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TERMO DE DEPOIMENTO n° 4 

que presta LUCIO BOLONHA FUNARO 

Aos 23 dias do mês de agosto de 2017, na cidade de Brasília/DF, na sede da 

Procuradoria-Geral da República, com vistas a prestar declarações no bojo de 

procedimento de negociação de acordo de colaboração premiada a ser 

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

membros do Ministério Público Anselmo Henrique Cordeiro Lopes, Sérgio 

Bruno Cabral Fernandes, Sara Moreira de Souza Leite e Luana Vargas 

Macedo, integrantes do Grupo de Trabalho instituído pelo Procurador-Geral da 

República e da Força-Tarefa Greenfield, por meio das Portarias PGR/MPF n° 

459/2016, 64/2017, 357/2017, 521/2017 e atualizações, o Delegado de Policia 

Federal Marlon Oliveira Cajado dos Santos e o colaborador LUCIO 

BOLONHA FUNARO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de 

Identidade RG n° 11659179-1, e inscrito no CPF/MF sob o n° 173318908-40, 

atualmente recolhido no Presídio da Papuda, residente e domiciliado na Rua 

Guadalupe, 54, Jardim América, São Paulo/SP, na presença e devidamente 

assistido por suas advogadas MARIA FRANCISCA S. N. SANTOS, OAB/PR 

77507, JESSICA ALVES DE MORAIS, OAB/DF 54.690, e LAIS 

MONTEIRO LOPES, OAB/DF 50.980, conforme determina o §15 do art. 40 , 

da Lei n° 12.850/2013, manifesta a sua espontânea vontade de contribuir de 

forma efetiva e integral com as investigações e com a instrução de processos_À  

criminais, mediante a prestação de informações e fornecimento de documento -  
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e outras fontes de prova que permitam: a) a identificação dos demais coautores 

e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles 

praticadas; b) a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da 

organização criminosa; c) a prevenção de infrações penais decorrentes das 

atividades da organização criminosa; d) a recuperação total ou parcial do 

produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização 

criminosa (art. 40, I, II, III e IV, da Lei 12.850/2013). Nesse sentido, o 

declarante renúncia, na presença de seus defensores, o direito ao silêncio e o 

direito de não se autoincriminar, bem como firma expressamente o 

compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do § 14, do art. 40, da Lei n° 

12.850/2013. Com  relação ao ANEXO relativo ao ESQUEMA NA CAIXA/ 

POLITICOS PMDB,  passa a prestar as seguintes informações: QUE sobre o 

apoio político que o DEPOENTE tinha na CAIXA, tem a esclarecer que 

estava amparado pelo grupo político composto por EDUARDO CUNHA, 

HENRIQUE EDUARDO ALVES e MICHEL TEMER, bem como deputados 

da bancado do RJ que eram controlados por CUNHA; QUE GEDDEL 

VIEIRA LIMA não tinha nenhuma relação com a área do FI/FGTS; QUE 

GEDDEL tinha capital político próprio; QUE EDUARDO CUNHA, 

HENRIQUE EDUARDO ALVES e MICHEL TEMER davam apoio à 

manutenção de FABIO CLETO na CAIXA; QUE foi o depoente qu 

capitaneou a ideia de colocar CLETO na VIFUG, mas foi EDUARDO 

CUNHA, com o apoio de HENRIQUE ALVES e o aval de Michel Temer 

quem garantiu a indicação de FABIO CLETO para a Vice-Presidência da 

CAIXA; QUE foi HENRIQUE ALVES que dirigiu o pedido à Casa Civil 

QUE era MICHEL TEMER, como integrante do grupo e pessoa com cont 
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com DILMA ROUSSEFF, Presidente da República, que pedia e garantia o 

espaço; QUE após aprovação de um pleito dentro da CAIXA, o DEPOENTE 

recebia uma comissão das empresas, desde que a indicação do pleito tivesse 

sido avalizada pela DEPOENTE; QUE, se algo desse errado no pagamento de 

propina a seu grupo no PMDB, a responsabilidade era do DEPOENTE caso 

este estivesse envolvido na operação; QUE, nesse caso, o DEPOENTE teria 

que pagar a propina com recursos próprios; QUE existia a opção do 

DEPOENTE não pagar a propina, mas, nesse caso, sua credibilidade ficaria 

minada; QUE a operacionalização e divisão das propinas com agentes 

políticos e públicos funcionavam da seguinte maneira: quando as operações 

eram feitas pelo DEPOENTE, eram emitidas notas contra a empresa pagadora 

e os valores eram depositados em sua conta e, posteriormente, com os valores 

já depositados, o DEPOENTE marcava com EDUARDO CUNHA, para 

definirem como seria a divisão;QUE dificilmente a propina seria maior que 

3% sobre o valor da operação; QUE, no caso do Eldorado FI-FGTS, a propina 

foi um pouco maior que isso; QUE EDUARDO CUNHA era quem definia 

como seriam feitas as divisões; QUE o DEPOENTE aceitava e respeitava a 

divisão proposta poe CUNHA sempre; QUE EDUARDO CUNHA e o 

DEPOENTE tinham uma conta corrente, controlada pelo DEPOENTE, desde 

2003; QUE quando as operações eram feitas por EDUARDO CUNHA, este 

informava qual a parte que correspondia ao DEPOENTE; QUE o 

DEPOENTE produzia muito mais que CUNHA no esquema da CEF; QUE 

EDUARDO CUNHA, em algumas vezes, não sacava os valores, deixando-o 

de crédito para compensar operações futuras; QUE assim, quando EDU • ' àS 

CUNHA fazia uma operação, ele já tinha um saldo devedor com o 
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DEPOENTE e os valores eram compensados; QUE quando tinha que pagar 

valores a CUNHA, pagava quase sempre em espécie, em 99% do casos; QUE 

quem buscava dinheiro para CUNHA era o ALTAIR, ou também o ZABO; 

QUE o DEPOENTE achou que havia muito movimento de pessoas no 

escritório e, por isso, pediu a CUNHA que realizasse os repasses em outro 

lugar; QUE foi daí que surgiu a ideia de CUNHA alugar um flat na rua de seu 

escritório, no hotel Clarion; QUE CUNHA chegou a alugar outros flats; QUE 

uma vez ALTAIR foi a seu escritório com o DEPUTADO FEDERAL 

PRIANTE (PMDB-PA) buscar propina; QUE DEPUTADO MANOEL 

JUNIOR também foi buscar propina em seu escritório; QUE o braço-direito 

de ANTÔNIO ANDRADE, de nome Mateus Moura, também foi sacar 

dinheiro em seu escritório; QUE também foi coletar propina em seu escritório: 

assessor do deputado Sérgio Souza (PMDB) e o DEPUTADO MAURO 

LOPES; QUE todas as pessoas eram políticos do relacionamento de CUNHA; 

QUE CUNHA e o DEPOENTE acertavam uma senha, um código, que deveria 

ser utilizada por quem fosse coletar dinheiro em seu escritório; QUE a parte 

dos valores destinados a HENRIQUE EDUARDO ALVES eram tratados por 

EDUARDO CUNHA, que acertava com ele a parte dele; QUE o caixa era 

concentrado com CUNHA, mas o DEPOENTE conhecia já algumas pessoas 

ligadas a CUNHA, de confiança deste, que naturalmente iam a seu escritório 

para buscar dinheiro; QUE sabe que HENRIQUE EDUARDO ALVES recebia 

parte dos valores da comissão pois pessoas enviadas por ele retiraram dinheiro 

no escritório do DEPOENTE — um assessor parlamentar dele chamad 

WELLINGTON ou NORTON; QUE sabia que MICHEL TEMER tam 

recebia propina porque o ALTAIR comentava que tinha que entregar dinheiro 
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"pro MICHEL"; QUE isso fazia sentido porque o escritório do MICHEL 

TEMER era atrás do escritório do depoente; QUE o escritório de TEMER 

ficava no edificio Geneve ou Lugano, na Rua Pedroso Alvarenga; QUE o 

escritório do DEPOENTE ficava no edificio Office Tower Itaim, na Jerônimo 

da Veiga, 45; QUE a distância dos escritórios de TEMER e do DEPOENTE 

era cerca de cem metros; QUE sendo próximos os escritórios, o risco era 

pequeno; QUE o escritório do YUNES também ficava perto do escritório do 

depoente; QUE sabe que CUNHA também mandou ALTAIR entregar propina 

a TEMER por meio do escritório de JOSÉ YUNES nesse endereço; QUE 

algumas vezes o DEPOENTE mandou entregar valores a HENRIQUE 

EDUARDO ALVES em Brasília e outras vezes mandou no seu avião para 

Natal; QUE CUNHA falava ao DEPOENTE, abertamente, que MICHEL 

TEMER também recebia propina e tinha conhecimento dos fatos; QUE tem 

certeza que MICHEL TEMER tinha conhecimento e recebia parte da propina; 

QUE, como já esclareceu, doações eleitorais era utilizadas como meio de 

propina; QUE, por exemplo, no caso que envolve a BERTIN e a NOVA CIBE, 

que é objeto de anexo próprio, NATALINO BERTIN pagou valores extra a 

CUNHA, para garantir novos negócios favoráveis; QUE CUNHA direcionou 

parte dessa propina para MICHEL TEMER na forma de doações de 

campanha; QUE, nesse mesmo caso, CUNHA pediu ao DEPOENTE para 

monitorar quais empresas estavam doando recursos para MICHEL TEMER, 

para o DEPUTADO VACCAREZZA e para EDUARDO CUNHA, a fim de 

confirmar o crédito junto à Tesouraria do PMDB nacional; QUE 

DEPOENTE pode citar também, por exemplo, a campanha de 2012 qu 

arrecadou valores para financiar a campanha do CHALITA para a prefeitura 
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São Paulo; QUE, nesse caso, o DEPOENTE pediu a CUNHA que falasse com 

MICHEL TEMER para este ligar para o Henrique Constantino, para garantir 

com que o Henrique liberar um adiantamento da propina do FI-FGTS para 

financiar a campanha do Chalita; QUE MICHEL TEMER ligou na hora para o 

CONSTANTINO; QUE HENRIQUE CONSTANTINO, no momento dessa 

ligação, estava na frente do DEPOENTE, em seu escritório; QUE presenciou, 

em diversos momentos, EDUARDO CUNHA ao telefone com MICHEL 

TEMER tratando de doações de campanha; QUE, da mesma forma, quando o 

banco BVA estava para sofrer liquidação, o DEPOENTE também presenciou 

os acionistas do banco IVO LODO e JOSÉ AUGUSTO sendo ajudados por 

MICHEL TEMER, o qual, a pedido de EDUARDO CUNHA, conseguiu 

audiências dos banqueiros com TOMBINI, do Banco Central; QUE, em 

suma, TEMER estava a par de todos os acertos, sendo que quando o 

DEPOENTE solicitava a CUNHA algum tipo de ação de TEMER, este o fazia 

em sequência; QUE houve algumas entrega de valores em espécie do 

DEPOENTE para ALTAIR, homem de confiança de CUNHA, inúmeras vezes; 

QUE ALTAIR, num período mais anterior, afirmou ao DEPOENTE que pegou 

valores com o DEPOENTE e os entregou para o pessoal do TEMER, que não 

sabe se foi para o YUNES, outro operador ou algum representante; QUE 

ALTAIR dizia, nesses casos, que "vou entregar esse dinheiro lá pro TEMER"; 4 

QUE, também por exemplo, os valores gerados de propina pela operação da 

LLX junto ao FI/FGTS, foram, de acordo do EDUARDO CUNHA, totalmente 

revertidos em favor da campanha de 2014 do PMDB, sob o controle de 

CUNHA e, possivelmente, de MICHEL TEMER; QUE, porém, o 

DEPOENTE não participou dessa operação em nenhuma etapa; QUE, sobre 
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os valores recebidos por HENRIQUE EDUARDO ALVES, o DEPOENTE se 

recorda de ter entregue propina de cinco formas: (i) diretamente, em mãos do 

próprio HENRIQUE EDUARDO ALVES, na frente do hotel Tivoli 

Moufarreji, em São Paulo, na Alameda Santos; (ii) para funcionários dele, no 

caso, Norton ou Wellington; (iii) cedendo avião para fazer vôos entre São 

funcionário 	

)/ 

Paulo e Natal, com ncionário dele dentro do avião levando a propina; (iv) o 

próprio DEPOENTE levando propina em seu avião até Natal; (v) o 

DEPOENTE pagando despesas de aeronaves para uso em campanha de 

HENRIQUE EDUARDO ALVES. Nada mais havendo, lavrou-se o presente 

termo de depoimento. 

SELMO HE PIQUE CORDEIRi OPES 

rador da República 

SARA MOREIRA DE SOUZA LEITE 

Procuradora da República 

AS MACEDO 

7 



Ministério Público Federal 
Procuradoria-Geral da República 

GIO BRUNO CABRAL FERNANDES 

O El flJAD S  

lega\ds d: Po ícia e 

MARIA FRANCISCA S. N. SANTOS 

Advogada 

EJESSICA AL 4' I MORAES 

Advtgada 

"ÁISE MONTEIRO LOPES 

Advogada 
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