Ministério Público Federal
Procuradoria-Geral da República

TERMO DE DEPOIMENTO n° 8
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 Presidio 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, JÉSSICA ALVES DE MORAIS, OAB/DF 54.690, e LAISE
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
criminais, mediante a prestação de informações e fornecimento de documentoe s t
e outras fontes de prova que permitam: a) a identificação dos demais coautor
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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 a FUNDOS DE
PENSÃO E CPI DOS FUNDOS DE PENSÃO, passa a prestar as seguintes
informações: Que o depoente participou de três operações na POSTALIS: 1)
colocação de Cédula de Credito Bancário na CASAN (saneamento e água de
Santa Catarina); 2) venda de DPGE do Banco BVA; 3) colocação de
debentures do grupo GPC (grupo peixoto de castro), do Rio de Janeiro; Que
todas elas o depoente fez via um amigo de longa data, chamado RICARDO
LUIZ PEIXOTO LEAL, que tinha o contato dentro da POSTALIS; Que
acredita que o contato dele era com ADILSON FLORÊNCIO DA COSTA e
ALEXEY PREDTECHENSKY ("RUSSO"), diretor financeiro e presidente da
Postalis; Que depois passou a conhecer tais pessoas mas nunca fez operações
diretas com eles; Que o valor de colocação dos Ccbs da Casan foi perto de 100
milhões de reais; Que as debentures do GPC foram no valor também de 10
milhões de reais; Que nessas três operações houve pagamento de propina, mas
as três performaram, ou seja, estavam dentro dos valores aceitáveis de
mercado; Que, nos três casos, de inicio, o prejuízo do Fundo se deve ao fato de
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que ele poderia receber pelo mesmo titulo uma rentabilidade maior, no mesmo
período; Que a propina no caso do banco BVA ocorreu através da emissão de
notas fiscais frias; Que nesse caso o depoente pediu para um agente autônomo
de investimento emitir uma nota fiscal para o BVA, já que ele por ser
correntista no banco não poderia emitir; Que nesse caso quem negociou a
propina foi o Ivo Lodo; Que recebeu recursos via Tony, e que repassou os
recursos para o Ricardo Peixoto; Que o percentual da propina foi em torno de
7% do valor liquido da emissão, o que deu 700 mil reais; Que no caso da CCB
Casan, a propina deve ter sido em torno de 6%; Que nessa operação, pela
diferença de juros o colaborador auferiu lucro de 6-7 milhões; Que 4/5 do
lucro da operação ia de propina intermediada por Ricardo Leal e 1/5 ficava
com o colaborador; Que a operação das debentures era um titulo de maior
risco, e a Dallas do Eduardo Assunção emitiu nota fiscal para o grupo peixoto
de castro; Que a propina foi de 8-9%; Que essa operação da Casan teve um
pedaço dela que foi parar na PETROS, mas que o depoente não possui muita
informação a respeito; Que, no caso da Multiner, o depoente não sabe se
houve propina; Que depois que deu problema na Multiner, por pressão do PT,
o FI-FGTS aumentou a participação do grupo Bolognese, que adquiriu a
Multiner; Que operou papéis da Rio Bravo, que envolvia a PRECE, e que a
operação era a aquisição de papeis securitizados lastreados em recebíveis de
imobiliários; Que a propina era de 5-6%; Que na Rio Bravo o depoente falava
e tratava da propina com Max e Luciano Lewandovski, principalmente como.
último, que era chefe do primeiro; Que acredita que recebia a propina atrav4
de dólar papel; Que essa propina da PRECE o depoente repassava pe
CUNHA e Garotinho; Que em relação às CDBs do Banco Rural, que tratava
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de propina com José Augusto Dumont e Guilherme Rabelo, do Banco Rural;
Que "Sérgio" recebia valores para Garotinho, ajudante de ordens, e foi
algumas vezes em seu escritório retirar dinheiro; Que JORGE SADALA
continuou a operar na PRECE a partir de 2007, sendo muito amigo de Sérgio
Cabral; Que sobre a CPI dos fundos de pensão, esclarece que um amigo,
ARTHUR PINHEIRO MACHADO, o procurou perguntando se ele tinha
condição de fazer com que WAGNER PINHEIRO e ANTÔNIO CONQUISTA
não fossem convocados para depor na CPI do fundos de pensão; Que tem
certeza em relação a Wagner, e 95% de certeza em relação a Conquista; Que
Arthur era dono da Ágora corretora e da Bridge; Que o depoente perguntou
para CUNHA e este disse que não poderia intervir, já que não havia nomeado
nem o presidente (Efraim Moraes) nem o relator (SERGIO SOUZA) da CPI;
Que CUNHA disse para o depoente conversar com MARCOS JOAQUIM
GONÇALVES, advogado do escritório de advocacia MATTOS FILHO, para
ver se ele teria uma solução já que ele era amigo de Sérgio; Que Marcos
voltou com a informação de que tal demanda era possível; Que o depoente
comunicou a Arthur; Que Arthur conversou com Wagner Pinheiro ou com o
assessor deste, cujo nome, salvo engano, é ADENILTON; Que Arthur disse
que queria resolver o problema; Que então foram a Brasília e fizeram reunião
na casa de Joaquim; Que estavam presentes nessa reunião o depoente, Arthur
Pinheiro, Marcos Joaquim, Sérgio de Sousa, um assessor de Sérgio de Souza
(um laponesinho"); que na reunião foi acertado o valor de 9 milhões de reais
a titulo de propina; Que o valor foi pago ao depoente por Arthur Machado, qu
creditou na conta interna que o depoente tinha junto ao doleiro Tony; Qu
acredita que isso foi em agosto ou setembro de 2015; que a reunião foi numa
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casa no lago sul, na qual se recorda que havia um quadro que era imitação do
Abopuru, da Tarsila do Amaral; Que foi creditado 9 milhões em sua conta,
mantida com o doleiro Tony; Que repassou parte dos valores ao Deputado
Sérgio de Souza, em dinheiro, entregues pelo funcionário do depoente de
nome JOSÉ CARLOS BATISTA; Que lembra que este último estava em São
Paulo, hospedado no Meliá da Jardim Europa; Que Tony mandou alguém fazer
a entrega dos valores para o advogado Marcos Joaquim, em sua casa, no Lago
Sul; Que no dia marcado para Wagner Pinheiro ir depor na CPI dos Fundos, o
seu depoimento acabou sendo desmarcado; Que foi preso pela operação
PATMOS da PF um caderno com anotações do depoente no ano de 2015, no
qual consta através de uma anotação de contabilidade a sigla "MJ" (referente a
Marcos Joaquim) escrita ao lado de vários valores de repasse, e que esses
repasses se referem aos pagamentos de propina pagos no caso o
mencionado. Nada mais havendo, lavrou-se o presente termo de depoimento. ,4c
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