
Ministério Públko Fedtelral
Procuradoria-GeraI da Rtepública

TERMO DE UEPOmtlENTO

que presta LUCIO BOL01~HA :FUNARO

Aos 24 dias do mês de agosto de 2017, na cidade: de Brasília/DF, na sede da

Procuradoria-Geral da República, com vistas a pn:star declarações no bojo de

procedimento de negociação de aCQrdo de colaboração premiada a ser

celebrado entre o declarante e o Ministério Público Federal, presentes os

membros do Ministério Público Luana Vargas Macedo e Sérgio Bruno Cabral

Fernandes, integrante do Grupo de Trabalho instituído pelo Procurador-Geral

da República por meio da Portaria PGR/MPU de n° 3, de 19/1/2015 e

atualizaçôes, o Delegado de Polícia Federal Marlon Oliveira Cajado dos

Santos e o depoente LUCIO BOLONHA FUNARO, brasileiro, casado,

economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 11659179-1, e inscrito no

CPF/MF sob o nO173318908-40, atualmente recolhido no Presídio da Papuda,

residente e domiciliado na Rua Guadelupe, 54, Jardim América, São Paulo/SP,

devidamente assistido. por seus advogados abaixo assinados, prestou as

seguintes declarações:~i:Que indagado se tem conhecimento sobre a proPina\

paga em razão de contrato de Fumas, afirmou que tem conhecimento

especificamente de propina paga em razão da obra no Rio l\1adeira; Que a essa

propina foi paga pelas empresas Odebre:cht e Andrade Guiterrez; Que os !!
valores fixam recebidos por Eduardo Cunha e., posteriormente, foi repartido

entre com Herique Eduardo Alves, Arlindo Chinaglia e para Michel Temer;

Que quem comentou esse fato foi o próprio Cunha; Que, segundo Cunha, a

propina foi acertada com Benedito Junior,. pda Odebrecht, e Octávio Azevedo

pela Andrade Gutierrez; Que Cunha cosmmava ira na casa de Octávio
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Azevedo, localizada perto do aeroporto, quando ia a São Paulo; Que não sabe

precisar, nesse caso, o valor total pago e os p,~rcentuais da divisão; Que

Arlindo Chignalia recebeu parte da propina porque era presidente da Câmara e

ajudou a convencer o governo a entregar a pre:;idência de Furnas para Eduardo

Cunha; Que muito provavelmente os pagamentos foram feitos parte em

espécie e parte em doação de campanha, como era feito de costume na maioria

dos casos; Que, com relação o ato ilícito envolvendo a empresa CIBE, do

grupo Bertin, já tratado em outro depoimento, afirma que tal fato ilícito foi em

2008 ou 2009; Que a propina foi paga em razão de vantagens ilícitas obtido na

VITERJCaixa Econômica; Que os irmüos Beliin procuraram o depoente

porque sabiam que ele tinha bons contatos no PMDB; Que pagaram de

propina o valor de 4% sobre o valor da operação (crédito liberado), resultando

em R$ 12 milhões de popina; Que provavelmente a propina foi paga ao longo

de 2009; Que além da propina referida o gmpo 13ertin deu dinheiro para os

seguintes políticos, a pedido de Cunha: Candido Vacarreza., Eduardo Cunha e

Michel Temer; Que o pleito do grupo Bertitn estava parado na CEF e só foi

dado andamento por influência de Eduardü Cunha; Que devido a esse bom

"desempenho" Natalino Bertin resolveu dar um "bônus extra" (propina) para

que Cunha distribuísse a quem lhe conviesse, durante a campanha de 2010;

Que outro fato ilícito dentro da CEF envolve a pessoa de Fábio Cleto, o qua:~

conseguiu acelerar o processo de validação dentro da CEF do FCVS, a pedido

de Eduardo Cunha; Que somente após essa validação esses títulos podem ser

novados pelo Tesouro Nacional; Que esse esquema beneficiaria o Banco f3r
NacionaL da família ~Aagalhães Pinto; Que com relação a propina paga pela a.
empresa Eldorado, para obtenção de b,enefícios junto a CEF, foi dividida entre ~

Cunha, Henrique Eduardo Alves e Michel Temer; Que a propina paga foi em ~
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torno de R$ 32 milhões e desse valor foi pago 3,2% ao grupo composto por

Cunha, Henrique Alves e Michel Temer; Que não sabe o percentual do

montante desinado a cada um; Que se recorda que, em sinal de agradecimento,

Michel Temer foi na inauguraçào da Eldorado na cidade de Três Lagoas, em

Mato Grosso do Sul em dezembro de 2012; Que a Eldorado pagou a propina

ao depoente por meio de emissão de notas fiscais frias; Que o depoente

repassou os valores da propina, recebidos da Eldorado, para Cunha em

dinheiro vivo; Que Cunha fico responsável por di.stribuir o montante entre

Henrique Alves e Michel Temer; Que o depoente tinha créditos de propina

junto ao grupo JBS provenientes de operaçôes nas áreas do FIFGTS e Pessoas

Jurídicas da CEF e solicitou ao tesoureiro informal da campanha de Gabriel

Chalita, ele nome Hugo Fernandes, para que se dirigisse ao setor financeiro da

JBS na pessoa do senhor Denilton e utilizasse elo valor que o depoente

dispunha junto ao grupo JBS a quamia de R$ 3 milhões para ser usado na

campanha; Que ressalta que só fez isso em razão do pedido de Eduardo Cunha

para que ambos ajudassem 1\1ichel Temer a impulsionar o candidato a

prefeitura de São Paulo; Que o depoente não tinha nenhum interesse em

financiar a candidatura de Chalita a não ~;er para agradar os interesses de

Michel Temer e Cunha; Que o depoente real izou doações oficiais por meio e

suas empresas em 2014, pelo grupo JBS, ou seja utilizando créditos qu

detinha junto a JBS oriundos de propina, I~m2012 e 2014; Que quanto a

grupo Bertin utilizou créditos disponibilizados por Natalino Bertin para ter no 8-
futuro boas condições de relacionamento político com o grupo de Cunha no

ano de 2010; Que no ano de 2014 s.olicitou ao grupo Bertin, por meio de ~

Silmar Bertin, que realizasse doações oficiai:; em troca de dinheiro em espécie; .

Que o depoente foi quem indicou os beneficiários das doações, visto que os~
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recursos eram de fato do depoente; Que as anotações encontradas no caderno

do depoente, apreendido pela PF, do ano de 2O10, indicam por meio de

anotações do depoente a frequente necessidade de cobrar Natalino Bertin

sobre a efetivação da:) doações as campanhas de Eduardo Cunha, Cândido

Vacarezza e Michel Temer; Que além do caderno apreendido do depoente, a

agenda apreendida na residência de Natalino Bertin, corroboram os nomes e as

datas efetivas das doações; Que tem conhecimento,. conforme já relatado no

depoimento que trata. de compra de medidas provisórias, que o grupo

Hypermarcas pagou propina para inclusão de dispositivo na medida provisória

n. 627; Que o controlador do grupo Hypennarcas, João Alves Queiroz Filho,

vulgo Júnior da Arisco, tinha interesse em que a Receita Federal fosse

impedida de arrolar bens dos sócios de empresas devedores de tributos

federais quando esses não ultrapassassem a proporção de 30% do capital da

empresa; Que dos R$ 30 milhões que emprestou para Eduardo Cunha utilizar

na campanha de 2014,. valor este oriundo de seu saldo de operações lícitas e

ilícitas junto ao grupo JBS, Cunha utilizou R$ 2 milhões para repassar para

Sandro Mabel; Que desse mesmo empréstimo foi destinado a quantia

aproximada de R$ 9.8000.000,00 ao ex··I\1inistro da Agricultura Antônio

Andrade, candidato a Vice-Governador de "Minas, por ordem de Cunha ao

grupo JBS; Que os apelidos Gordon Gekko pel1encia a Fabio Cleto, que o

codinome Lucky referia-se ao depoente; Que esses apelidos eram usados no

aplicativo BBM; Que com relação a Mp 56312012 o modo operante para

pagamento da propina foram os seguintes: emissão de nota de empresas do

depoente ou a sua ordem para o grupo empresarial de Henrique Constantino,

emissão de nota de empresa do depoente (Viscaya) para a associação brasileira

das empresas de transporte terrestre por pedido de Constantino ao Diretor
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dessa associação (ABRATT), que também houve :pagamentos de notas fiscais

de empresas de propriedade de Cunha (C3 e Jeswi.com); Que com relação ao

esquema de venda de legislação sabe dizer que os. interlocutores de Cunha

eram no PT da Câmara em ordem cronológica: Arlindo Chinaglia, Cândido

Vacarezza. e André Vargas; Que no Senado a interlocução era feita por meio de

Romero Jucá, o qual fàzia a interf:lce com outros Senadores caso fosse

necessário. ",--"0
./ '.

JESSICAAL
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