pagamentos mensais em 
fun<;:âo do contrato, para que LUCIO pudesse custear despesas com advogados, 
domesticas, familiares e do escrit6rio; QUE o depoente levou a questâo a JOESLEY 
que autorizou a continuidade dos pagamentos; QUE o depoente nâo se recorda que o 
valor de R$ 400 mii reais mensais partiu a pedido de LUCIO, por intermedio de 
ROBERTA, ou de determinayâo de JOESLEY; QUE ROBERTA ainda falou que LUCIO 
estava firme e que esperava ser liberado na audiencia de cust6dia; QUE 
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posteriormente houve novo encontro Cr.~1 \,OBERTA em que ela acertou como seriam 
feitos os pagamentos; QUE posteriormente ROBERT A foi mais cinco vezes na 
empresa para recebimento do valor acordado; QUE os pagamentos eram retirados 
com FLORISVALDO, exceto o ultimo que foi realizado por RICARDO SAUD; QUE 
durante as conversas que manteve com ROBERTA, falavam sobre o estado de ânimo, 
de saude e sempre trazia recados para que o depoente trasmitisse a JOESLEY, altilm 
de trocar ideias sobre questoes processuais da prisao do irmăo, inclusive, de troca de 
advogados; QUE se recorda que em um encontro posterior ao indeferimento da 
liberdade provisoria de LlJCIO FUNARO, ROBERTA levou um recado para ser 
repassado a JOESLEY de que LUCIO estaria aguentando firme e que ja estava 
preparado para ficar mais de um ano preso, solicitando que năo abandonasse a ele e 
sua familia; QUE em uma das conversas com ROBERTA o depoente chegou a falar da 
tentativa de um acordo para encerrar a ac;:ăo judicial que LUCIO havia iniciado antes de 
ser preso, conforme aci ma mencionado; QUE tambem se falou que com esse acordo 
nao seria mais necessario os pagamentos que estavam sendo efetuados em especie; 
QUE nas conversas năo havia nenhuma estipulac;:ăo expressa de que os p<;:gamentos 
realizados seriam a pretexto de "co:(~)rar o silencio" de LUCIO, todavia sempre ficou 
claro que a continuidade dos pagam~ntos manteria LUCIO tranquilo, vez que, mesmo 
preso sua familia estaria sendo bem cuid~oda; QUE o depoente repassava os recados 
trazidos por ROBERTA a JOESLEY; QUE de fato ocorreram cinco pagamentos para 
ROBERTA, realizados, salve engano, entre outubro de 2016 e maia de 2017; QUE o 
declarante năo sabe qual foi a destinac;:ăo dada ao dinheiro, mas em conversa com 
ROBERTA esta teria afirmado que fazia gastos com despesas domesticas e do 
escritorio; QUE o declarante nao conhece AL TAIR; QUE nao conhece EDUARDO 
CUNHA, mas uma vez o viu e o cumprimentou na casa de JOESLEY; QUE, no 
entanto, ao preparar os anexos e documentos da colaborac;:ăo premiada de JOESLEY, 
pode hoje confirmar a exist€mcia de diversos acordos e pagamentos de propina 
realizados a EDUARDO CUNHA e AL TAIR, funcionario de EDUARDO CUNHA, ou 
outra pessoa por estes indicada; QUE foram realizados 02 (dois) pagamentos, apos a 
prisao de EDUARDO CUNHA, nos valores de R$ 2,8 milhoes e R$ 2,2 milhoes 
respectivamente, entregues por FLORISVALDO a mando de JOESLEY para AL TAIR, 
na cidade de Sao Paulo/SP; QUE ja ouviu da boca do proprio LUCIO que se ele fosse 
preso ele poderia "detonar" MI CHEL TEMER e outros politicos; QUE tomou 
conhecimento em momento posterior, a partir da preparac;:ăo dos anexos da 
colaborac;:ao de JOESLEY, que a ~'ombinac;:ao de uma eventual colaborac;:ao de 
EDUARDO CUNHA e LUCIO BOLOi';JHA FUNARO poderia implicar o chamado grupo 
"PMDB da Câmara", integrado pela nroprio EDUARDO CUNHA, HENRIQUE 
EDUARDO ALVES, MOREIRA FRANCO,ELlSEU PADILHA, GEDDEL VIEIRA LlMA e 
o presidente MICHEL TEMER; QUE se recorda de ter encontrado GEDDEL, pela 
menos cinco vezes, em Brasilia/DF, a pedido de JOESLEY, para se atualizar de 
assuntos referentes as operac;:oes "GREENFIELD" e "SEPSIS", e GEDDEL sempre Ihe 
perguntava como estaria o "passarinho" e se o "passarinho estava sendo bem 
cuidado", numa alusăo a LUCIO FUNARO; QUE GEDDEL tambem perguntava se 
estava tudo certo entre LUCIO FUNARO e JOESLEY e se os pagamentos mensais 
estavam sendo mantidos; QUE o depoente confirmava que sim; QUE trocou inumeras 
mensagens com GEDDEL acerca de LUCIO BOLONHA FUNARO com a pergunta 
frequente: "oi, tudo bem? Como esta o passarinho"; QUE essas mensagens eram 
trocadas atraves do aplicativo de mensagens TELEGRAM, o qual possui uma 
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dispoe de registros das mencionadas mensagens; QUE todos esses contatos que o 
depoente manteve com GEDDEL eram imediatamente comunicados a JOESLEY; QUE 
GEDDEL VIEIRA UMA era pessoa que fazia a interface entre JOESLEY e o palacio; 
QUE segundo JOESLEY falar com GEDDEL era o mesmo que falar com MICHEL 
TEMER; QUE GEDDEL falou com o depoente que obtinha informa9ăo de LlJCIO 
FUNARO atraves de conversas que mantinha com a esposa de LUCIO; QUE GEDDEL 
informou ao depoente que MICHEL TEMER havia escalado EU SEU PADILHA para 
cuidar do processo de LUCIO FUNARO, junto ao STF; QUE o depoente acredita que 
JOESLEY tinha outras formas de comunica9ăo com LUCIO FUNARO, alem do 
intermedio do proprio depoente. Nada mais disse e nem Ihe foi perguntado(a) Foi entăo 
advertido(a) da obrigatoriedade de comunica9ăo de eventuais mudan9as de endere90 
em face das prescri90es do Art. 224 0.\0 CPP. Encerrado o presente que, lido e achad,,' 
conforme, assinam com a Autoridade Policial, O(a) Declarante , e comigo, FRANCYS 
MARA SILVA PEREIRA, Escrivă de Pc,lIcia Federal, a Classe, atricula n.o 19.159, 
em exercicio na Diretoria de Investiga9ăo e Co bat Crime Organizado -
DICOR/PF, que o lavrei. 

n. 010.891 

DECLARANTE 

ESCRIVA 
IRA. Matdeula n.o 19.159 
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