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TERMO DE DEPOIMENTO n° 10 

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 Polícia 

Federal Marlon Oliveira Cajado dos Santos e o colaborador LUCIO 

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

Identidade RG da 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 LAISE 

MON 	IEIRO 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 

criminais, mediante a prestação de informações e fornecimento de documentos 

e outras fontes de prova que permitam: a) a identificação dos demais coautores 
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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. 4°, da Lei n° 

12.850/2013. Com  relação aos ANEXOS relacionados aos doleiros Tony e 

Juca, e contas no exterior, passa a prestar as seguintes informações: Que 

Tony e Juca operavam de início no Rio de Janeiro e depois e mudaram para o 

Uruguai; Que, na Páscoa de 2016, encontrou Tony em Punta del Leste e este 

lhe disse que eles desfizeram a sociedade; Que o nome de Tony é Cláudio ou 

Luiz Cláudio, e o do Juca é Vinícius Claret; Que Juca se identificava no 

messenger como "Juca Bala"; Que marcou com ele de jantar em Punta Dei 

Leste, oportunidade em que Tony falou ao depoente que operava para a 

Odebrecht; Que conheceu Tony quando ele trabalhava na mesa de câmbio da 

família Messer; Que depois ele foi trabalhar no banco Dimensão, também da 

mesma família Messer; Que Tony era a pessoa responsável por atender as 

operações do depoente na mesa de câmbio; Que quando a família Messer 

desistiu de trabalhar com o negócio, Tony e Juca assumiram a mesa de 

câmbio; Que se o depoente precisasse vender ou comprar cabo, ele operava 

com Tony e Juca; Que Tony e Juca eram os seus fornecedores de dinhei 

vivo, já que eles conseguiam suprir o volume de dinheiro vivo que o depoente J:43 
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precisava; Que eles usavam sistema de boletos de supermercado, que eles 

mandavam boletos de supermercado, e o depoente pagava os boletos e eles 

davam ao depoente dinheiro vivo; Que nos HDs que foram apreendidos 

constam centenas desses boletos; Que os emitentes eram grandes empresas, 

então era provável que os boletos fossem verdadeiros; Que acredita que eles 

tinham dois tipos de parcerias com os supermercados: uma delas 

provavelmente se tratava de compra de dólares de Tony por parte dos donos do 

supermercado ou, o que é mais provável, os donos dos supermercados 

cobravam uma taxa por essa "troca" de dinheiro em especie por boletos; Que 

os boletos eram pagos pelo depoente em geral através de cheques para 

pagamento de contas, ou cheque para pagamento de dividendos; Que também 

usava os "Daves", do Rio de Janeiro, o Paco, de São Paulo; Que desses todos, 

acha que apenas o Tony que sobrou; Que conhece mas nunca fez negócios 

com o doleiro Chater; Que conhece Marco Antônio Cursine, de São Bernardo 

do Campo, e ouviu dizer que ele era o doleiro do Márcio Thomaz Bastos; que 

Tony usava uma transportadora do Rio, que deu até um problema, mas que 

Tony não teve prejuízo, mas Alvaro Novis teve, segundo o depoente soube; 

Que acredita que Tony tinha equipes próprias nas cidades onde operava mais, 

como Rio e São Paulo, e que nas outras ele terceirizava; Que em operações de 

dólar cabo com o depoente Tony usava, em geral, a conta chamada All China 

Enterprise, em banco que não sabe qual, situada em Hong Kong, e que sabe 

que essa conta também foi utilizada pela Odebrecht; Que só falava com ele 

por meio do programa Pidgin; Que, além das contas no banco Audi da Suíça, 

já mencionadas em outro termo de Depoimento, o depoente possui ain 

outras contas no exterior, que constam de anexo patrimonial que será juntado 
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ao Acordo de Colaboração Premiada. Nada mais havendo, lavrou-se o presente 

termo de depoimento. 

RIQUE CORDEIRO LOPES 

rador da República 

DOS SANTOS MARLON 

De gado de P 

GÁS MACEDO 

Pro ttra 	d República 

GIO BRUNO CABRAL FERNANDES 

Promotor Justiç 

ia Federal 
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SARA MOREIRA DE SOUZA LEITE 

Procura 	da República 

LUCIO B ON 1RO 

Depoe Age 
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JESSICA ALVA MORAES 

Adv 

AISE MI NTEIRO LOPES 
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MARIA FRANCISCA S. N. SANTOS 

Advogada 

Advogada 
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