
Ministério Público Federal 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ 

FORÇA TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JATO" 

TERMO DE DECLARAÇÕES 

que presta SALIM TAUFIC SCHAHIN 

Ao(s) 12 dia(s) do mês de novembro de 2015, às 14:30, nesta Força Tarefa do MPF, em Curitiba/PR, 
perante DIOGO CASTOR DE MATTOS para se proceder à oitiva de SALIM TAUFIC 
SCHAIDN, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n°00820520853, residente e 
domiciliado na Avenida Paulista, 2300, Cerqueira Cesar, 17° andar, São Paulo, CEP 01310200, 
atualmente investigado no âmbito dos fatos em apuração na Operação Lava Jato, devidamente 
assistido por seus advogados constituídos, que assinam este termo, presta estes esclarecimentos no 
bojo da colaboração premiada; QUE, em meados de 2004, JOSE CARLOS BUMLAI foi trazido ao 
Banco Schahin por SANDRO TORDIN um executivo do Banco na época, buscando tomar um 
financiamento de R$ 12 milhões de reais; QUE a primeira reunião foi realizada no prédio da Rua 
Vergueiro, nº 2009, em São Paulo, onde ficava a sede do Banco; QUE participaram do encontro 
Sandro Tordim, Carlos Eduardo Schahin, Milton Schahin e José Carlos Bumlai; QUE o declarante 
passou rapidamente por esta reunião e lhe foi relatado posteriormente que na ocasião foi 
apresentado um pedido de empréstimo, alegando-se, inclusive, que se tratava de um pedido do 
Partido dos Trabalhadores e ele, José Carlos Bumlai, tomaria o empréstimo em nome do Partido, 
pois havia uma necessidade do PT que precisava ser resolvida de maneira urgente; QUE o depoente 
não teve conhecimento para qual fim se prestava a operação, mas foi alegado que a aprovação 
precisava ser urgente; QUE, na ocasião, Bumlai apresentou-se como grande pecuarista, com vasto 
patrimônio e capaz de prestar o devido lastro a operação de financiamento, com a necessária 
capacidade de repagamento da dívida. Quando tomou conhecimento do pedido, o declarante se 
sentiu incomodado com duas questões: a primeira era a de que o valor era muito grande para ser 
concentrado em apenas uma operação a uma pessoa física; e o segundo era que essa pessoa física 
estava sendo intermediário de empréstimo para o Partido dos Trabalhadores; QUE após a reunião, o 
depoente ponderou que, apesar das duas preocupações que manifestou, deveria conceder o 
financiamento pois poderia ser útil aos interesses do Grupo, aproximando-o efetivamente ao 
Governo do PT e abrindo a possibilidade de retomo em negócios e oportunidades futuras; QUE, no 
entanto, o valor envolvido na operação era grande demais e o declarante não se sentia confortável 
para seguir adiante; QUE dias depois foi realizada uma nova reunião na sede do Banco Schahin, e 
igualmente participaram Sandro, Carlos Eduardo, Milton e José Carlos Bumlai e, como novidade, 
Bumlai veio acompanhado de Delúbio Soares; QUE a presença de Delubio Soares trouxe um pouco 
mais de conforto ao declarante, tendo em conta que ele, diferentemente de Bumlai, tinha relação 
direta com o PT; QUE o depoente passou brevemente pela reunião; QUE, nesse novo encontro 
insistiram na necessidade de urgência do empréstimo e foram detalhados os termos do 
financiamento pretendido; QUE nessa ocasião o próprio Delúbio Soares confirmou o interesse do 
Partido para que a operação fosse concluída o quanto antes; QUE José Carlos Bumlai e Delúbio 
Soares informaram que, como evidência adicional, a "Casa Civil" procuraria um dos acionistas do 
Banco Schahin; QUE, dias depois, o depoente recebeu um telefonema de José Dirceu; QUE a 
conversa tratou de amenidades, não abordando a operação de José Carlos Bumlai, mas a mensagem 
estava entendida; QUE, com relação a José Dirceu, o depoente já o conhecia, mas não tinha nenhum 
relacionamento com ele e não havia nenhum motivo para que ele o procurasse; QUE, apesar do 
desconforto pelo alto valor envolvido, o depoente, que era a pessoa responsável pela área financeira 
do Grupo Schahin, determinou a realização da operação, apesar de ter clara conotação política, mas 
exigiu que ela fosse tratada com todas as formalidades e garantias cabíveis, isto é, ele teria que /tr possuir patrimônio bastante superior ao dinheiro solicitado e um fluxo de caixa indivi al que fo~~~ 
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excelente, com vasto patrimônio e rendimentos necessários para quitar as parcelas, de modo que a 
operação foi aprovada; QUE em 14/10/2004 foi concedido empréstimo no valor de R$ 12.180.000,00 
( doze milhões, cento e oitenta mil reais), com prazo de 385 dias e amortização mensal, sendo a 
primeira com vencimento em 01/02/2005 e as demais nos meses subsequentes e contou com garantia 
dos avais de Maurício de Barros Bumlai e Cristiane Barbosa Dodero Bumlai; QUE desde o primeiro 
mês já iniciou o inadimplemento, o que foi mantido por todo o período e este fato incomodava muito 
o declarante e os demais acionistas do Banco; QUE em função disso e para não gerar o vencimento 
antecipado da dívida, o empréstimo foi renovado por meio de aditivos em 01/03/2005 no valor de R$ 
13.795.589,16, em 04/05/2005 no valor de R$ 14.618.895,69, em 27/07/2005 no valor de R$ 
15.776.155,99; QUE apesar das insistentes cobranças, nenhuma das parcelas foi paga e, de forma a 
não incorrer em vencimento antecipado do débito, como acima mencionado, foram feitos sucessivos 
aditamentos ao financiamento, com a incorporação dos encargos devidos ao saldo devedor; QUE 
diante da não ocorrência das devidas amortizações do débito, ainda durante o primeiro semestre de 
2005, antevendo que os Auditores, e posteriormente o Banco Central, passariam a questionar a 
qualidade da operação e a exigir provisionamentos, o setor de cobrança do Banco Schahin 
intensificou as pressões contra Bumlai para que efetivasse a quitação da dívida; QUE em 
decorrência disso, Bumlai teria pedido que Delúbio Soares procurasse o Banco SCHAHIN. Assim, 
ainda durante o primeiro semestre de 2005, o depoente recebeu Delúbio Soares, que veio 
acompanhado de Marcos Valério e nessa ocasião, Delúbio explicou que Marcos Valério já estava 
ajudando o PT e que estaria disposto a nos ajudar na solução do problema, mas nenhuma solução foi 
dada, obtendo nas como resposta nessas oportunidades que o PT estava buscando uma solução para 
isso; Não se recorda se seu irmão MILTON SCHAHIN também esteve nessa reunião. QUE, em 
27/12/2005, diante do agravamento das pressões do Banco Central, o financiamento de José Carlos 
Bumlai, que já estava no montante de R$ 18.204.036,81 foi quitado; QUE para que pudesse ser 
quitado, foi concedido pelo Banco Schahin três novos empréstimos, todos tendo como beneficiário a 
empresa AGRO CAIEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA, também no dia 27/12/2005, nos valores de 
R$ 7.593.662,21, R$ 6.976.200,00 e R$ 3.724.181,29, sempre com a garantia de avais de Maurício 
de Barros Bumlai, Cristiane Barbosa Dodero Bumlai e do próprio José Carlos Costa Marques 
Bumlai; QUE essas operações contavam também com uma garantia hipotecária do imóvel objeto da 
matrícula 21.297, registro 13/21927, no entanto, igualmente, nenhuma parcela desses empréstimos 
foi paga durante o ano de 2006; QUE diante da contínua falta de qualquer amortização do débito em 
aberto, o depoente insistiu na cobrança de Bumlai. Além disso, o depoente e seu irmão Milton 
estiveram com João Vaccari Neto, que nessa época já era o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, e 
pediram a ajuda do Partido para que o caso fosse definitivamente solucionado, assim como as 
prometidas contrapartidas para o Grupo Schahin associadas ao apoio concedido quando da concessão 
do empréstimo, mas nenhuma solução foi apresentada; QUE diante do não pagamento e da pressão 
do Banco Central para provisionar, em 27/03/2007 o Banco Schahin securitizou o crédito da AGRO 
CAIEIRAS, transferindo-o para Companhia Securitizadora do Grupo Schahin; QUE nessa operação, 
o Banco Schahin recebeu da Securitizadora o valor integral do crédito em aberto - R$ 21.267.675,99, 
de tal forma a que não houvesse qualquer prejuízo para o Banco Schahin; QUE, concomitante a tudo 
isso, no último trimestre de 2006, o declarante tomou conhecimento de que existiam tratativas entre a 
Petrobras e a TransOcean para o contrato de operação do navio-sonda Petrobras 10.000 e que 
estavam ocorrendo negociações para aquisição de um segundo navio-sonda, o VITORIA 10.000; 
QUE a SCHAHIN se interessou pela operação deste segundo navio-sonda; QUE, em função disso, o 
depoente e seu irmão Milton, em uma reunião com João Vaccari Neto, solicitaram apoio político para 
o projeto; QUE nessa ocasião o depoente e seu irmão Milton apresentaram à Vaccari as qualificações 
da Schahin como a única empresa brasileira com experiência em operação - extremamente 
competente - de navio sonda com sistema de posicionamento dinâmico, operando em águas 
profundas (o navio SC Lancer), mostrando que a performance da Schahin com tal equipamento está 
entre as melhores do segmento e que, com tais credenciais, o Governo poderia dar oportunidade à 
Schahin em operação igual à da TransOcean; QUE Vaccari disse ao depoente que iria consultar e 
voltou informando que poderia ser feito algo como o apresent~ , desde que concreti o o negóci· 
fosse dada quitação ao empréstimo que o PT havia tomado atr és de Bumlai; QU , posteriorme 
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à reunião com Vaccari, em dezembro de 2006, Sandro Tordin foi chamado por Cerveró para reunião 
na Petrobras e nessa reunião Cerveró disse a Sandro que a Petrobras tinha uma oportunidade negócio 
para a Schahin envolvendo um novo navio-sonda. Informados a respeito por Sandro, dias depois, o 
depoente e seu irmão Milton, acompanhados por Sandro Tordin, estiveram na Petrobras e se 
encontraram com Cerveró e Luiz Moreira. Falaram sobre amenidades e algo superficial sobre projeto 
de novo navio sonda. Encontraram-se também, em seguida, na mesma data, na Petrobras, com 
Eduardo Musa, para o qual expuseram as capacitações e experiências da Schahin como a única 
operadora brasileira - e com muito sucesso - de navio-sonda de posicionamento dinâmico em águas 
profundas, que é uma técnica muito complexa, onde o navio deve fazer a perfuração de poços de 
petróleo sem estar ancorado ou atracado de qualquer forma; QUE este tipo de navio está sempre em 
movimento e seu posicionamento é mantido através de motores propulsores, enquanto é realizada a 
perfuração de poços de petróleo em águas profundas; QUE a larga experiência da Schahin era 
justamente em perfuração de poços em águas profundas (até 1600 metros de profundidade), que já 
operava este tipo de embarcação desde 1991; QUE a Schahin era a única empresa brasileira com 
expertise nessa operação envolvendo navio, que está entre as mais complexas e arriscadas do mundo 
e a Schahin nunca teve qualquer incidente grave e o navio por ela operado até aquele momento 
estava entre as melhores performances dentre todos os prestadores de serviço internacionais da 
Petrobras no segmento e em alguns dos anos a Schahin teve a melhor performance de todos esses 
prestadores internacionais, pois o único nacional era a Schahin através do SC Lancer; QUE, além 
disso, na época havia um programa de incentivo à indústria naval brasileira, o PROMINP e a 
intenção era a de justamente aumentar a capacidade da indústria e dos fornecedores de serviços na 
cadeia de suprimentos navais brasileira; QUE, dias depois das reuniões havidas, a Schahin recebeu 
da Petrobras uma minuta de Memorando de Entendimentos destinado a formalizar o interesse das 
partes no negócio envolvendo o navio-sonda que viria a se chamar Vitoria 10000; QUE o irmão do 
depoente, Milton, criou a equipe de trabalho da Schahin para conduzir as negociações com a 
Petrobras, constituída por membros das áreas de petróleo, jurídico e financeiro; QUE em Março de 
2007 foi assinado o Memorando de Entendimentos entre a Schahin e a Petrobras, visando a 
contratação da operação do Vitoria 10000 pela Schahin em qualquer lugar do mundo, conforme 
indicado pela Petrobras; QUE era prevista a participação da Schahin, em regime de sociedade com a 
Petrobras, na propriedade do navio. Também em Março de 2007, a Petrobras contratou junto ao 
estaleiro Samsung a construção do navio-sonda Vitoria 10000; QUE durante o ano de 2007, o 
depoente e seu irmão Milton mantiveram reuniões com Vaccari apenas para que fossem dadas 
informações a ele a respeito do andamento das negociações com a Petrobras do negócio do Vitoria 
10000. Da mesma forma, eram dados updates à José Carlos Bumlai, através de Fernando Schahin, 
pessoa responsável pela estruturação de financiamentos para as operações da área de Petróleo e Gas; 
QUE Bumlai chegou a dizer a Fernando que o negócio estava "abençoado" pelo Presidente Lula; 
QUE o depoente e seu irmão Milton também receberam de Vaccari a informação de que o Presidente 
estava ao par do negócio; QUE em 03/01/2008 foi assinado entre a Schahin e a Petrobras um 
contrato denominado Heads of Agreement - HOA, relativamente ao negócio envolvendo o Vitoria 
10000, nele sendo estabelecidas todas as principais condições comerciais da transação e prevendo-se 
a subsequente formalização entre as partes dos contratos definitivos da operação; QUE em 
27/01/2009, com a concretização do negócio do Vitoria 10000, o depoente, que era a pessoa 
responsável pelo braço financeiro do Grupo Schahin instruiu a repactuação dos termos e condições 
da dívida de Bumlai junto à Securitizadora; QUE nessa repactuação, foi previsto um desconto de R$ 
6.000.000,00 do saldo devedor, assim como foram liberadas as responsabilidades da Agro-Caieiras e 
de Maurício Bumlai e Cristiane Bumlai pelo débito; QUE também foi liberada a garantia hipotecária 
existente; QUE, na mesma data, José Carlos Bumlai "vendeu" para Agropecuárias da família Schahin 
embriões selecionados de gado de elite, por preço correspondente ao saldo devedor da respectiva 
dívida então repactuada com a Securitizadora da Schahin, estabelecendo o pagamento de tal preço 
em 10 parcelas mensais; QUE essas operações foram assinadas por procuradores das empresas, sob 
instrução do depoente e que desconheciam que a operação era uma simulação; Que ssa operaç~~ o 

j realmente era uma simulação por que os embriões não foram fornecidos. QUE, no ia seguinte a 
·' . acertos com José Carlos Bumlai, ou seja, em 28/01/2009, foram assi:fr_ados o contr o definitivo en 

(""\ ' 



MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 

a Petrobras e a Schahin denominado Drilling Services Contract, relativamente ao Vitoria 10000, 
seguindo a mesma modelagem, estrutura e condições daqueles firmados pela Petrobras com a 
TransOcean para o navio Petrobras 10000; QUE, assim, foi realizada a venda para a Schahin do 
Vitoria 10000 em operação de Capital Lease (leasing) com prazo de 20 anos, com taxa de juros de 
8% a.a. e a operação do navio-sonda pela Schahin em qualquer local do mundo determinado pela 
Petrobras, pelo prazo de 10 anos com possibilidade de renovação por mais dez anos por mútuo 
acordo; QUE o local base de operação inicial do Vitoria 10000 seria em Angola, na África; QUE esta 
operação foi realizada por subsidiária da Petrobras no exterior, a uma empresa do grupo Schahin 
também no exterior, justamente o modelo que sempre foi adotado pela Petrobras em contratos dessa 
natureza; QUE a Petrobras não teve qualquer prejuízo ou tratou a Schahin de maneira privilegiada, 
pois realizou uma operação de compra e venda de bem móvel, pelo mesmo preço pago pela 
PETROBRAS ao estaleiro, em condições de mercado e juros de 8% ao ano em dólar. Nada mais a 
declarar, eu, Diogo Castor, li e assinei. 
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SALIM Th\UFIC SCHAHIN 

Declarante 

ORLANDO MARTELLO JUNIOR 

Procurador Regional da República 




