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SERVI9O PUBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO PARANA 

DESPACHO 

1. Junte-se apenas aos autos o despacho de indiciamento e o despacho 

do dia 18 . 12 . 2015;
2. Junte-se aos autos e inclua-se no EPROC: (i) o Termo de Reinquiri9ao 

de JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI; (ii) c6pia do e-mail encaminhado por 
ぐII、にロhm，司茄石〕hHn司2lr.nm hr> 月  <hrasiIia(mofa.aov.Qa>I (iii) Auto de Apreensao 

Comolementar n。  2014/2015; (iv) os documentos a
p
reendidos; (v) Relatorio de Anlise 

de Documentos n。  844/2015; (vi) Relat6rio de Anlise de Documentos n。  845/2015; e 

(vii') Relat6rio de Policia Judici白ria no 873/2015; 
3. Consiano aue foi indeferido o pedido de revoga9ao da prisao preventiva 

de JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI (Evento 129, DESPADEC1, Autos n。  
50561569520154047000), persistindo a cust6dia cautelar do reu em carater 
instrumental a A9ao Penal n。  50615785120154047000; 

4. Ap6s a aprecia9ao do pedido de desarquivamento da investiga9o em 
face de SANDRO TORDIN (Evento 69, DESPi, Autos n。 5053233-96.2015.4.04.7000), 

determinarei novas diligencias; 
5. Solicite-se dila9ao de prazo para continuidade da investiga9ao,, uma' vez 

que existem in自meras diligenc ias 
p
endentes - conforme indecacias no aespacno cnaoo

- 	 - , - I Th e- e. A i5 r C' r' r' C' T A 
no item 4 -, ja houve oterecimento de denuncia em iace ae四o亡し  /-\r\LLRJ 
MARQUES BUMLAI - n白o havendo pressa para a conclusao aesre in qUer/tu, que 
assumiu escopo maior de apurar a responsabilidade de outros atores - e a prisao 
preventiva do r白u remanesce hlgida em carater instrumental a a9ao penal; 

6. Inclua-se este despacho no EPROC 

DATA 

Ao1s1 22 dia(s) do m白s de dezembro de 2015, 「ecebl estesa 
Despacho da Autoridade. Eu, 
Carbonera, Escrivao de Policia トeaera), que o l aviei 
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recebi estes autos com o 
Leonardo 



[SR/DPEIPRFl:  4  lRub: 	- 

 

一‘’博‘ミt、’「  
SERVICO PUBLICO FEDERAL 

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL 
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO PARANA 

TERMO DE REINQUIRI9AO DE 

JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUM LAI 

Ao(s) 21 dia(s) do m白s de dezembro de 2015 nesta Superintendencia Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, onde se encontrava FILIPE HILLE 
PACE, Delegado de Policia Federal, compareceu JOSE CARLOS COSTA MARQUES 
BUMLAI, ja qualificado. Cientificado das imputa96es que lhe sao feitas e de seus 
direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado e reinquirido pela autoridade 
a respeito dos fatos, RESPONDEU: QUE indagado Se, assim como na ocasio de seu 
interrogat6rio em 14.12.2015, manifesta sua vontade em dizer apenas a verdade sobre 
os fatos, respondeu que sim; QUE, desta forma, ao REINTERROGANDO foi dadaa 
palavra, a fim de que preste os esclarecimentos iniciais que entender necessarios: 
QUE  o  REINTERROGANDO esclarece que ir自  tratar sobre fatos ilicitos de que tem 
cincia relativos 白  constru9ao da USINA HIDRELETRICA DE BELO MONTE; QUE 
este assunto sera tratado em termo apartado; QUE, inicialmente, foi solicitado ao 
REINTERROGANDO  o  fornecimento das senhas utilizadas em aparelhos celulares, 
tendo ele respondido: 1 978; QUE indagado sobre a participa9白o do escrit6rio DUARTE 
GARCIA, CASELLI GUIMARAES  E  TERRA ADVOGADOS na negocia9ao envolvendo 
a quita9白o do empr白stimo obtido pelo REINTERROGANDO junto ao BANCO SCHAIN 
e  a consequente simula9ao de  compra  e venda de embri6es bovinos, respondeu que 
pediu ao Dr. MARIO  SERGIO DUARTE  GARCIA, amigo de longa data do 
REINTERROGANDO e pessoa de sua absoluta confian9a, que cuidasse dos aspectos 
formais envolvendo a quita9白o, isto 白  , o termo de confissao de  dvida  e celebra9ao de 
contrato de  compra  e venda de embri6es; QUE  o  advogado  MARIO  SERGIO DUARTE 
GARCIA, assim  como os  demais membro da banca de advocacia DUARTE GARCIA, 
CASELLI  GUIMARAES E TERRA  ADVOGADOS, nao  tinham  conhecimento que  o 
empr白stimo tinha sido originalmente contraido  em  favor  do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES, assim  como  tamb白m nao sabiam que  o  contrato de compra e 
venda de embri6es representava uma opera9白o simulada, uma  vez  que  nunca  foram 
entregues  as  fazendas do  GRUPO  SCHAHIN; QUE as testemunhas  IRANILDES 
BARBOSA DOS SANTOS SILVA (CPF  no  148.958.748-93) e  MARIA  DAS GRA9AS 
LIMA (OFF  no  641.582.418-04) eram funcion白rias do escrit6rio de advocacia DUARTE 
GARCIA, CASELLI GUIMARAES  E TERRA  ADVOGADOS, e assim como os demais 
membros da banca, nao tinham conhecimento das irregularidades envolvendo a 
opera9白o de quita9ao do emprstimo do REINTERROGANDO; QUE interrogado sobre 
a participa9ao dos advogados da SCHAHIN na opera9ao, JOAO ALVES MEIRA NETO 
e CELSO ANTONIO GUIMARAES, notadamente sobre a possibilidade de que sabiam 
de ciue  se  tratava de auitacao fraudulenta de um emorestimo com a simulac白o da I 
comera e venaa de emtrioes eara lazencias ao aruoo. resoonaeu ciue nao  se  recoraa i 
se  101 alaum destes adlvoaacios o reseonsavel nor tratar nessoaimente com o 1 

IFL 'o 2229'"5 	 一 	 L 	fls. 1 / 6《、JI 
Iー 	 ノ  【  A、ヘハ、  

一LI '1  ‘乙‘1/'J  IU 

か  



SR/DPF/PR 
Fl ね1  
Rub:  、ー、  

REINTERROGANDO da questao envolvendo a simula9ao da compra e venda; QUE foi 
mostrado ao REINTERROGANDO fatos de JOAO ALVES MEIRE NETO e CELSO 
ANTONIO GUIMARAES, n白o tendo ele conseguido garantir que tenha sido um dois  o 
respons白vel por tratar pessoalmente com o REINTERROGANDO as quest6es 
envolvendo a quita9ao de seu emprestimo; QUE foi lido ao  REINTERROGANDO 
trecho de seu interrogat6rio prestado  em  14.12.2015: "QUE  no  final de 2005,  o 
INTERROGANDO conversou  com  seus filhos, informando-os de todo  o  processo de 
obten9自o do emprstimo, sendo  que  todos concordaram  que  deveria ser dado  um  dos 
im6veis da famlia  em  da戸o  em  pagamento do emprstimo contra ldo" e, ap6s, foi-lhe 
perguntado sobre a participa9ao de seus filhos MAURlCIO, GUILHERME e da  nora 
CRISTIANE nas opera96es posteriores 白  tomada do emprestimo, mediante a tentativa 
de oferecer a SCHAHIN um im6vel (fazenda) em da9ao  e  pagamento, bem como a 
opera9ao ainda mais recente que envolveu a efetiva quita9ao do m自tuo atrav白s da 
simula9白o da compra  e  venda de embri6es bovinos, alertando-o para sua pr6pria 
afirma9含o de que seus familiares tinham ci6ncia da integralidade do processo de 
tomada de empr白stimo e para  o  fato de que assinaram todos os documentos relativos 
白 confissao da dvida no ano de 2009, tendo  o  REINTERROGANDO esclarecido que 
seus filhos somente souberam da real motiva9ao do empr白stimo quando foi realizada a 
nova9白o do m自tuo, momento em que ingressava na opera9ao a empresa 
AGROCAIEIRAS, constituida para possibilitar a entrega de uma propriedade im6vel 
(fazenda) ao GRUPO SCHAHIN; QUE seus filhos, de maneira objetiva, souberam 
apenas  no segundo semestre de  2005  que o empr白stimo contraido pelo 
REINTERROGANDO se destinava a  pessoas  ligadas ao PARTIDO DOS 
TRABALHADORES; QUE seus filhos MAURiCIO e GUILHERME, assim como  sua 
nora CRISTIANE, ap6s terem ci白ncia dos reais destinatrios, assinaram  os 
documentos relativos a nova9ao da dvida da  pessoa  fisica  do REINTERROGANDO 
para  a  empresa  AGROCAIEIRAS; QUE seus filhos nao tinham conhecimento de que  o 
REINTERROGANDO negociava com o  GRUPO SCHAHIN  a quita9ao de  sua  dvida 
mediante a celebra9白o da compra  e  venda de embri6es bovinos; QUE esclarece que a 
confec9ao  de documentos relativos a esta opera9ao era de responsabilidade da 
SCHAHIN; QUE, nada obstante, a emissao das notas fiscais frias foi feita pelo 
REINTERROGANDO, isto e , a partir de ordens dadas a funcionarios; QUE nao se 
recorda se solicitou a emissao das notas a alguns de seus filhos, MAURiCIO ou 
GUILHERME; QUE ap6s a quita9ao formal do empr白stimo, com a assinatura a entrega 
de recibo de quita9ao, no final do ano de 2009, o REINTERROGANDO teve uma 
conversa com seu filho MAURiCIO, na qual lhe narrou que, na verdade, nunca houve a 
entrega de embri6es as fazendas do GRUPO SCHAHIN. Na mesma conversa, pediu a 
MAURICIO que mantivesse em estoque os embri6es que teriam sido supostamente 
vendidos. Ademais, deseja consignar que os embri6es existiam de fato, apenas n台o 
foram entregues; QUE indagado  se  MAURiCIO e GUILHERME tinham conhecimento 
das tratativas entre o REINTERROGANDO e JOAO VACCARI NETO, disse que nao; 
QUE  pelo  que sabe, seus filhos nao conhecem pessoalmente JOAO VACCARI NETO; 
QUE, quanto 白  tomada do empr白stimo do BANCO SCHAHIN pelo 
REINTERROGANDO, indagado  se  considera criveI  que  alguem tome  um  emprestimp 
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de R$ 12.000.000,00 em seu pr6prio nome, sujeitando-se a inumeras consequencias 
asa nao adimplido no prazo determinado, apenas por se sentir constrangido apds ter 
omparecido a uma reunio para o qual alega sequer ter tido conhecimento previo de 
eu 'real obietivo, disse que, na verdade, acreditava 白  6 poca que o emprstimo" no 

aria certo",' Por outro lado, conta que somente aceitou quando SAN DRO TORDIN, em 
comijanhia de ARMANDO PERALTA, compareceram a sua residencia com 
documentos referentes a abertura de contrato e tomado do empr白stimo; QUE 

indaaado se ficou novamente constrangido, em sua resid白ncia, a aceitar a tomada do 
emor6stimo. disse, mais uma vez, que se sentia constrangido porque o real 
benefici白rio do empr6stimo era o PARTIDO DOS TRABALHADORES; QUE disse que 
era um "homem de confian9a"; QUE perguntado Por que o REINTERROGANDO era 
considerado um homem de confian9a, respondeu que, segundo seu entendimento, 
ARMANDO, GIOVANI e SANDRO tinham sido os respons自veis por solicitar ao 
REINTERROGANDO que aceitasse o empr白stimo e, alm disso, sabia que tais 
essoas confiavam nele para que recebesse os recursos e na sua conta e os 
estinasse conforme ordens deles; QUE perguntado se seria considerado um "homem 

de confian9a" por que nunca revelaria o real solicitante do empr白stimo, disse que j 
esclareceu quem eram os envolvidos na solicita9ao do m自tuo, isto 白  , ARMANDO 
PERALTA e GIOVANI FAVIERI; QUE indagado se est自  tentando proteger figuras 

p自blicas de responsabilidade no epis6dio, tais como o ex-Presidente da Rep自blica e 
outros dirigentes do Partido dos Trabalhadores, tais como seu presidente a e poca 
JOSE GENOLNO, respondeu que nao est白  tentando proteger ningu白m; QUE indagado 
se a presen9a de DELOBIO SOARES na reunio na sede do BANCO SCHA 
representava para o REINTERROGANDO o interesse de LUIS INACIO LULA 
SILVA na realiza9o do empr白stimo, disse que nao. Na verdade, sua presen9a 
traduzia o interesse do PARTIDO DOS TRABALHADORES; QUE indagado, 
novamente, por qual raz白o se sentia constrangido em nao atender a um pedido de 
dirigentes do GRUPO SCHAHIN e de DELUBIO SOARES, respondeu que que 
representavam os interesses do PARTIDO DOS TRABALHADORES, o qual, repita-se, 
era uma agremia9白o forte e que estava crescendo 白  frente do Governo Federal; QUE 
indagado se se sentiria constrangido em nao atender a uma solicita9ao do ent白o 

Presidente da Rep自blica LUIS INACIC LULA DA SILVA, disse, em suas palavras: "que 
solicita戸o ele poderia me fazer? Ele n白o precisava de mim para nada. Acho que ele 
n自o me pediria nada. Ele tinha as pessoas de confian9a dele. Eu n白o gra uma pessoa 
assim." QUE indagado se seria uma pessoa de confian9a de LUIS INACIO LULA DA 
SILVA, disse acreditar que sim, exceto em assuntos relativos a neg6cios; QUE 
indagado se, em verdade, o suposto constrangimento que sofreu n白o advinha do fato 
de que o pedido para que o REINTERROGANDO tomasse o empr白stimo em prol do 
PARTIDO DOS TRABALHADORES teria partido do ent白o Presidente da Rep自blica 

LUIS INACIO LULA DA SILVA ou de outros dirigentes da agremia9ao poltica, 
ondeu negativamente; QUE indagado se realmente nunca tratou de questoes 
erciais ou polticas com LUIS INACIO LULA DA SILVA, respondeu que n旦o 

Esclarece que muitas pessoas encaminhavam demandas via e-mail ao LNsFIUTO 

LULA e que, ante a ausencia de respostas, solicitavam ao i-<ヒir'J I r -SUb/-\INUU, na 
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medida do possvel, que fizesse contato junto ao  INSTITUTO  para viabilizar  ao  menos 
a aprecia9ao dos pedidos; QUE, nestes casos, o REINTERROGANDO procurava 
CLARA ANT, diretora do  INSTITUTO  LULA, e repassava os pedidos. Entao, eles eram 
apreciados; QUE perguntado se exercia fun96es de "secret白rio" de  LUIS INACIO  LULA 
DA SILVA, disse que nao, apenas repassava demandas a CLARA ANT; QUE 
perguntado sobre a forma de comunica9ao  que  mantinha  com LUIS INACIO  LULA DA 
SILVA, disse que entrava  em  contato atrav白s do numero de  sua  esposa; QUE pelo 
REINTERROGANDO sabe, LUIS  INACIO  LULA  DA SILVA nunca  possuiu  um  numero 
de celular pr6prio; QUE durante os  anos  de 2014 e 2015, nao repassou qualquer 
demanda deste tipo, isto 6 , de interessados  em  solicitarem reuni6es, palestras  e  outros 
pleitos  a LUIS INACIO LULA DA SILVA; QUE se recorda que, em 自  nica oportunidade, 
atendeu a  um  pedido de FERNANDO SOARES, relativo a  uma  palestra a ser realizada 
em  Angola, no Centro de Estudos Avan9ados de Angola; QUE, neste momento, foi 
apresentada a Defesa do REINTERROGANDO c6pia de e-mail encaminhado por 
<josebumlai@bumlai.com.br> para <brasilia@mofa. gov.qa> em 21.02.2014, que 
cont6m resposta a solicita9ao do secretario do Embaixador do Qatar para reuniao com 
o  ex-Presidente da Rep自blica, tendo o REINTERROGANDO afirmado: 'Estive hoje 
tratando do assunto e  o  sr. Ex presidente Lula volta dia 27 de fevereiro para o Brasil e 
marcar a data conforme solicitada no email da Embaixada, ou seja antes de 19 de 
maro."; QUE foi solicitada a Defesa que mostrasse o documento ao 
REINTERROGANDO; QUE foi oportunizada a Defesa discutir o teor do documento 
como REINTERROGANDO; QUE esclarece que apenas atendeu ao pedido do 
Secretario do Embaixador do Qatar porque havia uma explica9ao anterior da demanda 
dada por MARCELLO HORCADES COUTINHO; QUE MARCELLO e s6cio de 
ELEAZAR DE CARVALHO FILHO numa empresa de vendas, fus6es e aquisi96es de 
empresas; QUE MARCELLO disse ao REINTERROGANDO que uma empresa do 
QATAR (QATAR TRADING) desejava  comprar  uma usina de a9自car no Brasil; QUE o 
Embaixador do Qatar desejava avisar  o  Governo Brasileiro desta inten9ao, mas nao 
estava conseguindo; QUE  o  embaixador do Qatar desejava que LUIS INACIO LULA 
DA SILVA conversasse sobre  o  tema  com  a Presidente  DILMA  ROUSSEF; QUE 
MARCELLO disse  ao REINTERROGANDO que o ex-Presidente LULA se aproximou 
dos paises a rabes e  que  a Presidente  DILMA ROUSSEF  nao tinha este interesse; 
QUE o REINTERROGANDO esclarece  que se o  temo da compra da usina andasse, 
ele se habilitaria  para  vender a  USINA  SAO  FERNANDO E  ALCOOL; QUE, em 
decis合o tomada  em  conjunto  com  seus filhos, foi formalizada  uma  minuta da 
autoriza9ao da venda da USINA SAO  FERNANDO  para a empresa do QATAR; QUE a 
empresa  de MARCELLO HORCADES colocou a previsao  na  autoriza9ao que permitiria 
a venda  para  outras empresas; QUE o  REINTERROGANDO  n白o concordou com esta 
previs白o e a negocia頭o n白o foi levada para frente; QUE este epis6dio foi atipico e nao 
reflete a rela9ao do REINTERROGANDO com o  ex-Presidente LULA; QUE indagado 
novamente se confirma que nunca tratou de assuntos comerciais ou polticos com 
LUIS INACIO LULA DA SILVA, respondeu que, al白m do caso narrado acima, nao se 
recorda de outros epis6dios. Contudo, gostaria de esclarecer que nao possui rela96es 
comerciais com LULA; QUE indagado qual o motivo que a Autoridade Policial tem,para 
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acreditar na versao dos fatos dado pelo REINTERROGANDO se ele continua a omitir e 
mentir sobre fatos relevantes para a investiga9ao, respondeu que o caso anterior 
reflete a necessidade de elucida9ao de fatos que chegam ao conhecimento das 
autoridades com o avan9ar das investiga96es; QUE gostaria de afirmar que nao 
existirao tantos outros fatos a serem elucidados; QUE considerando que, no entender 
da Autoridade Policial, o REINTERROGANDO faltou com a verdade ao afirmar que 
nunca tratara de assuntos comerciais e polticos com LUIS INACIO LULA DA SILVA, 
indagado se confirma que nunca conversou com o ex-Presidente sobre o problema 
que enfrentava com a SCHAHIN, disse que nunca conversou sobre este tema com ele; 
QUE indagado se mant白m sua ltima afirma9ao, uma vez que lhe foi demandado que 
dissesse se tem certeza sobre o fato de que nunca tratou de seu empr白stimo com 
LULA, disse que acredita e que tem quase certeza de que nunca tratou deste tema 
com o Ex-Presidente; QUE, em rela9ao a solicita9ao que o REINTERROGANDO fez a 
JOAO VACCARI NETO quanto 白  dificuldade que tinha para quitar seu empr白stimo com 
o BANCO SCHAHIN, ao ser indagado, mais uma vez, Por qual motivo procurou o 
tesoureiro do PARTIDO DOS TRABALHADORES para a resolu9ao deste problema, 
disse que o procurou porque sabia que ele era tesoureiro do PARTIDO DOS 
TRABALHADORES e que ele teria condi96es de agir em rela9白o as demandas da 
SCHAHIN junto a PETROBRAS; QUE indagado se confirma que sabia que o 
PARTIDO DOS TRABALHADORES mantinha neg6cios na PETROBRAS com 
empresas/grupos/pessoas que lhes ajudava em periodo eleitoral, respondeu que o 
PARTIDOS DOS TRABALHADORES nao, mas que os partidos, de uma forma geral, 
buscavam apoio poltico com empresas que prestavam servi9os para a Petrobras. Na 
verdade, disse que as todas as empresas que prestavam servi9os ajudavam os 
partidos; QUE indagado sobre o que significa os partidos buscarem apoio poltico, 
disse que todos as empresas que prestam servi9os para quaisquer6 rg白os p白blicos 
realizam doa96es para os partidos; QUE acredita que as empresas realizam doa96es 
para prevenir que a ausencia de doa96es as impe9am de obter contratos com 6 rg白os 
publicos; QUE indagado sobre quem, no entender do REINTERROGANDO e na sua 
condi9ao, para esta pergunta, de testemunha dos fatos ilicitos, sabia, dentro do 
PARTIDO DOS TRABALHADORES, que ele tinha tomado um emprestimo de R$ 
12.000.000,00 em favor da agremia9ao poltica, respondeu que nao tinha 
conhecimento e nem relacionamento com a diretoria do partido, nao podendo 
responder tal pergunta; QUE foi indagado sobre as fotos do Evento 28, INQPOL1, dos 
Autos n。  5053233-96.2015.4.04.7000, nas quais aparece ao lado de LUIS INACIO 
LULA DA SILVA, aparentemente em evento que celebrou a conclusao de algum 
neg6cio em algum pais africano, respondeu que se trata de um evento de inaugura9白o 
da EMBRAPA em Gana. Na foto, da esquerda pra direita, estao FABIO PAVAN, 
WILSON QUINTELA, LULA, Presidente da EMBRAPA cujo nome nao se lembra, o 
REINTERROGANDO e o PRESIDENTE DE GANA; QUE o REINTERROGANDO 
estava presente pois havia sido convidado por FABIO PAVAN, notadamente porque 
tinha financiado o curso de dois (2) doutorandos de Campo Grande/MS; QUE o 
ex-presidente estava em Gana em virtude de outro evento, mas se fez presente 
naquela cerim6nia; QUE nem o REINTERROGANDO e seus filhos possyem 
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propriedades im6veis no exterior; QUE alugou um apartamento em Miami, localizado 
na Collins Avenue, 17001 ou 17002, por um periodo de seis (6) meses, para viabilizar 
a realiza9ao de tratamentos m白dicos do REINTERROGANDO nos Estados Unidos da 
America; QUE utilizou o apartamento por apenas tr白s (3) meses 

Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a  autoridade  o encerramentc 
do presente que, lido e achado conforme, assina  com  O(a) reinquirido(a) DANIELLA 
MEGGIOLARO, inscrito sob a OABISP 172.750 e  EDWARD  ROCHA DE CARVALHO, 
inscrito sob a OAB/PR inscrito  na  OAB/PR sob o n。  3 	“ジ,声．”' as  de leitura  e 
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Re: Qatar, Embaixxador do ・  Aundi6ncia com o Ex-Presidente Lula 

Assunto: Re: Qatar, Embaixxador do - Aundiさncia com o Ex-Presidente Lula - Datas 

De: J B <josebumlai@bumlai.com.br> 

Data: 21/02/2014 20:38 

Para: Brasilia <brasilia@mofa.gov.qa> 

Estive hoje tratando do assunto e O Sr. Ex presidente Lula volta dia 27 de fevereiro para o Brasil e 

marcar白  a data conforme solicitada no email da Embaixada,ou seja antes de 19 de mar9o. 

Saudag6es. Jos白  Bumlai. 

Enviado via iPhone 

Em 21/02/2014, s 13:45, Brasilia <brasilia@mofa.gov.qa> escreveu: 

Prezado Sr. Jos', 

O Embaixador do Qatar, Exmo. Sr. Mohammed AトHayki, gostaria de se encontrar com o 

Ex-Presidente Lula a qualquer dia do dia 10 atさ  o dia 19 de mar'o de 2014, no hor白rio que melhor 

convir ao Ex-Presidente. 

O senhor poderia verificar se existe essa possibilidade? 

Atenciosa mente, 

Thiago L. Del Vecchio 
Secret白rio 

+55 61 3366 1005 

Embaixada do Estado do Qatar 

じ二d山  
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Our Vision 
To have a distinguished foreign policy for the State of Qatar at both regional and 

international levels, and care for the interests of citizens abroad 
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SERVI9O POBLICO FEDERAL 
MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO PARANA 

AUTO DE APREENSAO COMPLEMENTAR 
no2014/2015 

Ao(s) 21 dia(s) do mes de dezembro de 2015, nesta Superintendencia Regional do 
Departamento de Policia Federal, em Curitiba/PR, onde se encontrava  FILIPE HILLE 
PACE, Delegado de Policia Federal, na  presen9a  das testemunhas abaixo 
qualificadas, pelo  mesmo foi  determinado  que  se tornasse efetiva a apreensao, na 
forma da Lei, do material abaixo discriminado 
ー  ITEM  01:  19 folhas de documento apresentadas espontaneamente pela defesa de 
JOSE CARLOS COSTA  MARQUES  BUMLAI, conforme descrito a seguir 

c6pias de emails trocados entre Celso Antonio Guimaraes 
(cguimaraes@bancoschahin.com.br) e Mario Sergio Duarte Garcia (ms@dgcgt.com.br) 
com 02 folhas; 

ー  contrato de compra e venda (sem assinaturas) tendo  como  vendedor JOSE 
CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI e compradora nao identificada contendo 03 
folhas; 

ー  c6pias de emails trocados entre Mario Seraio Duarte Garcia (ms回dacat.com.br' 
e JUPU RLVLb MヒI1-'(/-\ (jmeira(schahin.com.br) com 01 tolhas; 

c6pia de emails trocados entre Jean Marques Ambrosia 
(jambrosio@bancoschahin.com.br-) e Mario Sergio Duarte Garcia (ms@dgcgt.com.br) 
com 01 folha; 

Instrumento Particular de Confiss白o de Dvida e Outras Aven9as n。  117/08 
tendo como credor SCHAHIN SECURITIZADORA DE CR亡DITOS FINANCEIROS S/A 
e como devedor JOS亡  CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, datado de 16/06/2008, 
contendo 08 folhas; 

ー  c6pias de emails trocados entre Mario Sergio Duarte Garcia (ms@dgcgt.com.br) 
e Jean Marques Ambrosio com 02 folhas; 

- ATO NOTARIAL , livro 4.490, p白ginas 143, do 14。  Tabelio de Notas VAMPR, 
Comarca de Sao Paulo, Dr. Paulo Tupinamb自  Vampr6, contendo 02 folhas (03 
paginas); 

ー  ITEM 02: 33 folhas de documento apresentadas espontaneamente pela defesa de 
JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLA!, conforme descrito a seguir 

- 01 documento datado de 20/12/15, endere9ado a JOSE CARLOS COSTA 
MARQUES BUMLAI, com documenta9ao referente a Fazenda "CRISTO", com uma 
folha; 

- 02 (duas) vias de Instrumento Particular de Promessa de Da9ao em Pagamento, 
datado de 27/07/15, tendo como credor Banco Schahin S/A e como devedor JOSE 
CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, com 04 folhas cada, totalizando 08 folhas; 

- 02 (duas) vias de Instrumento Particular de Comodato de Im6vel Rural, tendo 
como Comodante Banco Schahin S/A e como Comodatario JOSE CARLOS COSTA 
MARQUES BUMLAI, com 05 folhas cada, totalizando 10 folhas; 

- 02 (duas) vias de Instrumento Particular de Contrato de Op9白2.iJ da de 
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Im6vel Rural, datado de 27/07/1 5, tendo como Outorgado Banco Schahin S/A e como 
Outorgante JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, com 03 folhas cada, 
totalizando 06 folhas; 

- 02 (duas) vias de Instrumento Particular de Contrato de Op9白o de Compra de 
Im6vel Rural, datado de 27/07/1 5, tendo como Outorgante Banco Schahin S/A e como 
Outorgado JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, com 04 folhas cada, 
totalizando 08 folhas; 

Referida apreensao foi efetuada a s 16:50 	horas, do dia 21/12/2015, nesta 
Superintendencia de Policia Federal em Curitiba/PR, ap6s entrega espontanea da 
defesa de JOS亡  CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, sexo masculino, 
nacionalidade brasileiro, vi自vo(a), filho(a) de Alberto Antonio Calil Mansur Bumlai e 
Nelita Costa Marques Bumlai, nascido(a) aos 28/11/1944, natural de Corumba/MS, 
instru9ao terceiro grau completo, profiss自o engenheiro civil, documento de identidade 
no 200974/SSP/MS, CPF 219.220.128-15, residente na(o) Rua Beatriz de Barros 
Bumlai, 180, bairro Vila Ant6nio Vendas, CEP 79003-103, Campo Grande/MS, fone 
(67)33827445, celular (11)999989999, endere9o comercial na(o) Rua Doutor Zerbini, 
890, bairro Ch白cara Cachoeira, CEP 79040-040, Campo Grande/MS, fone 
(67)33220900, email josebumlai@bumlai.com.br. Nada mais havendo, determinou a 
autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com as 

testemunhas, oMEGGIOLARO震etencrito鷺ses) na presena de seu(sua, s) advogadoOAB/SP sob n 172750 e comigo, Lej.閣DI NIELLArbo n era. 
Escrivao de Policia Federal, que o javrei. 

AUTORIDADE 

TESTEMUNHA 

TESTEMUNHA: 	9 斗” 
DETENTOR(A 	  

ADVOGADO(A): 

ADVOGADO(A)' 
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L.し  Mario Sergio Duarte Garcia J DGCGT Advogados 

De: 

Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Celso Antonio Guimaraes<c9uI「1laraes@bancoschahIn.com  b「＞  
terくa-feira, 25 de marくo de 2008 18:04 
M白rio S'rgio Duarte Garcia 
RES: Documento 
Contrato Embriao v2.doc 

Prezado Dr. M白rio S白rgio, 

Tomo a liberdade de encaminhar, em anexo, o contrato referente a aquisi9白o de embri6es, contemplando as altera96es 

Por favor, sintaーse 白  vontade para enviar os coment白rios 

Atenciosamente, 

Celso A. Guimaraes 
Banco Schahin S.A 
Depto. Juridico 
曾 (55 11)5576-8429 
昌 (55 11) 5576-8336 

AtenCao: Esta comunica"o deve  ser  lida  apenas  pelo seu destinat自rio e  nao pode ser retransmitida  sem autoriza9白o formal. Se esta mensagem tiver  
sido recebida  indevidamente, por favor destrua-a e retire-a de seu  computador. Qualquer  reprodu9ao, dissemina"o, altera9ao, distribui弾o e/ou 
publica"o deste  e-mail 白  estritamente  proibida 
Notice of Confidentiality: This document should only be read by those  persons  to whom it is addressed and is not intended to be relied upon by any 
person without subsequent written confirmation of ts contents. If  you have received  this e-mail message in error, please destroy it and delete it from 
your computer. Any form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is 
strictly prohibited 

De: M白rio Sdrgio Duarte Garcia [mailto:ms@dgcgt.com.brj  
Enviada em: segunda-feira, 24 de  margo  de 2008 19:33 
Para: Celso Antonio Guimaraes 
Assunto: RES: Documento 

Prezado Sr. Celso 

Obrigdo pela minuta enviada, que imprimi para l -la  com mais vagar, afim de que possamos discuti-la juntamente com a 
outra minuta, que tive oportunidade de fornecer-lhes, e que certamente ser白  objeto  de  sugest6es  de  parte  do  Dr. Joo 
Meira, com promessa de encaminhamento amanh. 

難鷺議繊難蕪鴛競

lido, o que pretendo fazero Ri, ao voltar prometoda possibilidade de podermos 

Cordialmente, 

1 
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Seja consciente. Pequenas a96es fazem grandes diferen'as. Imprima somente o essencial 

De: Celso Antonio Guimaraes [maiito:cguimaraes@bancoschahin.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 24 de margo de 2008 16:26 
Para: M白rio S白rgio Duarte Garcia 
Cc: Joac Alves Meira Neto 
Assunto: Documento 

Prezado Dr. Mario Sergio, 

Por solicita9白o do Dr. Joao Meira, que se encontra em viagem, encaminhamos minuta para discuss白o relativamente a 

composi9白o da dvida titulada pela empresa Agro Caieiras (Burnlai), aser celebrada juntamente com contratos oe 
fornecimento de embri6es, cuja minuta deveremos estar encamtnnanao ate amanna i,zoiuij. 

Atenciosamente. 

Celso A. Guimaraes 
Banco Schahin S.A 
Depto. Juridico 
冒 (5511)5576-8429 
昌 (5511) 5576-8336 

Atenc白o: Esta  comunica弾o deve ser Ilda apenas pelo seu destinatario e n白o pode ser retransmitida sem autoriza9ao formal. Se esta mensagem tiver 
sido 	recebida indevidamente, por favor destrua-a e retire-a de seu computador. Qualquer reprodu"o, dissemina"o, altera9ao, distribui9ao e/ou 
publica9白o deste e-mail 白  estritamente proibida 

Notice of confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and I s not intended to be relied upon by any 
person  without  subsequent written confirmation of its contents. If you have received this e-mail message in error, please destroy it and delete it from 
your computer. Any form of reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is 
strictly prohibited 

Aten9ao: Esta comunica"o deve ser lida apenas pelo seu destinatrio e n白o pode ser retransmitida sem autoriza9ao formal. Se esta mensagem tiver sido 
recebida indevidamente, por favor destrua-a e retire-a de seu computador. Qualquer reprodu"o, dissemina"o, altera"o, distribui9'o e/ou publica"o deste e 
mail6 estritamente proibida. 

Notice of confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and is not intended to be relied upon by any person without 
subsequent written confirmation of its contents. If you have received this e-mail message in error, please destroy it and delete it from your computer. Any form of 
reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited 

Aten9白o: Esta comunica9ao deve ser lida apenas pelo seu destinat白rio e n含o pode ser retransmitida sem autoriza"o formal. Se esta mensagem tiver sido 
recebida indevidamente, por favor destrua-a e retire-a de seu computador. Qualquer reprodu9ao, dissemina,o, altera9ao, distribui9'o e/ou publica弾o deste e 
mail白  estritamente proibida 

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and is not intended to be relied upon by any person without 
subsequent written confirmation of its contents. If you have received this e-mail message in error, please destroy it and delete it from your computer. Any form of 
reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited. 

2 



イ各‘ 
しし  

CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

Por este instrumento de contrato e na melhor forma de direito, entre as partes, justas e 
acordadas, a saber, de um lado como 

VENDEDOR, e dessa forma simplesmente designado adiante, o Dr. Jos6 Carlos Costa 
Marques Bumlai, brasileiro, empresrio agropecurio, viuvo, portador da c6dula de 
identidade n. 200.974, e CPF n. 219.220.128-15, residente e domiciliado na cidade de 
Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na rua Beatriz de Barros Bumlai, 180, Jardim 
Itanhangh; 

e, de outro lado, como 

COMPRADORA, como ser abaixo referida, a , com sede em e atos constitutivos 
arquivados na Junta Comercial do Estado de sob n. , e neste ato representada por seu(s) 
diretor(es) [s6cios gerentes ], , portador(es) da(s) cddula(s) de identidade de n(s)., e CPF 
n(s)., 

resolvem ajustar e contratar o que adiante mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, 
a saber: 

1)- Constitui objeto do presente instrumento a compra e venda irretrat自vel e irrevogvel de 
250 (duzentos e cinquenta) embri6es bovinos viaveis, da raa Nelore, constituidos pelo 
resultado u til da uniao do smen dos seguintes touros, todos registrados e de propriedade do 
VENDEDOR: (i) ...; (ii) ...; (iii) ...; ..., com os 6 vulos das seguintes vacas, todas registradas 
e de propriedade do VENDEDOR: (i) ...; (ii) . ..; (iii) ...; ..., conforme certificados, dados 
tcnicos e documentaao pertinente , cujas c6pias fazem parte integrante do presente, e que 
sero entregues na seguinte conformidade: 

1.1)- 25 (vinte e cinco) lotes mensais de 10 (dez) embri6es, o primeiro dos quais a ser 
entregue at6 a data de 00/00/0000, e os demais at6 o mesmo dia dos meses subsequentes, 
at completar-se a quantidade total objeto do presente instrumento. 

2)- 0 valor total da venda e compra ora formalizada 6 de R$ 0,00 ( ... ), que ser pago na 
seguinte conformidade: 

2.1)- 25 (vinte e cinco) parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de R$ 0,00 ( ...) cada 
uma, com vencimento a primeira em 00/00/0000 e as demais em igual dia dos meses 
subsequentes, vencendo-se a u ltima em 00/00/0000, para pagamento junto a 
estabelecimento bancario de indica o do VENDEDOR. 

3) 0 VENDEDOR' respons自vel pelo respeito e atendimento s normas de sanidade e 
bio-seguran9a at6 a entrega de cada embriao ao COMPRADOR, a partir de quando o 
COMPRADOR passa a ser o responsvel pelo respeito e atendimento a s referidas normas. 
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3.1) Dentre as normas de sanidade e bio-seguran9a incluem-se, sem limita9ao, a prote9o 
contra a incidencia de zoonoses, moldstias infecciosas ou parasit自rias de ocorrencia 
freq uentes. 

3.2.) Na hip6tese de ocorrencia de morte de qualquer dos embri6es, caso esta seja de culpa 
comprovada (i) do VENDEDOR: facultar-se-a ao COMPRADOR a op9ao pela substitui9o 
por outro que se enquadre nas especifica96es previstas neste instrumento; (ii) do 
COMPRADOR: nao ensejar自  qualquer desobriga9ao relativamente ao respectivo 
pagamento.. 

4) Ressalvadas as exce96es previstas neste instrumento, a falta de pagamento de qualquer 
das parcelas pactuadas neste contrato ensejara ao VENDEDOR o direito de suspender 
novas entregas at regulariza戸o do pagamento, sem prejuizo de assegurar ao VENDEDOR 
o direito de,a seu exclusivo crit6rio e mediante pr6via notificaao com prazo de 15 (quinze) 
dias, promover, nos termos do inciso I do artigo 566 do C6digo de Processo Civil 
Brasileiro, a cobran9a da totalidade do saldo impago, a partir de ento corrigido 
monetariamente e acrescido de juros legais, bem como, na hip6tese da inadimplencia 
persistir por prazo superior a 30 dias, considerar rescindido o presente contrato. 

4.1) A falta injustificada de pagamento de qualquer das parcelas pactuadas neste 
instrumento, acarretara na atualiza9ao monethria do d6bito e na incidencia de encargos 
morat6rios de 1% (um por cento) ao mes, computados dia a dia at6 a data da liquida9言o do 
d6bito, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante do ddbito. 

4.2) A falta injustificada de pagamento de qualquer das parcelas pactuadas neste 
instrumento implicara no direito do VENDEDOR suspender as entregas pendentes dos 
lotes de embri6es, que somente sero retomadas mensalmente a partir do efetivo 
pagamento. 

5) Ressalvadas as exce96es previstas neste instrumento, a falta de entrega de qualquer dos 
lotes de embri6es a que se refere este instrumento ensejar自  ao COMPRADOR o direito de 
suspender os pagamentos at6 regulariza9ao da entrega, sem prejuizo de assegurar ao 
COMPRADOR o direito de, a seu exclusivo crit6rio e mediante pr6via notifica9o com 
prazo de 30 (trinta) dias, considerar rescindido o presente contrato. 

6) A entrega dos lotes, totais ou parciais, dos embri6es, devidamente congelados e 
adequadamente acondicionados para transporte pelo VENDEDOR, ser previamente 
agendada entre as partes. 

6.1) 0 COMPRADOR 6 o exclusivo respons自vel pelo implante dos embri6es adquiridos. 

7) Para todas e quaisquer quest6es oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da 
Comarca da Capital do Municipio de 	 

E por serem justos e contratados, assinam o presente em 3 (trs) vias de igual teor e forma, 
na presen9a de duas testemunhas. 
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comprador 

vendedor 



Mario Sergio Duarte Garcia J DGCGT Advogados 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

M白rio S'rgio Duarte Garcia 
quinta-feira, 24 de abril de 2008 10:47 
JOAO ALVES MEIR.A (jmeira@schahjn com hr' 
acorao 

Prezado Dr. Joo 

Frustrado com a notrcia, ontem recebida, do cancelamento da nossa reuni白o, agendada para hoje cedo 白  s 10:00, 
permito-me registrar a justa preocupa9ao  que causarei  ao meu cliente, quando a ele transmitir tal adiamento, para data 
ainda indefinida, da necessria reunio  para acertarmos  os pontos divergentes entre as minutas preparadas por n6s 
ambos, e que cont白m diverg白ncias entre as  de cada  uma autoria, que conv白m esclarecer e definir 

Pretendia discutir tais divergencias, em nossa reunio de hoje. Como foi impossivel encontrar-nos, pelas dificuldades 
de sua parte, achei melhor enviar-lhe a  modifica9きo das  suas minutas, que preparei, visando adequ白-las 白  s condi"es 
que meu cliente entende necess白rias, para a  viabiliza9きo do  que se estabeleceu em entendimentos mantidos  com  a 
dire9白o do Banco. Era meu objetivo  justificar tais sugest6es  pessoalmente, o que  ainda  pretendo fazer em nossa 
prxima reuni白o, que  espero possa  ser  marcada  com a  necess自ria  urg白ncia, tanto mais que estou informado do 
atingimento dos objetivos a que o prezado  colega condicionava  a  assinatura  da documenta9ao necess白ria 白  transa"o 
apalavrada. Mas, antecipo-me, com a remessa  que lhe fa9o das  anexas minutas modificadas, sem embargo de 
podermos discuti-Ias verbalmente. 

Acrescento apenas  que  supreendeu-me  uma preocupante  diferen9a entre as garantias constantes do documento de 
acordo sobre a liquida9きo do valor do  emprstimo, enquanto  extirpado o relativo  da  venda de embri6es de qualquer 
garantia de seu pagamento. Por outro  lado, com  a  imediata  libera9白o da garantia hipotec合ria do emprstimo, talvez eu 
possa obter de  meu  cliente, com  quem ainda n白o conversei sobre tais  diverg白ncias, a i nexig◇ncia dessa garantia do 
pagamento dos embri6es, tanto mais se cedido o  crdito  decorrente, mas, como dito, tudo depender白  da reunio a ser 
programada e  por  isso a minha insist白ncia no seu  agendamento  pr6ximo 

Pessoalmente - para  o que  estou 白  sua disposi9ao em qualquer dia e hor白rio da pr6xima semana - poderemos debater 
melhor essa questao. 

No aguardo de suas noticias, envio-lhe cordial abra9o 

ManIo Sergio Du4rto Garcia 
m5ゆdgく9し〔onl‘加  

    

DuA裏I王 GAR 
CASE LU GUIMAR雇S 

葦 Ti武武A 

ADVOGADOS 

Rua Funchal, 129 一 ne“曜ar 
0455 1-060 ・ Vila O●mpia 
Sao Paub ・ Sp.brasil 
TQI(55 11)3841.75叩． Ramal 217 

(55 11)刀27.4712 
Fax( 5S 11)3.846.5O 
www.dgcgtcom.b「  

Seja consciente. Pequenas a96es fazem grandes diferen9as Imprima somente o essencial 
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Mario Sergio Duarte Garcia J DGCGT Advogados 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 
Anexos: 

Jean Marques Ambroslo ＜」ambrosIo@bancoschahIn com b「＞  
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISS O DE DiVIDA E OUTRAS AVENCAS 

N.。  117/08 

Pelo presente instrumento particular, por um lado, SCHAHIN SECURITIZAI)ORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A., CNPJ(MF) n.。  03.572.483/0001-97, com sede na cidade de S五o Paulo, capital do 

Estado de Sao Paulo, え  Rua Vergueiro, 2.009, 3。  andar, Vila Mariana, neste ato representado por seus 

Diretores, abaixo assinados, na forma de seus Estatutos, adiante simplesmente denominado CREDOR, e, 

por outro lado, AGRO CAJEIRAS PARTICIPACOES LTI)A, sociedade com sede na Cidade de So 

Paulo, Estado de So Paulo, え  Avenida Anglica, n。  2466, 90 andar, conjunto 91, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n。  07.686.509/0001-89, neste ato devidamente representado na forma de sua documenta9o 

socieiriria em vigor, adiante simplesmente denominado(a) DEVEDOR(A), JOSE CARLOS COSTA 

MARQUES BUMLAI, brasileiro, empres'rio, vivo, portador da c6dula de identidade de n' RG 200.974, 

da SSP/MS, e do CPF/MF de n。  219.220.128-15, residente e domiciliado na Rua Beatriz de Barros Bumlai 

n。  180 - Jardim Itanhang, na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, MAURTCIO 

DE BARROS BUMLAI, brasileiro, economista, portador da c6dula de identidade de no RG 27.311.898-5, 

da SSP/SP, e do CPF/MF de n。  132.012.318-00 e sua esposa CRISTIANE BARBOSA DODERO 

BUMILAI, brasileira, empres五ria, portadora da c6dula de identidade n。. RG 380.105, da SSP/MS e do 

CPF/MF n。  562.768.501-87, ambos residentes e domiciliados na Rua Beatriz de Barros Bumlai n。  180 - 

Jardim Itanhang, na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul,, adiante simplesmente 

denominado(a) COOBRIGADOS(AS) AVALISTAS, adiante simplesmente denominados(as) em 

conjunto DEVEDORES(AS), tm entre si justo e acertado o quanto segue: 

CONSIDERANDO: 

(i) que em 27 de dezembro de 2005, a DEVEDORA e os AVALISTAS firmaram com o CREDOR os 

Contratos de Empr6stimo de nos. 529/05, 530/05 e 531/05, doravante simplesmente denominados 

"CONTRATOS", o primeiro, no valor principal de R$ 7.593.662,21 (sete milh6es, quinhentos e noventa e 

tr己s mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e hum centavos), o segundo, no valor principal de R$ 

6.976.200,00 (seis milh6es, novecentos e setenta e seis mil e duzentos reais) e o terceiro, no valor principal 

de R$ 3.724.181,29 (tres milh6es, setecentos e vinte e quatro mil, cento e oitenta e hum reais e vinte e 

nove centavos), todos com vencimento para o dia 26 de abril de 2006; 

(ii) que em 31 de janeiro de 2006, a DEVEDORA e os AVALISTAS firmaram 五  s folhas 121/124, do livro 

223 do S'timo Ofcio de Notas de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, com o CREDOR 

uma Escritura P6blica de Ren6ncia de Usufruto e de Garantia Hipotec'ria, doravante denominada 

simplesmente "HIPOTECA", tendo como Outorgante Renunciante o AVALISTA JOSE CARLOS DA 

COSTA MARQUES BUMLAI, em que foi dada em garantia hipotecria de primeiro grau e sem 

concorrncia de terceiros a favor do CREDOR, para garantir todas as obriga96es previstas nos 
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CONTRATOS, a propriedade da DEVEDORA denominada "Fazenda Cristo", com suas benfeitorias, 

acess6es e melhoramentos, situada no Municpio e Comarca de Corumb', Estado do Mato Grosso do Sul, 

com 五  rea de 5,562 ha. e 9.307 m2. (cinco mil, quinhentos e sessenta e dois hectares e nove mil trezentos e 

sete metros quadrados), se9五o Caieiras, desmembrada de uma 五  rea maior de 28・736 ha. e 3.178 m2. da 

Fazenda Bodoquena, objeto da Matrcula n。  21.297 do Cart6rio de Registro de Im6veis da ia 

Circunscri9五o - Cart6rio do 1。. Oficio do Municpio de Corumb五, Estado do Mato Grosso do Sul. 

doravante denominado simplesmente "IMOVEL"; 

(iii) que em 26 dc abril de 2006, a DEVEDORA e os AVALISTAS firmaram com o CREDOR 

Aditamentos aos CON 	IRATOS, prorrogando as respectivas vigncias at6 o dia 25 de julho de 2006, 

doravante denominados simplesmente "ADITAMENTOS"; 

(iv) que permanecem vigentes todas as garantias constitudas nos CONTRATOS que d五o origem a este 

instrumento at6 a efetiva liquida9五o das dividas; e 

(v) que tendo em vista o vencimento dos CON 	IRATOS 6 inten9五o da DEVEDORA e dos AVALISTAS 

pagar a divida por via das disposi96es deste instrumento. 

RESOLVEM AS PARIES celebrar o presente "Instrumento Particular de Confisso de Divida 

combinada com Promessa de Da9ao em Pagamento com Quita9五o Total", o qual reger-se-' de acordo 

com as seguintes cl五usulas e condi96es: 

RESOLVEM AS PAR 	lES celebrar o presente "Instrumento Particular de Confiss五o de Divida e outras 

aven9as", o qual reger-se-' de acordo com as seguintes clusulas e condi96es: 

PRIMEIRA - DA ORIGEM DOS CREDITOS 

Por for9a dos Contratos de Empr己stimo Mtuo, de n. 529/05, 530/05 e 531/05 firmados em 

27/12/2005 com o(a) DEVEDOR(A), com a coobriga9五o do(a) COOBRIGADO(A) AVALISTA , no 

valor de principal de R$ 7.593.662,21 (sete milh6es, quinhentos e noventa e tr己s mil, seiscentos e sessenta 

e dois reais e vinte e hum centavos), o segundo, no valor principal de R$ 6.976.200,00 (seis milh6es, 

novecentos e setenta e seis mil e duzentos reais) e o terceiro, no valor principal de R$ 3.724.181,29 (tr6s 

milh6es setecentos e vinte e quatro mil, cento e oitenta e hum reais e vinte e nove centavos), todos com 

vencimento para o dia 26 de abril de 2006, estes(as) passaram a dever ao CREDOR, o saldo de 

R$56.038.580,33 (Cinquenta e seis milh6es, trinta e oito mil quinhentos e oitenta reais e trinta e trs 

centavos), saldo este j computando os encargos remunerat6rios contratualmente previstos, inclusive 

eventuais descontos, at6 a data de 16/06/2008. 
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SEGUNDA - DO RECONHECIMENTO 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o(a) DEVEDOR(A), o(a) COOBRIGADO(A) 

AVALISTA , havendo conferido os clculos e achado conforme, liquido, certo e exigvel o respectivo 

saldo devedor, reconhecem e confessam dever ao CREDOR o valor de R$56.038.580,33 (Cinquenta e seis 

milh6es, trinta e oito mil quinhentos e oitenta reais e trinta e tres centavos), oriundo das opera96es 

financeiras descritas na Cl云usula Primeira. 

SEGUNDA - DO RECONHECIMENTO 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o(a) DEVEDOR(A), o(a) COOBRIGADO(A) 

AVALISTA , havendo conferido os cilculos e achado conforme, liquido, certo e exigivel o respectivo 

saldo devedor, reconhecern e confessam dever ao CREDOR o valor de R$56.038.580,33 (CinqUenta e seis 

milhões, trinta e oito mil quinhentos e oitenta reais e trinta e tres centavos), oriundo das operações 

financeiras descritas na Cláusula Primeira. 

Par'grafo Unico. 

Os(as) COOBRIGADOS(As) AVALISTAS declaram, sob as penas da Lei e para todos os fins e efeitos de 

direito, que tem plena capacidade jurdica para celebrar este contrato e para efetivar as opera96es nele 

contempladas, inclusive a outorga de aval na Nota Promiss6ria a que se refere o Parhgrafo Primeiro da 

Cl'usula Quarta, abaixo, constituindo o presente um contrato vAlido e com poder vinculat6rio no que diz 

respeito aos(as) COOBRIGADOS(As) AVALISTAS. 

Parigrafo Único. 

Os(as) COOBRIGADOS(As) AVALISTAS declaram, sob as penas da Lei e para todos os fins e efeitos de 

direito, que tem plena capacidade juridica para celebrar este contrato e para efetivar as operações nele 

contempladas, inclusive a outorga de aval na Nota PromissOria a que se refere o Parigrafo Primeiro da 

Cliusula Quarta, abaixo, constituindo o presente um contrato vilido e com poder vinculatório no que diz 

respeito aos(as) COOBRIGADOS(As) AVALISTAS. 

TERCEIRA - DA SOLIDARIEDADE 

Os DEVEDORES, pelo presente instrumento e nos termos dos Artigos 265 e seguintes do C6digo Civil 

Brasileiro, estabelecem, em favor do CREDOR e relativamente え  s obriga9うes reconhecidas e confessadas 

na Cl五usula Segunda, totalizando o valor global de R$56.038.580,33 (Cinquenta e seis milh6es, trinta e oito 

mil quinhentos e oitenta reais e trinta e tr己s centavos), m6tua solidariedade, de sorte que o CREDOR 

passa a ter o direito de exigir e receber de um ou alguns ou de todos os DEVEDORES, indistintamente, 

parcial ou totalmente, a dvida acima reconhecida e confessada. 

TERCEIRA - DA SOLIDARIEDADE 

Os DEVEDORES, pelo presente instrumento e nos termos dos Artigos 265 e seguintes do Código Civil 

Brasileiro, estabelecem, em favor do CREDOR e relativamente ás obrigações reconhecidas e confessadas 

na Cláusula Segunda, totalizando o valor global de R$56.038.580,33 (CinqUenta e seis milhões, trinta e oito 

mil quinhentos e oitenta reais e trinta e tres centavos), mUtua solidariedade, de sorte que o CREDOR 

passa a ter o direito de exigir e receber de um ou alguns ou de todos os DEVEDORES, indistintamente, 

parcial ou totalmente, a divida acima reconhecida e confessada. 

QUARTA - DO PAGAMENTO 

Tendo os DEVEDORES reconhecido e confessado a divida no valor de R$56.038.580,33 (Cinqenta e 

seis milh6es, trinta e oito mil quinhentos e oitenta reais e trinta e tres centavos), obrigam-se a pag-la, 

devidamente atualizada com base na varia車o positiva do IGP-M e remunerada com base na taxa de juros 

de O,949% (Zero virgula novecentos e quarenta e nove mil6simos por cento) ao m己s, efetiva, equivalente 

a 12,00% (Doze por cento) ao ano, na seguinte conformidade: 

QUARTA - DO PAGAMENTO 

Tendo os DEVEDORES reconhecido e confessado a divida no valor de R$56.038.580,33 (Cinqiienta e 

seis milhões, trinta e oito mil quinhentos e oitenta reais e trinta e tres centavos), obrigam-se a pagi-la, 

devidamente atualizada com base na variação positiva do IGP-M e remunerada com base na taxa de juros 

de 0,949% (Zero virgula novecentos e quarenta e nove milesimos por cento ) ao me's, efetiva, equivalente 

a 12,00% (Doze por cento) ao ano, na seguinte conformidade: 

Data Valor (R$) 
15/09/2008 57.667.131,19 

Pargrafo Primeiro. 

O BANCO SCHAI-IIN S.A., a titulo de mera liberalidade conceder' um desconto de incentivo 

pontualidade no valor de R$15.037.279,80 (Quinze milh6es, trinta e sete mil duzentos e setenta e nove 

reais e oitenta centavos) por ocasiao do efetivo pagamento da 丘  ltima parcela do contrato, que vencer em 

15/09/2008 e que, nesta hip6tese, passar a ter o valor de R$42.629.851,43 (Quarenta e dois milh6es, 

seiscentos e vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e tr6s centavos). 

Parigrafo Primeiro. 

0 BANCO SCHAHIN S.A., a titulo de mera liberalidade concederi um desconto de incentivo ã 

pontualidade no valor de R$15.037.279,80 (Quinze milhões, trinta e sete mil duzentos e setenta e nove 

reais e oitenta centavos) por ocasião do efetivo pagamento da Ultima parcela do contrato, que vencerá em 

15/09/2008 e que, nesta hipótese, passará a ter o valor de R$42.629.851,43 (Quarenta e dois milhões, 

seiscentos e vinte e nove mil oitocentos e cinqiienta e um reais e quarenta e tres centavos). 
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Pargrafo Segundo. 

Outrossim, o inadimplemento da parcela de pagamento pelo(a) DEVEDOR(A) no seu devido 

vencimento determinar言  a perda do direito ao desconto incentivado, de que trata o pargrafo anterior, 

tomando-se, desde logo, vencido e exigvel a totalidade do saldo devedor em aberto, principal e encargos, 

acrescido de comisso de permanencia, juros moratrios, multa, honorrios advocatcios e outras 

eventuais despesas decorrentes do atraso・  

Par言grafo Terceiro. 

O valor da(s) parcela(s) de reembolso, previstas no campo valor acima, bem como o valor da(s) parcela(s) 

com desconto previsto no pargrafo primeiro desta clausula, j incluem a parte fixa dos encargos, devendo 

ser aplicado sobre o respectivo saldo devedor, a partir desta data, apenas a varia車o do IGPM. 

Paragrafo Quarto. 

Em garantia do pagamento das parcelas acima relacionadas, sem prejuzo das demais anteriormente 

outorgadas e que permanecem em vigor at己  final e integral liquida車o do d6bito ora confessado, o(a) 

DEVEDOR(A) entrega ao CREDOR, neste ato, uma Nota Promiss6ria com vencimento h vista no valor 

total de R$57.667. 131,19 (Cinquenta e sete milh6es, seiscentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e um 

reais e dezenove centavos), devidamente avali7ada pelo(a) COOBRIGADO(A) AVALISTA, e que ser' 

exigvel pelo valor do saldo devedor que vier a ser apurado em qualquer hip6tese de encerramento do 

cr6dito concedido. 

Par自grafo Quinto. 

Independentemente do disposto na Cl'usula Quinta, abaixo, o n五o pagamento, no respectivo vencimento, 

de qualquer das parcelas acima relacionadas, ou o inadimplemento de qualquer outra obriga9五o assumida 

por qualquer dos DEVEDORES no presente contrato determinar' o imediato encerramento do cr6dito 

concedido, tomando-se, desde logo, vencido e exigivel a totalidade do saldo devedor em aberto, principal 

e encargos, acrescido de comiss五o de permanencia, juros moratrios, multa, honor五rios advocatcios e 

outras eventuais despesas decorrentes do atraso. 

Pargrafo Sexto. 

Em tal hip6tese, ser facultado ao CREDOR o direito de proceder a imediata excussao de qualquer uma 

ou todas as garantias constituidas, sem renncia h s demais vinculadas a este contrato ou que vierem a s- 

lo, podendo tais obriga96es ser, a qualquer tempo, excutidas at6 final e integral liquida車o do d6bito 

apurado, bem como a utili7ar, para pagamento da dvida, quaisquer valores de titulandade do(a) 

DEVEDOR(A) e ou do(a) COOBRIGADO(A) AVALISTA mamados junto ao CREDOR. 

Pargrafo S'timo. 

Em caso de mora no cumprimento de quaisquer obriga96es contradas pelos DEVEDORES e sem 
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prejuzo do disposto nos demais itens deste contrato, incidiro sobre os valores em d6bito comissao de 

permanencia, juros de mora e multa. 

(a) 	a comisso de perman己ncia ser' calculada a taxa contratada nesta opera9ao ou a taxa identica え  

maior taxa cobrada nas opera96es ativas dos bancos, conforme divulgado pelo Banco Central do 

Brasil, vigente na data do efetivo pagamento, a que resultar em maior valor; 

G) 	os juros de mora sero de l% (um por cento) ao ms, calculados "pro rata temporis" sobre o 

valor total do d6bito atualizado na forma da lei; 

(c) sobre o valor do d6bito total apurado, inclusive na conformidade dos sub-itens anteriores, incidir五  

multa n豆o compensat6ria e irredutvel de 10% (dez por cento), ressalvadas as hip6teses previstas 

em legisla9五o especial; 

(d) os valores eventualmente recebidos ser豆o irnputados primeiramente no pagamento dos encargos, 

sendo que o pagamento do principal e parte dos acr6scimos n五o constituir presun9五o de quita9o 

da divida ou importar na ren丘ncia a qualquer das garantias; 

Pargrafo Oitavo. 

Se o CREDOR tiver de recorrer aos servi9os de advogado para haver o cumprimento de qualquer das 

obriga96es assumidas pelos DEVEDORES, respondero estes, ainda, pelos honorrios, desde j 

arbitrados em 10% (dez por cento), se havido antes da propositura de qualquer medida judicial, ou 2O% 

(vinte por cento), ap6s a propositura de qualquer medida judicial, ainda que preparat6ria, al6m das custas e 

demais despesas judiciais. 

Paragrafo Nono. 

Correm por conta dos DEVEDORES toda e qualquer despesa de natureza tributria, principal ou 

acess6ria, ainda que originalmente atribuida ao CREDOR, que incidam ou venham a incidir sobre a 

presente opera9ao, ou que importem aumento dos custos do CREDOR em decorrencia de sua celebra9o. 

Paragrafo D'cimo. 

Correm, ainda, por conta dos DEVEDORES, todas e quaisquer despesas que o CREDOR fizer para 

seguran9a, regulariza弾o, registro ou efetiva9五o de seus direitos creditrios ou das garantias outorgadas. 

QUINTA - VENCIMENTO ANTECIPADO 

Operar-se-五  de pleno direito, independentemente de interpela9五o judicial ou extrajudicial, para os efeitos 

do artigo 397 do C6digo Civil Brasileiro, o imediato encerramento do crdito concedido e o vencimento 

antecipado da totalidade do saldo devedor, principal e encargos, dos DEVEDORES, al6m das demais 

hip6teses previstas neste instrumento, nos seguintes casos 

(b) 

(a) 	Se ocorrer qualquer uma das causas cogitadas nos artigos 333 e 1425 do C6digo Civil Brasileiro; 
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Se o(a) DEVEDOR(A) violar ou deixar de cumprir qualquer cl言usula ou obriga9五o decorrente das 

condi96es deste instrumento, inclusive seus Anexos ou Aditivos, ou da lei; 

Se qualquer titulo for objeto de justo protesto contra o(a) DEVEDOR(A); 

Se o(a) DEVEDOR(A) requerer recupera9ao judicial, fal己ncia ou tiver esta decretada; 

Se por qualquer forma for configurada a paralisa9五o das atividades do(a) DEVEDOR(A); 

Se qualquer conta corrente do(a) DEVEDOR(A), inclusive em outros estabelecimentos 

banc五rios, vier a ser encerrada por infra車o das normas sobre contas correntes instituidas pelo 

Banco Central do Brasil; 

Se por qualquer forma vier a ser configurada a aliena9ao, por qualquer forma, de bens dados em 

garantia sem a necessria e pr6via autoriza9'o do CREDOR por escrito; 

Se, em qualquer caso de perda, deteriora95o ou desvaloriza9五o da(s) coisa(s) dada(s) em garantia, 

n五o for providenciada sua substitui9五o ou refor9o no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas 

da data de recebimento da comunica9五o que for dirigida ao() DEVEDOR(A) ou ao() 

IN 	1hRVENIEN 1'h I'ERCEIRO(A) GARANTIDOR(A) neste sentido, neste ltimo caso com 

c6pia ao() DEVEDOR(A); 

Se, em caso de morte, insolvncia ou interdi9o, abalo de cr6dito, recupera9五o judicial ou fal己ncia 

do(a) COOBR]IGADO(A) AVALISTA no for providenthda sua substitui9o no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas contadas da data de recebimento da comunica9五o que for dirigida ao() 

DEVEDOR(A) neste sentido; ou 

Se for apurada a falsidade de qualquer declara9五o, informa9五o ou documento que houverem sido, 

respectivamente, firmados, prestados ou entregues pelo(a) DEVEDOR(A). 

SEXTA - CESS O E TRANSFERENCIA 

O CREDOR poder', a seu exclusivo crit6rio, ceder ou, por qualquer outra forma, alienar, no todo ou em 

parte, os direitos credit6rios decorrentes do presente contrato, podendo, para tanto, entregar ao 

cession五rio toda a documenta車o relativa ao cr6dito, na forma do que disp6e a regulamenta車o em vigor, 

independentemente de qualquer comunica9ao a qualquer dos DEVEDORES. 

S TIMA - TOLERNCIA 

O n五o exerccio pelo CREDOR de qualquer direito que lhe seja outorgado pelo presente contrato ou pela 

Lei ou, ainda, sua eventual tolerncia quanto a infra96es contratuais por parte dos DEVEDORES, no 

importar na ren丘ncia a quaisquer de seus direitos, nova車o de dvida ou altera弾o de cl'usulas contratuais. 

OITAVA - VALIDADE 

O presente contrato obriga as partes, seus herdeiros e sucessores, em todas as suas cl五usulas e condi96es, 

permanecendo em vigor os demais contratos, garantias e ttulos originalmente emitidos, no que no 

expressamente alterados pelas disposi96es constantes do presente instrumento. 

(b)  

(c)  

（の  
（り  
(D 

(g)  

(h)  

(i)  

0) 
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NONA 一 FORO 

Fica eleito o foro da comarca da capital do Estado de So Paulo, sobre qualquer outro por mais 

privilegiado que seja, podendo o CREDOR optar pelo foro do domiclio dos DEVEDORES, pelo da 

comarca onde 6 firmado o presente, ou pelo da situa9五o do(s) bem(ns) dados em garantia., para dirimir as 

dvidas ou quest6es oriundas deste instrumento. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e 

forma e para um s6 efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, para que alcance os mais amplos 

efeitos de direito. 

S五o Paulo, 16, de Junho de 2008. 

CREDOR: 	 DEVEDOR(A): 

SCHAHIN SECURITIZADORA DE 	AGRO CAIEIRAS PARTICIPACOES LTDA 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. 

COOBRIGADOS(As) AVALISTAS: 	 COOBRIGADOS(AS) AVALISTA(S): 

JOS宜  CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI MAURCIO DE BARROS BUMLAI 

CRISTIANE BARBOSA DODERO BUMLAI 

TESTEMUNHAS: 

1) 	 2) 
Nome: 
RG.: 
CPF: 

 

Nome: 
RG.: 
CPF: 
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NOTA PROMISSORIA 

N。. 117/08 
	

VALOR: R$ 57.667.131,19 
	

Vencimento: A VISTA. 

A VISTA, pagarei (emos) por esta 6 nica via de NOTA PROMISS6RIA a SCHAHIN 

SECURITIZADORA DE CRDITOS FINANCEIROS S.A., ou h sua ordem em moeda 

corrente nacional, a importancia de R$ 57.667.131,19 (Cinquenta e sete milh6es, seiscentos e 

sessenta e sete mil, cento e trinta e um reais e dezenove centavos). 

Na pra9a de: Sるo Paulo - SP 

Ftmteflte: 

CPF/MF: 

Endere9o: 

Cidade: 

AGRO CAIEIRAS PARTICIPACOES UDA 

07.686.509/0001-89 

Avenida Anglica, n 2466,90 andar, conjunto 91 

S云o Pauloー  SP. 

So Paulo, 16 de Junho de 2008. 

Emitente: 
AGRO CAIEIRAS PARTICIPACOES LTDA 

Avalista(s): 
JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI 
CPF/MF:21 9.220.128-15 

MAURICIO DE BARROS BUMLAI 
CPF/MF: 132.012.318-00 

CRISTIANE BARBOSA DODERO BUMLAI 
CPF/MF:562.768.501 -87 
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Mario Sergio Duarte Garcia I DGCGT Advogados 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Assunto: 

M白rio S白rgio Duarte Garcia 
quinta-feira, 19 de junho de 2008 10:50 
Jean Marques AmbrosioI 
RES: Minuta 

Prezado Jean Marques 

Confirmo o recebimento da minuta que submeterei ao minha cliente, mas antecipo-lhe minha 
preocupagさo quanto ao valor majorado, pois ficou meu cliente surpreso com o valor constante da minuta 
anterior, em torno de R$ 42 milh6es, tendo manifestado a inteng含o de que a composi頭o se realize de 
forma completa, com a assinatura dos documentos finais do acordo que vem sendo objeto dos 
entendimentos realizados. 

Informou-me ele que os atos complementares condicionantes da assinatura final podem ser ultimados, 
segundo tem informag6es, nos pr6ximos 20 dias, de sorte que, a despeito de a eie transmitir a noucia e o 
texto da minuta, contendo a nota promiss6ria que nao constava de anteriores conversas, cujo vaior 
ultrapassa R$ 57 milh6es (!), s6 voltarei a falar-lhes depois de manter reuniao com meu c'iente a respeiw 

do assunto. 

Entrementes, ainda aguardo as observag6es do Dr. Joao Alves Meira sobre a minuta do contrato de 
compra e venda de embri6es. 

Cordialmente, 

DUARTE GARJん  
CAsELu GUIMARAES 

LTEiUくA 

Mario Sergio Duarte Garcia 
ms@dgcgtcocmbr 

Rua Funchal, 1291110 ardar 
04551-060 ・  Vila Olimpia 
5ao Paulo,SF ・ BrasiI 
Tel (55 11)3841.1500 ・ Ramal 212 

(55 11)212L47)2 
Fax (55 11) 384&5028 
www.dgcgtcom. b「  

 

ADVO GA DO S 

Seja consciente. Pequenas a96es fazem grandes diferen9as. Imprima somente o essencial 

De: Jean Marques Ambroslo [mailto:jambrosio@bancoschahin.com.brl  
Enviada em: quinta-feira, 19 de junho de 2008 10:13 
Para: M合rio Srgio Duarte Garcia 
Assunto: Minuta 

Dr. Mario Sergio, 

Segue minuta de confissao de dvida da renova9白o por 90 dias das opera96es da Agro Caieiras para analise e retorno 

Aguardo confirma9ao para darmos prosseguimento 白  assinatura 

Desde j白  agrade9o 

Jean Marques Ambrosio 
Credito 
Banco Schahin 

1 
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冒 (55-11) 5576- 8024 
"o  iambrosio@bancoschahin.com. br 

加ス
しし  

   

Aten o: Esta comunica9吾o deve ser lida apenas pelo seu destinat自rio e n豆o pode ser retransmitida sem autoriza9含o formal. Se esta mensagem tiver sido 
wreoioainoevtaamenie, por Tavor aestrua-a e retire-a de seu computador. Qualquer reprodu"o, dissemina9ao, altera戸o. distribuiq貞o e/ou publicac含o deste e- 
IIIdIIe esuitameriie proloiロa. 

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and is not intended to be relied  upon by any person  without 
subsequent written confirmation of its contents. If you have received this e-mail message in error, please destroy it and delete it  from your computer. Any form of 
reproduction, dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and/or publication of this e-mail  message  is  strictly prohibited 

2 
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Comarca - Sao Paulo 

Dr. Paulo Tupinambd Vampre 

LIVRO 4.490 

ATA NOTARIAL 

γ“t 
、r' 
‘．  

．熱  
y哩  
」4，よ  
．品‘' 

Aos 18 (dezoito) dias do m6s de dezembro de 2015 (dois mil e 

quinze), nesta Cidade e Capital de S白o Paulo, neste 14。  Tabeliao de Notas, eu 

Smith Antunes Justino, escrevente autorizado, lavro a presente Ata Notarial, a 

pedido da Dra. DANIELLA MEGGIOLARO PAES DE AZEVEDO, brasileira, 

advogada, portadora da c白dula de identidade RG n。  12.111.000-X-SSP/SP, com 

endere9o comercial nesta Capital, na Rua Almirante Pereira Guimar白es no 537, o 

que fa9o nos seguintes termos 

Aos 17.12.2015, compareci na Rua Funchal n。  129, 110 andar, nesta Capital, 白  s 

18h15, no escrit6rio Duarte Garcia Caselli Guimaraes e Terra Advogados; Ali fui 

encaminhado 白  sala do Dr. Mario Sergio Duarte Garcia, que me solicitou entrasse 

em seus arquivos de computador, onde verifiquei constar os seguintes e-maUs 

1) De: cguimaraes@bancoschahin.com.br  (Celso Antonio Guimar白es); para 

marioserqio@dqcqt.com.br  (Dr. Mario S白rgio Duarte Garcia), enviada no dia 25 

de marco de 2008, a s 18h04, constando no corpo do e-mail, a seguinte reda9ao 

"Prezado Dr. M白rio Sergio, tomo a liberdade de encaminhar, em anexo, o contrato 

referente a aquisi9ao de embri6es contemplando as altera96es. Por favor sinta-se 

白 vontade para enviar os coment自rios. Atenciosamente, Celso A. Guimar白es - 

Banco Schahin S.A, Departamento Juridico". 1.1) Abaixo da mensagem transcrita 

havia uma mensagem do Dr. Mario S白rgio que provocou a resposta 

anteriormente transcrita; essa mensagem, do dia 24 do mesmo mes e ano,a s 

19h33, tem o seguinte teor em seu primeiro par白grafo: "Obrigado pela minuta 

enviada, que imprimi para l -la com mais vagar, afim de que possamos discuti-la 

juntamente com a outra minuta que tive oportunidade de fornece-lhes e que ser 

objeto de sugest6es de parte do Dr. Joao Meira, com promessa de 

encaminhamento amanh". 1.2) Abaixo desta mensagem, havia um primeiro e-

mail do Sr. Celso Antonio Guimaraes, tambem de 24 de marCo de 2008 a s 16:26, 

para o Dr. Mario Sergio, iniciada com o seguinte texto: "por solicita9白o do Sr 

Jo白o Meira, que se encontra em viagem, encaminhamos minuta para discusso 

       

Rua Ant6nio Bicudo, 64 - CEP: 05418-010 - S言o Paulo 
Fone: (11) 3065-4500 - Fax: (11) 3088-0292 

www.vampre.com.br  I I 
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Estado de S白o Paulo' / 

relativamente a composi9ao da dvida titulada pela empresa Aqro Caieir2s 

(Bumlal), a ser celebrada ...... 1.3) 0 primeiro dos e-mauls citados tinha como 
anexo um arquivo com o nome "Contrato Embrio v2.doc (29 KB)", que o acessei 

e verifiquei que existia uma minuta de contrato de compra e venda, com diversas 

lacunas, inclusive com informa96es pendentes das partes e do objeto 
2) De: manose「9lo@dqcqt com b「  (Dr. Mario Sergio Duarte Garcia), para 
jmeira@schahjncombr (Joao Meira), enviada em 24 de abril de 2008, a s 10h47 

que o Dr. Mario Sergio, me solicitou para nao transcrever o seu inteiro teor, que 

contem 4 (quatro) paragrafos, precedidos Por 'Prezado Dr. Joao" e, depois de 

citadas palavras, os seguinte dizeres: "no aguardo de suas notlcias, envio-lhe 
cordial abra9o" 

3) De: jambrosio@bancoschahjflcQmbr (Jean Marques Ambrosio); para 
marIosergio@dqcgtcorn b「  (Dr. Mario Sergio Duarte Garcia), enviada em 19 de 
junho de 2008, 白  s 10h13, com o seguinte teor: "Dr. Mario Sergio, segue minuta de 

confissao de dvida da renova9ao por 90 dias das opera96es da Agro Caieiras 

para analise e retorno. Aguardo confirma9白o para darnbs prosseguimentoa 
assinatura". 3.1) Este mesmo e-mail possuIa um anexo com arquivo denominado 

mtnuta aqrocaiejras doc (71KB)", que a pedido do Dr. M白rio S白rgio, abri e 

verifiquei que existia um instrumento particular de confissao de dvida e outras 
aven9as n。  117/08, constando como credora a empresa Schahin Securitizadora 

de Creditos Financeiros S.A, e como devedora Agro Caieiras Participa96es Ltda 

relacionando 3 (tres) avalistas, tendo este contrato o valor de R$ 57.667.131 .19 
4) De: marioserqio@dqcqtcom b1 (Dr. Mario Sergio Duarte Garcia); para 
」 ambrosio@bancoschahincombr (Jean Marques Ambrosio), enviada em 19 de  
junho de 2008, a s 10h50, com o seguinte teor: "Prezado Jean Marques, confirmo 

o recebimento da minuta que submeterei ao minha cliente, mas antecipo-lhe 
minha preocupa9白o quanto ao valor majorado, pois ficou meu cliente surpreso 

com o valor constante da minuta anterior, em torno de R$ 42 milh6es, tendo 

manifestado a inten9ao de que a composi9ao se realize de forma completa, com 

a assinatura dos documentos finais do acordo que vem sendo objeto dos 

entendimentos realizados, Informou-me ele que os atos complementares 

condicionantes da assinatura final podem ser ultimados, segundo tem 
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subscrevo e assino em publico e rasp. 

Em te Y rd.ade 
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----F証  I A O.iAO VAMPRE IL+ ねbe舶o de Notas 

'Dr. Paulo Tupinamba Vampre 	 ー  

informa96es, nos proximos 20 dias, de sorte que, a despeito de a ele transmitir ふ  

'Vampre 
「”’ ' 

」．~ 

noticia e o texto da minuta, contendo a nota promiss6ria que nao constava 

anteriores conversas, cujo valor ultrapassa R$ 57 milh6es (!), s6 voltarei a falar- 

lhes depois de manter reuniao com meu cliente a respeito do assunto 

Entrementes, ainda aguardo as observa96es do Dr. Joao Alves Meira sobre a 

minuta do contrato de compra e venda de embri6es. Cordialmente". 4.1) Abaixo 

da mensagem transcrita havia uma outra mensagem de Jean Marques Ambrosia, 

para o Dr. Mario Sergio, com o seguinte teor: "Dr. Mario Sergio, segue minuta de 

confissao de dvida da renova9ao por 90 dias das opera96es da Agro Caieiras 

para an白lise e retorno. Aguardo confirma9ao para darmos prosseguimento 白  

assinatura. Desde j白  agrade9o" 

Nada mais me foi solicitado. Esta Ata Notarial, dotada de f p自blica, conforme o 

inciso Ill do artigo 6。  da Lei Federal 8.935/94, foi feita por mim, escrevente do 14。  

Tabelio de Notas desta Capital, dou f. A Ata Notarial 白  o instrumento que traz a 

narra9ao objetiva de fatos presenciados ou constatados pelo Tabelio de Notas, 

sendo revestida de f p自blica e constituindo prova em processos judiciais, 

conforme art. 215 do C6digo Civil, c/c o Inciso Ill, do art. 7。  da Lei n。  8.935, de 

18.11.1994. 

Emolumentos: R$ 633,34 - Sec.Fazenda: R$ 179,90 - lpesp: R$ 92,82 - Reg.Civil 

R$ 33,28 - Trib.Justi9a: R$ 43,42 - Sta.Casa: R$ 6,32 - Imposto ao Municipio ー  

R$ 13,28 - Minist白rio P白blico - R$ 30,40. Total - R$ 1.032,76 

Eu, Smith Antunes Justino, escrevente autorizado, lavrei. Eu, Paulo Tupinamb白  

Vampre, Tabeliao, subscrevi. Trasladada em seguida. Devidamente assinada 

pelo comparecente, dou f6. Eu, Paulo u'inamb自  Vampr, Tabeli自o, conferi, 
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