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TERMO DE DEPOIMENTO N° 400513/2020
2020.0060052-SR/PF/DF

 
No dia 16/09/2020, nesta SIP/SR/PF/DF, na presença de FÁBIO ALVAREZ SHOR, Delegado de Policia
Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato:
 
Testemunha: LUIZ RENATO DURSKI JUNIOR, sexo masculino, naturalidade brasileira, casado(a), filho(a)
de e nascido(a) aos 29/03/1962, natural de
Prudentópolis/PR, instrução superior completo, profissão empresário, documento de identidade nº 

CPF nº esidente na(o) CEP
Curitiba/PR, fone(s) Em seguida o(a) depoente foi alertado do compromisso de dizer

a verdade, na presença de sua advogada HIANAE SCHRAMM, inscrita na OAB/PR sob o nº 30944, e,
inquirido(a) a respeito dos fatos, RESPONDEU: Indagado sobre sua formação acadêmica, respondeu QUE é
bacharel em Direito pela Fundação Karnig Bazarian-FKB, Itapetininga/SP; Indagado sobre sua profissão,
respondeu QUE é empresário, proprietário do Grupo Madero abrangendo os restaurantes MADERO e JERONIMO;
Indagado sobre sua naturalidade, respondeu que é natural Prudentópolis/PR, mas atualmente residindo na cidade
de Curitiba/PR; Indagado se possui redes sociais, respondeu QUE sim; QUE possui conta nas redes sociais
Instagram (Junior Durski); QUE publica assuntos relacionados a sua atividade empresarial, fotos de família e
algumas opiniões; QUE não participou de manifestações de rua ocorridas no Brasil; QUE participou da campanha
do então candidato a Presidência da República, JAIR BOLSONARO como apoiador; QUE durante a campanha
presidencial de 2018 participou de algumas manifestações de rua na cidade de Curitiba/PR em apoio ao então
candidato à Presidência da República , JAIR BOLSONARO; Indagado se de alguma forma já financiou
manifestações contra as instituições, respondeu QUE nunca financiou; Indagado se participou, incentivou ou
financiou atos contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, respondeu que não; Indagado se participou, incentivou
ou financiou ideias que propaguem a intervenção militar, a animosidade entre as forças armadas e os poderes
constituídos, respondeu QUE não; Indagado se contratou os serviços da empresa INCLUTECH (S8 SAMPA
AGENCIA DE PROPAGANDA) para algum partido político ou detentor de mandato eletivo, respondeu QUE não;
Indagado se conhece SERGIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR, respondeu QUE não; Indagado se conhece FABIO
WAJNGARTEN, respondeu QUE não; Indagado se conhece a pessoa de conhece IGOR DUNA MANSOUR,
respondeu QUE não; Indagado se conhece a pessoa de conhece OTÁVIO OSCAR FAKHOURY, respondeu QUE
não; Indagado se conhece o Deputado Federal conhece EDUARDO BOLSONARO, respondeu QUE não; QUE o
conhece pela mídia, mas não tem relação pessoal com ele; Indagado se possui ou possuiu concessão de rádio ou
TV, respondeu QUE não; Indagado se ajudou financiando financeiramente ou de alguma outra forma a aquisição
de emissora de rádio ou TV por terceiros, respondeu QUE não; Indagado sobre o diálogo por meio do aplicativo
de mensagem WhatsApp identificado no telefone celular OTÁVIO OSCAR FAKHOURY, entre OTÁVIO OSCAR
FAKHOURY e FABIO WAJNGARTEN, em que OSCAR FAKHOURY comenta sobre a necessidade de comprar 
uma radio FM “target”, em que OSCAR FAKHOURY afirma já ter um grupo para financiar a aquisição da rádio e,
dentre as pessoas mencionadas, OSCAR FAKHOURY cita o nome do declarante. Indagado se confirma que
participa ou participou de um grupo de pessoas que estão ou estariam dispostos a financiar a aquisição de uma
rádio para promover e ampliar pautas políticas de interesse se seu grupo político, respondeu QUE não; QUE nunca
foi procurado por ninguém para aquisição de rádio; QUE nunca foi procurado pela pessoa de OTÁVIO OSCAR
FAKHOURY e nem por qualquer outra pessoa; QUE não apoia grupos políticos; QUE apenas apoia a pessoa do
Presidente da República JAIR BOLSONARO. Nada mais havendo, este Termo de Depoimento foi lido e, achado
conforme, assinado pelos presentes.
 
______________________________________________________
Condutor/Testemunha
 
______________________________________________________
Advogada
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Documento eletrônico assinado em 16/09/2020, às 09h54, por FRANCISCA MARIA BONIFACIO
MEDEIROS, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de

2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador:

7c62d3d3d34f3c0698e2ec56a928cf4325defa69
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