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D E S P A C H O   D E   I N D I C I A M E N T O 
(com relatório parcial preliminar) 

 
 
INQUÉRITO POLICIAL  Nº 2229/2015-4 SR/DPF/PR  
INSTAURADO EM : 27/10/2015  
PROCESSOS Nº: 50532339620154047000/PR e 5056156-95.2015.4.04.7000/PR 
INCIDÊNCIA PENAL : artigo 317, caput, do Código Penal e do artigo 4º, caput, da Lei 
nº 7.492/86. 
INDICIADO: JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI 
 

No transcorrer das investigações levadas à cabo pela Operação Lava Jato, 

evidenciou-se uma complexa cadeia de operadores financeiros corresponsáveis pela lavagem e 

remessa ao exterior de ativos ilícitos que são produto/proveito dos diversos crimes praticados no 

âmbito da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS. 

Destacam-se, como infrações penais antecedentes até então identificadas, (i) a 

corrupção passiva praticada por agentes públicos detentores de cargos de alta importância da 

estatal (art. 317, CP), (ii)  a corrupção ativa por parte de executivos de empresa nacionais e 

estrangeiras (art. 333, CP), (iii)  a evasão de divisas e/ou manutenção de ativos não declarados 

no exterior (art. 22 da Lei nº 7.492/86) e (iv)  a prática de crimes contra a ordem econômica, 

notadamente pela formação de cartel (art. 4º, I, da Lei nº 8.137/90). 

O presente inquérito foi instaurado para apurar possível ocorrência dos delitos 

previstos nos art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 e art. 317 e 333  do Código Penal, os quais 

teriam sido cometidos, em tese, por JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI  (CPF nº 

219.220.128-15), tendo em vista os elementos colhidos no âmbito da investigação policial 

denominada OPERAÇÃO LAVAJATO, relacionados nos autos nº 5049557-14.2013.4.04.7000 

(IPL nº 1041/13 - SR/DPF/PR) e anexos a este. 

Nos autos nº 5056156-95.2015.4.04.7000, o Juiz Federal Titular da 13ª Vara 

Federal deferiu medidas cautelares em face do investigado, motivando-as em decisão judicial 

cujo trecho transcrevo abaixo (DESPADEC1, Evento 3): 

 
“Nesse contexto, surgiram, durante as investigações, informações sobre pagamento de 
propinas em contratos da Petrobrás relacionados ao Navio-Sonda Vitoria 10000. 
 
Na já referida ação penal 5083838-59.2014.4.04.7000, restou provado que houve 
pagamento de propina ao então Diretor da Área Internacional, Nestor Cuñat Cerveró, em 
decorrência do contrato celebrado entre a Petrobrás e a Samsung Heavy Industries para 
o fornecimento do Navio-Sonda Vitoria 10000 para perfuração de ágas profundas. 
 
Entretanto, segundo o MPF, haveria também fundada suspeita de que teria havido 
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propina não só no contrato de fornecimento do navio-sonda, mas também na contratação 
da empresa Schahin International S/A para operar o navio-sona Vitoria 10000. O presente 
caso envolve esse contrato específico. 
 
O contrato para operação do navio-sonda foi celebrado em 28/01/2009, com duração de 
vinte anos, entre 09/07/2010 a 08/07/2010 (evento 1, anexo38). As negociações teria 
iniciado anos antes, já em 2007, com um memorando de entendimento entre a Petrobrás 
e a Schahin para operação futura da sonda. Resumo das condições de contratação 
encontram-se no documento denominado de DIP- Documento Interno do Sistema 
Petrobrás de 12/12/2008 (evento 1, anexo43) No decorrer do contrato, a Schahin 
International cedeu o contrato para a Deep Black Drilling LLC, empresa do mesmo grupo. 
 
Eduardo Costa Vaz Musa, gerente da Área Internacional da Petrobrás ao tempo dos fatos 
e subordinado de Nestor Cuñat Cerveró, celebrou acordo de colaboração premiada com 
o Ministério Público Federal e que foi homologado por este Juízo (processo 5040086-
03.2015.404.7000). 
 
Após o acordo, admitiu vários fatos delitivos e o recebimento de propinas em diversos 
contratos da área internacional. 
 
Entre eles, no contrato celebrado para operação do Navio-sonda Vitoria 10000 pela 
Schahin Engenharia. 
 
Suas declarações encontram-se no termo de declaração nº 01 (evento 1, anexo3). 
 
Transcrevo o seguinte trecho no qual relata que a contratação foi direcionada à Schahin 
para permitir o pagamento de dívida de campanha eleitoral: 
 
"(...)" 
 
Nestre outro trecho, Eduardo Musa relatou novos detalhes e o oferecimento de propina 
diretamente a ele: 
 
"(...)" 
 
Eduardo Musa relatou que recebeu USD 720.000,00 em propinas em depósitos em conta 
na Suíça, tendo os pagamentos sido feitos por Fernando Schahin: 
 
"(...)" 
 
Declarou ainda que, para o direcionamento da contratação da Schahin para operar o 
navio-sonda, foi utilizado argumento tecnicamente falso: 
 
" (...)" 
 
Supervenientemente, veio do Egrégio Supremo Tribunal Federal cópia do depoimento 
prestado em acordo de colaboração premiada de Fernando Antônio Falcão Soares sobre 
esses mesmos fatos (termo de declarações nº 04, evento 1, anexo4). 
 
Fernando Soares era outro intermediador de propinas na Diretoria Internacional da 
Petrobrás, já tendo sido condenado criminalmente por corrupção e lavagem de dinheiro 
na ação penal 5083838-59.2014.4.04.7000. 
 
Em síntese, declarou, no referido termo de depoimento, que, em 2006, foi procurado por 
José Carlos Costa Marques Bumlai para auxiliá-lo para que a Schahin fosse contratada 
para operar o Navio Sonda Vitoria 10.000. José Bumlai declarou que, com o contrato, o 
Partido dos Trabalhadores poderia quitar um empréstimo obtido com o Banco Schahin e 
no qual ele, Bumlai, seria avalista. Fernando Soares teria de fato intercedido junto à 
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Diretoria Internacional a favor da Schahin. Diante das dificuldades no fechamento do 
negócio, teria Fernando  instado José Bumlai a acionar os contatos dele, no caso o então 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o então Presidente da Petrobrás José Sergio 
Gabrielli, para interceder, com o que José Bumlai teria concordado. O negócio culminou 
por ser fechado. Posteriormente, com intermediação de outro suposto operador do 
pagamento de propinas, Jorge Luz, teria havido acerto de  propina pelo negócio a 
Fernando Soares e a dirigentes da Petrobrás no montante de três a quatro milhões de 
dólares. Disse ainda Fernando Soares que, no fim, Jorge Luz não repassou os valores da 
propina acertada em sua integralidade. 
 
Transcrevo trechos: 
 
" (...)" 
 
Interessante notar que rumores dessa história chegaram ao conhecimento de Marcos 
Valério Fernandes de Souza, condenado criminalmente na Ação Penal 470, por 
corrupção e lavagem de dinheiro, inclusive pela realização de repasses de propinas a 
agentes políticos no interesse do Partido dos Trabalhadores. Segundo ele a contratação 
da Schain pela Petrobrás faria parte de esquema fraudulento destinado à quitação de 
empréstimo a José Carlos Bumlai junto ao Banco Schahin. Transcrevo (evento 1, 
anexo15): 
 
"(...)" 
 
Em busca e apreensão realizada na Arbor Contábil, escritório de contabilidade de Meire 
Pozza, que fazia a contabilidade das empresas controladas por Alberto Youssef, foi, por 
sua vez, apreendido contrato de mútuo celebrado, em 22/10/2004, entre a empresa 2 S 
Participações Ltda., de titularidade de Marcos Valério, e a empresa Remar Agenciamento 
e Assessoria Ltda., no montante de R$ 6.000.000,00, de titularidade de Oswaldo 
Rodrigues Vieira Filho (evento 1, anexo 25). Pelo contrato, a 2 S repassaria seis milhões 
de reais à Remar e que os devolveria em cinco anos a partir de 31/05/2005. 
 
 O contrato está assinado apenas pela 2 S Participações. Estranhamente, faz ele 
referência a um outro contrato de mútuo, no qual a Remar figura como mutuante e a 
empresa Expresso Nova Santo André como mutuária. Especificamente, o contrato de 
mútuo entre a 2 S Participações, mutuante, e a Remar, mutuária, ficaria rescindido caso 
descumprido o contrato de mútuo entre a Remar, mutuante, e a Expresso Nova Santo 
André, mutuário (parágrafo nono  da cláusula segunda). A cláusula incomum sugere que 
a Remar era intermediadora do empréstimo entre a 2 S e a empresa Expresso Nova Santo 
André. 
 
A empresa Expresso Nova Santo André é de Ronan Maria Pinto e o contrato apreendido 
poderia ter sido o veículo utilizado para o repasse do numerário pelo operador do Partido 
dos Trabalhadores até Ronan Maria Pinto. Não se tem conhecimento se esses contratos 
foram executados. A fiar-se em Marcos Valério isso não teria se ultimado. 
 
Mais recentemente, Salim Taufic Schahin, dirigente do Grupo Schahin, celebrou acordo 
de colaboração premiada com o Ministério Público Federal e que foi homologado por este 
Juízo (processo 5055731-68.2015.4.04.7000). 
 
Em depoimento (evento 1, anexo64), confirmou os fatos narrados por Eduardo Musa e 
Fernando Soares. Declarou que, em 14/10/2004, o Banco Schahin concedeu um 
empréstimo de R$ 12.180.000,00 a José Carlos Bumlai e que teria como destinatário final 
o Partido dos Trabalhadores. O empréstimo foi concedido porque abriria oportunidade de 
retorno em negócios para o grupo empresarial junto ao Governo. Em uma das reuniões 
participou Delúbio Soares de Castro, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Segundo 
ele, de maneira cifrada, foi sinalizado pelo então Ministro da Casa Civil José Dirceu de 
Oliveira e Silva que o empréstimo a José Carlos Bumlai seria destinado ao referido partido 
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político. O empréstimo não foi pago no vencimento e foi sucessivamente renovado. Salim 
Schahin declarou que chegou a receber visita de Delúbio Soares e de Marcos Valério 
para tratarem da quitação do empréstimo, mas a questão não foi resolvida. Para quitar o 
empréstimo, o Banco Schahin, em 27/12/2005, concedeu três empréstimos à empresa 
Agro Caieiras Participações, outra empresa de José Carlos Bumlai. Os valores 
destinaram-se à quitação do anterior empréstimo. Os novos empréstimos também não 
foram pagos. O Banco Schahin transferiu o crédito para a Companhia Securitizadora do 
Grupo Schahin, no montante acumulado de R$ 21.267.675,99. Para resolver o problema, 
o colaborador procurou João Vaccari Neto no ano de 2006 e solicitou auxílio político para 
que Schahin fosse contratada pela Petrobrás para operar o navio-sonda Vitoria 10000. A 
negociação teria sido bem sucedida, sendo convencionado que a contratação da Schahin 
levaria à quitação do empréstimo. Para a quitação formal do empréstimo, foi simulada a 
sua quitação com a dação em pagamento de "embriões de gado de elite" para 
Agropecuárias vinculadas ao Grupo Schahin no montante da dívida repactuada de doze 
milhões de reais. Os embriões não exisitiam de fato. Transcrevo trechos: 
 
"(...)" 
 
"(...)" 
 
"(...)" 
 
"(...)" 
 
"(...)" 
 
"(...)" 
 
"(...)" 
 
Prestou ainda depoimento Sandro Tordin, Presidente do Banco Schahin de 1998 a 2007 
(evento 1, anexo2). Embora seu depoimento não convirja totalmente com o de Salim 
Schahin, pelo menos confirmou que Delúbio Soares e José Dirceu teriam intercedido para 
que o Banco Schahin concedesse o empréstimo a José Carlos Bumlai. Ainda revelou que, 
após a liberação do empréstimo na conta de José Carlos Bumlai, foi ele transferido para 
contas do Frigorífico Bertin. 
 
Assim, pelo relato de três colaboradores e ainda de  Sandro Tordin e Marcos Valério, 
tem-se, em síntese: 
 
- que o Banco Schahin concedeu, em 2004, empréstimo  de cerca de doze milhões 
de reais a José Carlos Bumlai e que tinha por desti natário final o Partido dos 
Trabalhadores; 
 
- que o destino imediato dos recursos recebidos por  José Carlos Bumlai foi o 
Frigorífico Bertin; 
 
- que o empréstimo não foi pago, total ou parcialme nte, e foi sucessivamente 
transferido para a empresa Agro Caieras do próprio José Carlos Bumlai e 
securitizado junto a Companhia Securitizadora do Gru po Schahin; 
 
- que o empréstimo foi quitado fraudulentamente, em  2009, mediante a contratação 
da Schahin pela Petrobrás para operação do Navio-sond a Vitoria; 
 
- que, para justificar formalmente a quitação, foi simulada dação em pagamento de 
embriões de gado inexistentes de fato; 
 
- que o Grupo Schahin também pagou propina aos dirig entes da Petrobrás 
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envolvidos na negociação, entre eles Eduardo Costa V az Musa, gerente da Área 
Internacional da Petrobrás; 
 
- que participaram dos fatos, em diferentes fases, como representantes do Partido 
dos Trabalhadores, Delúbio Soares e João Vaccari Neto . 
 
Apesar dos relatos detalhados, trata-se da palavra de pessoas envolvida nos próprios 
crimes, sendo necessária prova de corroboração. 
 
Uma primeira e relevante prova de corroboração consiste nas conclusões de relatório de 
auditoria interna da Petrobrás a respeito da contratação da Schahin para operar o Navio-
Sonda Vitoria 10.000 (evento 1, anexo14). 
 
O Relatório de Auditoria R-02.E003/2015 confirmou  que houve direcionamento indevido 
para contratação da Schahin, não estando a escolha amparada por critérios técnicos. 
 
Em especial, a justificativa utilizada para a contratação da Schahin para operar o Navio-
Sonda não tinha amparo técnico. Transcrevo do relatório de auditoria (fls. 16-17 do 
relatório): 
 
"(...)" 
 
E ainda (fl. 5 do relatório): 
 
"(...)" 
 
Também apontado pelo relatório que a taxa de bônus de performance era muito elevada 
e que as justificativas para a contratação deste navio-sonda e de outros três na mesma 
época foram excessivamente otimistas. Transcrevo: 
 
"(...)" (fl. 17 do relatório) 
 
"(...)" (fl. 3 do relatório) 
 
A segunda prova de corroboração foi disponibilizada pelo próprio Eduardo Musa, que 
apresentou os documentos relativos a sua conta no exterior e que teria recebido os 
depósitos de propina da Schahin Engenharia. Eduardo Musa seria titular de conta em 
nome da off-shore Debase Assets S/A no Banco Julius Bar, em Genebra, na Suíça 
(eventos 1, anexo7). 
 
A conta em nome da Debase teria recebido os seguintes depósitos provenientes de 
contas off-shores em nome de Casablanca International Holding, Deep Black Drilling, Drif 
Drilling e Black Deep Drilling : 
 
1)13/01/2011-USD 48.000-CASABLANCA; 
 
2) 10/02/2011-USD 48.000-CASABLANCA; 
 
3) 4/03/2011-USD 48.000-CASABLANCA; 
 
4) 8/04/2011- USD 48.000-CASABLANCA; 
 
5) 21/07/2011- USD 48.000-CASABLANCA; 
 
6) 6/09/2011-USD 48.000-CASABLANCA; 
 
7) 24/10/2011-USD 48.000-CASABLANCA; 
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8) 26/07/2012- USD 48.000- DEEP BLACK DRILLING; 
 
9) 27/08/2012- USD 48.000- BLACK GOLD DRILLING; 
 
10) 26/09/2012USD 48.000- DLIF DRILLING; 
 
11) 25/10/2012 USD 48.000- DEEP BLACK DRILLING; 
 
12) 26/11/2012 USD 48.000- DEEP BLACK DRILLING; 
 
13) 24/12/2012- USD 48.000- DEEP BLACK DRILLING; 
 
14) 16/04/2012- USD 48.000- CASABLANCA INTERNATIONAL 
 
14) 10/05/2013- USD 48.000- CASABLANCA INTERNATIONAL 
 
15) 11/06/2013- USD 48.000- CASABLANCA INTERNATIONAL 
 
Como visto acima, a depositante Deep Black Drilling LLC é a  cessionária do contrato da 
Schahin com a Petrobrás para a operação do Vitoria 10000 e é apontada pela própria 
Petrobrás, no aludido relatório de auditoria, como empresa do mesmo grupo da Schahin. 
 
Informa ainda o MPF que o Grupo Schahin foi investigado pela Receita Federal, que 
formulou representação fiscal para fins penais ao MPF (evento 1, anexo8 e anexo9). 
 
Na fiscalização, teria sido comprovado que as off-shore acima referidas seriam 
controladas pela própria Schain. 
 
Segundo o relatório, a Schahin utilizaria as off-shores para figurar nos contratos com a 
Petrobrás e receber os pagamentos devidos pela operação dos navios-sonda. Não 
seriam, porém, empresas independentes ou do mesmo grupo, tendo apenas existência 
formal. Transcreve-se a seguinte conclusão do relatório fiscal: 
 
"(...)" 
 
O relatório atribuiu a responsabilidade pelos ilícitos fiscais a Milton Taufic Schahin e Salim 
Taufic Schahin, proprietários da Schahin no Brasil e procuradores das off-shores, bem 
como a Fernando Schahin e Carlos Eduardo Schahin também procuradores das off-
shores. 
 
Informou ainda a Petrobrás ao MPF que efetuou pagamentos às empresas do Grupo 
Schahin de R$ 2.254.602.713,19 entre 09/2002 a 09/2015. Também informou 
pagamentos diretos às off-shores Deep Black Drilling de R$ 149.120.530,25 entre 
08/2009 a 22/01/2013(evento 1, anexos10, 11, 12 e 13). 
 
O MPF também juntou aos autos a documentação relativa à concessão do empréstimo 
concedido a José Carlos Costa Bumlai pelo Banco Schahin (evento 1, anexo17, anexo18, 
anexo51 e anexo52). 
 
O contrato de empréstimo no valor de R$ 12.176.850,80 foi celebrado em 14/10/2004 
(evento 1, anexo18, p. 4-6), com vencimento previsto para 03/11/2005. Como garantia, 
apresentada uma nota promissória. 
 
Há uma análise de crédito no evento 1, anexo 18, p. 2-3, mas realizada já por volta 
21/06/2005. 
 
Constam no evento1, anexos 53 (p. 3-13), os aditamentos havidos no contrato, 
basicamente com incorporação dos encargos não-pagos e seguintes 
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No evento 1, anexo 54 (p. 14-19), anexo55, anexo 56, anexo57 constam os novos 
empréstimos concedidos pelo Banco Schahin à Agro Caieras e que levaram à quitação 
do empréstimo a José Carlos Bumlai 
 
 No evento 1, anexo48, consta o contrato de cessão de crédito do Banco Schahin para a 
Schahin Securitizadora de créditos, no montante de R$ 21.267.675,99, e que foi 
celebrado em 28/03/2007. 
 
Já no evento 1, anexo 59, consta o contrato de transação e liquidação de dívida entre a 
Schachim Securitizadora de Créditos e a Agro Caieiras. O contrato, celebrado em 
27/01/2009, contém confissão de dívida de R$ 18.294.043,50, a concessão de desconto 
de cerca seis milhões de reais, reduzindo a dívida para R$ 12.000.000,00. Pelo contrato 
José Carlos Bumlai assumiu a dívida da Agro Caieras, liberando esta da obrigação. 
 
Em seguida, evento 1, anexo60, constam contratos, com a mesma data de 27/01/2009, 
através do qual José Carlos Costa Bumlai vendeu embriões   às empresas Agropecuária 
Alto do Turiaçu Ltda. por R$ 7.680.000,00 e Agropecuária Maranhense S/A - Agromasa  
por R$ 4.320.000,00, juntamente com notas promissórias em favor de José Carlos Bumlai 
e endossadas para a Schahin Securitizadora. No mesmo eventos consta termos de dação 
em pagamento nos quais a Schahin Securitizadora aceita as notas promissórias para 
quitação da aludida dívida. Ainda no evento 1, anexo61, recibo de quitação de toda a 
operação. 
 
Independentemente do declarado pelos colaboradores, alguns fatos chamam a atenção. 
 
O empréstimo inicial foi concedido com garantia pre cária, mera nota promissória 
do devedor, o que é incomum para contratos de vulto , de cerca de doze milhões de 
reais. 
 
De 14/10/2004 a 27/01/2009, não houve qualquer paga mento, ainda assim o Banco 
Schahin e seus sucessores não se dispuseram a promov er a execução forçada da 
dívida, omissão bastante incomum para qualquer inst ituição financeira. 
 
O empréstimo, ao final, restou quitado pelos mesmos  doze milhões de reais, ou 
seja, sem qualquer juro, algo também bastante incom um para qualquer instituição 
financeira. 
 
E, como coincidência, a quitação do empréstimo ocorr eu um dia antes da 
celebração do contrato de operação do navio-sonda e ntre a Petrobrás e a Schahin. 
 
Essas circunstâncias, concessão de empréstimos sem g arantia, sem amortização 
parcial e total durante anos e igualmente sem cobra nça ou execução, reforçam as 
características fraudulentas, já afirmadas pelo pró prio dirigente do Grupo Schahin, 
de todas as operações. 
 
Releva destacar que modus operandi similar foi identificado no julgamento da Ação Penal 
470. Com efeito, naquele caso também identificados empréstimos milionários concedidos 
pelo Banco Rural a empresas controladas por Marcos Valério, SMP&B Comunicação, 
Graffiti Participações e DNA Propaganda, e que também não eram pagos, nem cobrados, 
sendo os recursos destinados igualmente ao Partido dos Trabalhadores, como, aliás, 
confessado naquele processo por Marcos Valério e por Delúbio Soares. 
 
Há elementos probatórios adicionais que confirmam a atipicidade de todas essas 
operações, em especial pela verificação da possível destinação do empréstimo concedido 
a José Carlos Bumlai. 
 
A Receita Federal, em auxílio ao MPF, elaborou  exame dos dados fiscais dos envolvidos, 
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especialmente de José Carlos Bumlai e empresas (evento 1, anexo23 e anexo48). 
 
Oportuno destacar que, previamente, foi decretada a quebra do sigilo fiscal dele e de 
outras pessoas envolvidas na operação (decisões de 09 e 28 de outubro de 2015, evento 
9 e  37 do processo 5048967-66.2015.4.04.7000). 
 
Conforme análise constante no relatório sobre os dados fiscais dos investigados, José 
Carlos Bumlai recebeu o aludido empréstimo de 12.176.850,80 do Banco Schahin em 
2004 e no mesmo, ano, concedeu empréstimo de R$ 12.600.000,00 à empresa Fazenda 
Eldorado S/A, que tem como dirigente Natalino Bertin. Essas informações constam na 
declaração de rendimentos dele apresentada à Receita Federal. 
 
No exame das declarações da Fazenda Eldorado, constatou a Receita, por sua vez, 
inexistir declaração no ano de 2005 de passivo alusivo ao suposto empréstimo por ela 
recebido de R$ 12.600.000,00 de José Carlos Bumlai (evento 1, anexo48, p. 9), o que 
coloca em dúvida a existência efetiva deste empréstimo. 
 
De todo modo, causa certa estranheza que alguém, José Carlos Bumlai, obtenha um 
empréstimo em instituição financeira, de doze milhões de reais, e ao mesmo tempo 
conceda em empréstimo esse mesmo valor a terceiro. 
 
Posteriormente, nas declarações de rendimentos dos anos seguintes, o investigado José 
Carlos Bumlai alterou o nome do mutuário, da Fazenda Eldorado S/A para o Frigorífico 
Bertin Ltda. 
 
Consta, nas declarações de rendimentos, que o empréstimo por ele, José Carlos Bumlai, 
concedido para o Frigorífico Bertin foi paulatinamente amortizado, com R$ 2.500.000,00 
pagos em 2005, com R$ 9.500.000,00 em 2006, e com R$ 600.000,00 em 2007. Também 
aqui não há registro de pagamento de juros mesmo transcorridos três anos da concessão 
do empréstimo, o que é incomum, mesmo em empréstimo entre particulares, máxime 
quando de vulto. 
 
A Fazenda Eldorado S/A e o Frigorífico Bertin Ltda. têm por Presidente Natalino Bertin. 
Tinha na época dos fatos também como administrador Silmar Roberto Bertin. 
 
Por outro lado, a Receita Federal colheu alguns indícios de que parte dos valores do 
empréstimo do Banco Schahin a José Carlos Bumlai pode mesmo ter sido direcionada a 
Ronan Maria Pinto para aquisição de ações da empresa Diário do Grande ABC S/A, na 
esteira do declarado no aludido depoimento de Marcos Valério Fernandes de Souza e do 
aludido documento encontrado na Arbor Contábil (relatório no evento 1, anexo48, p.9-11). 
 
Verificado pela quebra fiscal da empresa Expresso Nova Santo André (Relatório da 
Receita Federal IPEI nº PR20150036), a existência, na Declaração de Informações 
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ de 2005, ano base 2004, de lançamento de 
R$ 6.000.000,00 no campo "passível exigível a longo prazo", o que confirma que a 
referida empresa teria recebido um empréstimo neste valor no referido ano. Pela 
declaração, não é porém possível identificar o mutuante. Esse lançamento corrobora o 
que consta no aludido contrato de mútuo assinado. 
 
Ainda segundo análise da Receita, Ronan Maria Pinto teria adquirido, durante o ano de 
2004, 60% das ações do Diário do Grande ABC S/A no valor de R$ 6.883.490,45. Para 
tanto, obteve empréstimos e assumiu dívidas de terceiros junto às empresas de que era 
sócio, a Rotedali Serviços e Limpeza Urbana Ltda. e a Expresso Nova Santo André. Tais 
dívidas permaneceram sem quitação durante nove anos, conforme dados constantes em 
suas declarações. No contexto, a suspeita levantada pela Receita é a de que esses 
empréstimos não teriam sido reais, mas apenas "teriam servido, em tese, para dissimular 
a real origem de recursos utilizados na aquisição das ações". 
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De todo modo, quer o dinheiro tenha ou não sido mesmo destinado a Ronan Maria Pinto, 
o fato não tem tanta relevância para caracterização ou não dos crimes em apuração. 
 
Já foi decretada a quebra do sigilo bancário de parte dos supostos destinatários do 
empréstimo. Com o resultado, talvez será possível verificar se o constante nas 
declarações de rendimento dos envolvidos correspondem a transações bancárias 
registrada ou se tratam-se de simulações. 
 
De todo modo, em exame sumário, próprio dessa fase, reputo presentes provas 
significativas da prática de crimes. 
 
Além das fraudes documentais, os fatos configuraria m, em princípio, crimes de 
corrupção e lavagem de dinheiro. 
 
Os mais óbvios, os crimes de corrupção ativa e pass iva, com os dirigentes Grupo 
Schahin efetuando o pagamento de vantagem indevida a  dirigentes da Petrobrás, 
como Eduardo Musa, gerente da Área Internacional. É p ossível, na esteira das 
declarações de Fernando Soares, que outros dirigente s da Petrobrás tenham 
também recebido vantagem indevida. A utilização de expedientes fraudulentos para 
ocultar e dissimular esses repasses, com o emprego de contas secretas em nome 
de off-shores no exterior pode configurar crime de lavagem de dinheiro. 
 
Quanto ao empréstimo e sua quitação fraudulenta, ap esar das complexas 
operações financeiras e triangulações fraudulentas,  tem-se, em tese, crimes de 
corrupção ativa e passiva. Não na concessão fraudul enta do empréstimo, mas em 
sua quitação. A concessão pela Schahin da quitação f raudulenta do empréstimo 
em 27/01/2009 caracteriza vantagem indevida concedi da a José Carlos Bumlai e, 
por conseguinte, ao Partido dos Trabalhadores, em de corrência da contratação da 
mesma empresa pela Petrobrás para a operação do Navi o Sonda Vitoria 10.000. Os 
dirigentes da Petrobrás frauduram o processo de cont ratação, escolhendo 
discricionariamente a Schahin para o contrato e tal vez com cláusulas a ela mais 
favoráveis do que o normal, para obter vantagem par a si, as propinas em dinheiro 
para os próprios dirigentes, e vantagem para outrem , o favorecimento de José 
Carlos Bumlai e, por conseguinte, do Partido dos Tr abalhadores com a quitação. O 
crime de corrupção configura-se pelo recebimento de  vantagem indevida pelo 
funcionário our por terceiro por este indicado. 
 
(...) 
 
Outro fato mais relevante. Constatado, por quebra de sigilo bancário anteriormente 
decretada por este Juízo na Operação Lavajato das empresas do Grupo de Adir Assad, 
que a empresa São Fernando Açúcar e Álcool realizou duas transferências, cada uma de 
um milhão de reais, em 27/07/2011 e em 28/08/2011, para a empresa Legend 
Engenheiros Associados Ltda. (fl. 29 da representação). Adir Assad foi condenado 
criminação na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000 por crime de lavagem de dinheiro. 
Em síntese, utilizando empresas de fachada, entre elas a Legend Engenheiros, teria 
lavado recursos criminosos advindos do esquema criminoso da Petrobrás. Utilizou a 
referida empresa para repasses fraudulentos a dirigentes da Petrobrás. Considerando a 
natureza das atividades de Adir Assad e da Legend, há prova, em cognição sumária, de 
que também esses repasses da São Fernando foram fraudulentos. 
 
(...)” – sem grifo no original 

 

A considerável quantidade de documentos apreendidos por ocasião da deflagração 

da 21ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO encontra-se juntado nos Autos nº 

50532339620154047000, eventos 6 a 34. Devido ao volume de material apreendido, realizarei, 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

10 
   
 

adiante, breve análise sobre aqueles que apresentam, neste momento investigativo, maior 

relevância. Por sua vez, também serão produzidos relatórios mais detalhados sobre documentos 

igualmente relevantes, pela Equipe de Análise do Grupo de Trabalho Operação Lavajato. 

Antes disso, cumpre consignar que a defesa de JOSÉ CARLOS COSTA 

MARQUES BUMLAI peticionou ao MM. Juízo da 13ª Vara Federal solicitando que o investigado 

fosse ouvido fosse ouvido nos termos da assim denominada “audiência de custódia”, pleito que, 

por ser manifestamente incabível em hipótese diversa da prisão em flagrante, foi indeferido. 

Contudo, o Exmo. Juiz Federal Sérgio Moro determinou que o investigado fosse ouvido em sede 

policial. Atendendo ao comando judicial, foram colhidas as declarações de JOSÉ CARLOS 

COSTA MARQUES BUMLAI  nesta SR/DPF/PR. Em síntese, negou qualquer responsabilidade 

criminal nos fatos investigados. Transcrevo seu termo: 

 

“QUE, em 2004, o DECLARANTE já se considerava um grande proprietário rural, 
possuindo cerca de 200 mil hectares de terra; QUE, à época, surgiu uma oportunidade 
para comprar uma fazenda (Fazenda Eldorado) na região de Dourados/MS; QUE a 
fazenda era de propriedade dos irmãos BERTIN; QUE se recorda que a transação não 
ocorreu; QUE chegou a assinar um contrato com os irmãos BERTIN, com possibilidade 
de desistência; QUE indagado se não possuía, à época, liquidez para realizar a compra 
da fazenda em questão, disse que sim, mas que não com a agilidade que a operação 
requeria; QUE o valor de R$ 12.000.000,00 consistia no sinal dado pelo DECLARANTE 
para a compra da fazendo dos irmãos BERTIN; QUE conhecia SANDRO TORDIN, seu 
amigo, o qual agilizou a operação que lhe permitiu obter empréstimo junto ao Banco 
Schahin; QUE nunca participou de nenhuma reunião com SANDRO TORDIN, MILTON 
SCHAHIN, CARLOS EDUARDO na sede do Banco Schahih; QUE SANDRO e MILTON 
mentiram ao afirmar que o DECLARANTE participou de uma reunião com eles; QUE não 
conhece SALIM SCHAHIN; QUE todas as tratativas realizadas junto ao Banco Schahin 
para obtenção do empréstimo em 2004 se deram junto a pessoa de SANDRO TORDIN; 
QUE indagado por qual razão não procurou outro banco, do qual fosse correntista, para 
obtenção do empréstimo que desejava obter, disse que simplesmente manifestou seu 
desejo a SANDRO em obter com agilidade o empréstimo, o qual teria confirmado a 
possibilidade em realizar a operação através do Banco Schahin; QUE alega que parte 
das alegações de SANDRO TORDIN prestadas ao Ministério Público Federal são falsas, 
tais como a presença do DECLARANTE em reunião com MILTON SCHAHIH, SANDRO, 
e CARLOS EDUARDO; QUE nunca passou recursos ao Partido dos Trabalhadores; QUE 
não se lembra se DELUBIO SOARES esteve presente em reunião com o DECLARANTE 
na sede do Banco Schahin; QUE o empréstimo foi feito com garantia, consistindo em aval 
prestado por seu filho MAURICIO e sua esposa; QUE alega que, ao contrário do que 
consta do pedido de prisão formalizado, hipotecou um imóvel como garantia ao 
empréstimo obtido, fato que, no seu entender, não ensejaria outras ações do Banco 
Schahin para cobrar a dívida, tais como execução judicial, etc; QUE posteriormente o 
Banco Schahin manifestou seu interesse, inclusive com encaminhamento de uma minuta 
contratual, em obter a fazenda hipoteca como dação em pagamento; QUE possui o 
documento que comprova esta alegação; QUE o recurso obtido com o empréstimo não 
se destinava ao Partido dos Trabalhadores; QUE todos os recursos que transferiu para 
partidos e campanhas está devidamente registrado; QUE não sabe por qual razão o 
Banco Schahin não executou a dívida contraída pelo DECLARANTE, talvez pelo fato que 
havia um imóvel hipoteca como garantia da operação; QUE não sabe explicar por qual 
razão o banco SCHAHIN não aceitou o imóvel como dação em pagamento; QUE tem 
documentos comprobatórios de que, para quitar sua dívida com o Banco Schahin, vendeu 
embriões as fazendas Agromasa e Agroturiaçu; QUE recorda-se, inclusive, que as 
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fazendas acusaram a falta de 2 embriões; QUE após ser apresentado ao DECLARANTE 
e a sua defesa os Termos de Declarações de IVAN MARQUES LIZA e WALDEMAR 
MERLO, foi indagado por qual razão o administrador e coordenador das fazendas 
Agromosa e Agroturiaçu afirmaram que as fazendas não receberam embriões de bois de 
JOSE CARLOS BUMLAI, respondeu que não pode responder por tais pessoas e 
tampouco sabe se os embriões foram encaminhados para estas pessoas; QUE indagado 
se os contratos e eventuais recibos mensais de entrega de embriões, bem contrato de 
quitação de dívida da AGROCAEIRAS com o grupo SCHAHIN, foram simulados, disse 
que não; QUE indagado se existe alguma relação entre o pagamento da dívida de 
DECLARANTE com o Grupo Schahin e a contratação de empresa de tal grupo para a 
operação do navio-sonda Vitoria 10.000, respondeu que não há qualquer relação; QUE 
indagado se o fato da quitação do empréstimo ter ocorrido um dia antes da celebração 
do contrato de operação do navio-sonda entre a Petrobrás e a Schahin tratar-se de uma 
coincidência, não soube explicar, afirmando que a escolha da data ficou exclusivamente 
a cargo do grupo SCHAHIN; QUE, ainda em relação a quitação de sua dívida, afirma que 
dentre os documentos formalizados pelo Banco Schahin relativos a quitação da dívida 
que a AGRO CAIERAS possuía com a instituição financeira, recorda-se havia um 
documento a ser assinado pelo DECLARANTE que consistia em uma confissão de dívida 
no valor de R$ 60.000.000,00; QUE não assinou este documento; QUE não entendeu a 
razão desta documento ter sido formalizado e encaminhado ao DECLARANTE para 
assinatura; QUE soube somente através da colaboração premiada de EDUARDO VAZ 
MUSA que o contrato obtido pela SCHAHIN para operar a sonda VITORIA 10.000 teria 
sido celebrado para quitação de uma dívida do Partido dos Trabalhadores com a 
instituição financeira do grupo SCHAHIN; QUE nunca esteve na sede da PETROBRAS; 
QUE não conhecia, à epoca, NESTOR CERVERÓ e o ex-presidente da companhia, 
SERGIO GABRIELLI; QUE procurou FERNANDO SOARES no momento em que tentava 
fazer o BANCO SCHAHIN aceitar sua fazenda hipoteca em dação em pagamento; QUE 
novamente questionado sobre o encontro que teve com FERNANDO SOARES, recordou-
se que comente com ele sobre problemas que tinha com a SCHAHIN. Lembrou-se que 
FERNANDO lhe disse que a SCHAHIN era “muito difícil”; QUE indagado se sabia que a 
FERNANDO SOARES intermediava o pagamento de vantagem indevida no âmbito de 
contratos da PETROBRAS, respondeu que não; QUE, na verdade, a menção aos 
problemas que o DECLARANTE fez a FERNADO de que possuía com a SCHAHIN 
consistiu apenas em um desabafo de sua parte; QUE FERNANDO SOARES não lhe 
ajudou na solução com o problema que o DECLARANTE possuía com a SCHAHIN, 
apenas envidou esforços para questões envolvendo energia; QUE indagado sobre sua 
relação com FERNANDO SOARES, afirma que o conheceu como um grande empresário 
de energia renovavél; QUE o conheceu em uma restaurante no Rio de Janeiro/RJ na 
presença de outros emprésarios do ramo de energia; QUE nega que FERNANDO 
SOARES tenha solicitado apoio ao DECLARANTE para que conseguisse que a 
PETROBRAS contratasse a SCHAHIN para operar a sonda VITORIA 10.000; QUE 
somente soube da contratação da SCHAHIN para operar o navio-sonda VITORIA 10.000 
em 2011, quando seu nome começou a ser ventilado na imprensa como “amigo de LULA”; 
QUE se recorda de ter jantado com FERNANDO SCHAHIN em certa oportunidade, 
situação em que ele lhe fizera diversas perguntas relativas à PETROBRAS; QUE em 
relação à transferência de recursos que FERNANDO SOARES fez ao DECLARANTE, 
afirma que não se tratava da pagamento relacionado a suposta comissão que seria devida 
pela obtenção de contratos da SETEBRASIL pela OSX; QUE o empréstimo que obteve 
junto a FERNANDO SOARES foi tomado para regularizar pagamentos de seus 
funcionários; QUE não se recorda se FERNANDO SOARES lhe solicitou que intercedesse 
junto ao então Presidente da República para a manutenção de NESTOR CERVERO na 
Diretoria da Área Internacional; QUE, de toda forma, o então presidente LULA nada fez 
neste sentido; QUE sua ligação com o ex-presidente da república iniciou-se a partir de 
intermediação de ZECA DO PT, ex-governador do Estado do Mato Grosso do Sul, em 
2002; QUE a única vez em que o ex-presidente esteve uma fazenda do DECLARANTE 
foi naquela época; QUE o ex-presidente é amigo do DECLARANTE e de sua família; QUE 
o DECLARANTE auxiliou a Presidência da República a partir de estudos e projetos 
relacionados à Reforma Agrária; QUE estes projetos naturalmente aproximaram o 
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DECLARANTE de LUIS INÁCIO LULA DA SILVA; QUE é amigo do ex-presidente, assim 
como tantos outros; QUE ele nunca viajou em sua aeronave, nunca mais esteve em 
quaisquer de suas fazendas e tampouco esteve em algum de seus apartamentos no Rio 
de Janeiro; QUE em 2014 teve contato com LUIS INÁCIO LULA DA SILVA em ao menos 
3 oportunidades; QUE nunca discutiu aspectos da OPERAÇÃO LAVAJATO com o ex-
presidente; QUE atribui a imprensa a alcunha que recebeu de “amigo do LULA”; QUE o 
DECLARANTE nunca negociou empréstimos junto ao BNDES; QUE competiam aos 
irmãos BERTINS tais tratativas; QUE indgado do por que foi transferido o montante de 
R$ 2.000.000,00 da São Fernando Açucar e Alccol para a empresa Legend Engenheiros 
Associados de Adir Assad no ano de 2011, não soube explicar, alegando que desconhece 
que tenham sido realizados a mando de seus filhos; QUE, em relação aos saques em 
espécie realizados de sua conta pessoa, esclareceu que a tributação, para as atividades 
da agropecuária, é mais elevada para pessoas jurídicas, razão pela qual o DECLARANTE 
cadastrava seus empregados em sua própria pessoa física. Além disso, esclarece que os 
saques eram realizados por funcionários seus, alegando que estes sacavam recursos a 
partir de cheques assinados pelo DECLARANTE ou por seus filhos, que também eram 
seus procuradores; QUE o saque realizado por MARCOS SERGIO FERREIRA se deve 
a pagamento que o DECLARANTE fez para sanar um problema que tinha com uma 
mulher que manteve relacionamento; QUE indagado sobre o suposto empréstimo que 
teria obtido junto ao Banco BVA no valor de R$ 18.255.504,22, afirma que o empréstimo 
totalizava apenas R$ 3.800.000,00; QUE, em síntese, iniciou a quitação de sua dívida, o 
a qual só não foi quitada integralmente em razão da instituição financeira ter sofrido em 
intervenção, liquidação e futuramente ter vindo a falir; QUE em relação ao caso SANASA, 
a única vez que algum dos investigados no Caso SANASA pediu assistência ao 
DECLARANTE foi para arcar com despesas de advogados, cerca de R$ 14.000,00, valor 
que não foi desembolsado; QUE em nenhuma outra oportunidade lhe foi solicitada, por 
qualquer dos investigados, qualquer tipo de ajuda, financeira ou não; QUE nunca foi filiado 
ao Partido dos Trabalhadores; QUE seus filhos também nunca foram filiados; QUE, 
inclusive, auxiliou na fundação do PFL e do PSDB; QUE LUIS INACIO LULA DA SILVA 
gravou com o DECLARANTE, em 2002, material para propaganda eleitoral do então 
candidato a Presidente da República; QUE o DECLARANTE tinha interesses em manter 
um bom relacionamento com o partido que possivelmente assumiria o governo; QUE os 
interesses que o DECLARANTE representava perante o Partido dos Trabalhadores eram 
da classe dos agropecuaristas; QUE, ao final, gostaria de consignar que muito embora 
não se lembre se FERNANDO SOARES lhe solicitou que intercedesse junto ao então 
Presidente da República na manutenção de NESTOR CERVERÓ na Diretoria da Área 
Internacional, recorda-se nunca ter envidado esforços para esta finalidade.” 

 

Outros investigados prestaram esclarecimentos no dia da deflagração da fase 

ostensiva da operação. Abaixo, colaciono os termos lavrados por ocasião do cumprimento de 

mandados de condução coercitiva de NATALINO BERTIN, SILMAR BERTIN, MARCOS 

SERGIO FERREIRA, GUILHERME BUMLAI, MAURICIO BUMLAI e CRISTIANE BUMLAI : 
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Evento 21, AP-INQPOL1, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Evento 21, AP-INQPOL6 e AP-INQPOL7, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Evento 21, AP-INQPOL12, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Evento 22, AP-INQPOL1 e AP-INQPOL2, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Evento 22, AP-INQPOL1 e AP-INQPOL2, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Evento 33, AP-INQPOL1, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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* * * 

 

Documentos apreendidos em São Paulo/SP, no endereço Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, 2012, 5º andar, conjunto 54, sala 01 e 03, demonstram que NELSON LUIZ BELOTTI DOS 

SANTOS e outros , em tese, são credores de empresas do GRUPO BERTIN, conforme Evento 

9, AP-INQPOL14 e AP-INQPOL15, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000. 

Haveria, assim, resquícios de plausibilidade em pagamentos pretéritos a data dos 

documentos apreendidos – notificações extrajudiciais de 2014 –, conforme sustentou NATALINO 

BERTIN. 

Outros documentos apreendidos mencionam pagamentos a EDISON LOBÃO 

FILHO, ex-senador da República. Trata-se de análise preliminar e que demanda maior apuração 

acerca de indícios de possíveis ilicitudes (Evento 12, AP-INQPOL2 e Evento 13, AP-INQPOL1, 

Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000). 

Por outro lado, em documento encaminhado à Força Tarefa da Operação Lavajato 

no MPF, a empresa COMAPI AGROPECUÁRIA S.A. , aparentemente também relacionado ao 

GRUPO BERTIN, justifica pagamentos a empresa JD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA , 

pertencente a JOSÉ DIRCEU e utilizada por este para o recebimento de pagamentos com 

recursos espúrios. Em síntese, alegou-se que JOSE DIRCEU prestou serviços a empresa, mas, 

devido a relação profissional entre seus dirigentes, não foi formalizado qualquer contrato: 
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Evento 12, AP-INQPOL6, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

Deliberar-se-á sobre a melhor forma e em qual procedimento deverá ser melhor 

apurada a real motivação para tais pagamentos. 
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Outro documento chamou a atenção durante a análise preliminar. Trata-se de 

caderno com anotações de nomes de investigados relacionados a OPERAÇÃO LAVAJATO , 

bem como de operador que atuou no caso Mensalão. Esclareço desde já que o documento, em 

sua íntegra, será encaminhado à Equipe de Análise para elaboração de análise exaustiva e para 

produção de relatório de polícia judiciária. Isto, no entanto, não impede que se colacionem 

trechos do documento que demonstram sua relevância e a necessidade de aprofundamento das 

informações ali contidas. 

Há menção à necessidade em se efetuar, em 05.06.13, contato telefônico com 

JOÃO VACCARI NETO : 

 

 
Evento 12, AP-INQPOL11, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

 

Há, ainda, menção à reunião com JOÃO VACCARI NETO a ser realizada em 

27.01.2015, quando este já era publicamente investigado na OPERAÇÃO LAVAJATO: 

 

 
Evento 12, AP-INQPOL14, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

Existem menções em diversos trechos a LUCIO FUNARO , conhecido operador do 

Mensalão: 
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Evento 22, AP-INQPOL1 e AP-INQPOL2, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

Além da menção a LUCIO FUNARO  – última imagem acima –, ao que parece, na 

mesmo reunião, se fizeram presentes LUIZ ALBERTO MEICHES e FLÁVIO DAVID BARRA , o 

primeiro investigado no Supremo Tribunal Federal por fatos que envolveriam agente político com 

prerrogativa de foro, enquanto o segundo é réu no âmbito da OPERAÇÃO LAVAJATO. 

Ainda em relação à ligação de LUCIO FUNARO com o GRUPO BERTIN, foi 

apreendido no endereço comercial cadastrados em nome da SÃO FERNANDO AÇUCAR E 

ÁLCOOL (CNPJ nº 05.894.060/0001-19), HEBER PARTICIPACOES (CNPJ nº 

01.523.814/0001-73) e SILMAR ROBERTO BERTIN (CNPJ nº 015.751.668-79), cópia da 

petição inicial de PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS formulada por MAURICIO CURY 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

28 
   
 

DE VECCHI em face de HEBER PARTICIPAÇÕES (GRUPO BERTIN), LUCIANTE 

PARTICIPAÇÕES LTDA. e HIROSHIMA AGROPECUÁRIA LTDA . 

Em apertada síntese, MAURICIO CURY DE VECCHI ajuizou reclamatória 

trabalhista em face do GRUPO BERTIN e LUCIANTE PARTICIPAÇÕES LTDA  e, com a petição 

de protesto, alega que o grupo está tentando, através de LUCIO FUNARO , esvaziar seu 

patrimônio a fim de se furtar dos pagamentos de seus credores. Colaciono trechos: 

 

-  
Evento 13, AP-INQPO7, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Diversos cartões de apresentação apreendidos na Rua da Consolação, 3625, São 

Paulo/SP – endereço cadastrado em nome de JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI e 

MAURICIO DE BARROS BUMLAI – demonstram que o investigado possui acesso político e 

empresarial a diversas pessoas pública e/ou comercialmente conhecidas, ressalvando-se que 

tal fato, por si só, não configurar qualquer ilicitude. Seguem alguns dos cartões apreendidos: 
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Evento 14, AP-INQPOL8, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Dentre os cartões, chama a atenção o de ALEXANDRE ROMANO , advogado preso 

na 18ª fase ostensiva da OPERAÇÃO LAVAJATO , que utilizava, para dissimulação da origem 

espúria dos recursos que recebia, de seu escritório de advocacia, transferindo-os, na sequência, 

a pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, dentre eles ex-agentes políticos e 

parlamentares com prerrogativa de foro. Tais fatos estão sendo apurados perante o STF e a 

Justiça Federal de São Paulo. 

Além disso, um dos cartões de apresentação vincula o investigado JOSÉ CARLOS 

COSTA MARQUES BUMLAI à empresa ESTRE PETROLEO. Cabe destacar que a empresa já 

é investigada na OPERAÇÃO LAVAJATO  devido aos fatos narrados pelo colaborador PAULO 

ROBERTO COSTA .  

Outro documento apreendido, este, por sua vez, na residência de MAURICIO 

BARROS BUMLAI em São Paulo/SP, intitulado “ Um ano dourado 2010”, traz cifras de supostos 

contratos futuros da PETROBRAS com a ESTRE, além de menção a outros possíveis projetos. 

Pela data aposta ao documento – 01.01.2010 –, tratam-se, possivelmente, de projetos e fatos 

futuros de interesse de MAURICIO e seus familiares. 

Segue abaixo em sua integralidade: 
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Evento 21, AP-INQPOL12, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Foi apreendido também um contrato de mútuo firmado entre JOSÉ CARLOS 

COSTA MARQUES BUMLAI e RESTAURANTE SÃO JUDAS TADEU LTDA. , cujos sócios são 

OSMAR TADEU DEMARCHI e ALBINO TADEU DEMARCHI , em 21.01.2013, e no valor de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais): 

 

 
Evento 15, AP-INQPOL5, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

Foi também apreendida “Escritura Pública de Dação em Pagamento, Confissão e 

Remissão de Dívida e Outras Avenças” firmada em 31.05.2006, através da qual os LAERTE 

JOSÉ DEMARCHI, MARIA APARECIDA JORDAN DEMARCHI, OSM AR TADEU DEMARCHI, 
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NANCI PENTEADO SIMM DEMARCHI, ALBINO TADEU DEMARCHI , NORMA MARIA FELIPE 

DEMARCHI transferem a JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI  diversos imóveis para 

que este fique incumbido de liquidar o empréstimo que o RESTAURANTE SÃO JUDAS TADEU 

LTDA contraiu junto ao Banco Bradesco S.A: 

 

 
Evento 22, AP-INQPOL1 e AP-INQPOL2, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Conforme recentes notícias veiculadas em canais de comunicações1, os imóveis 

obtidos da família DEMARCHI por JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI foram 

revendidos, entre 2009 e 2011, sem lucro, para terceiros. Dos onze imóveis, sete (7) foram 

destinados a CARLOS ROBERTO CORTEGOSO  pelo valor total de R$ 2.081.436,00. 

Cumpre ressaltar que CARLOS ROBERTO CORTEGOSO também é investigado 

no inquérito instaurado para apurar os pagamentos que ALEXANDRE ROMANO fazia, com 

recursos obtidos da CONSIST SOFTWARE LTDA , a pessoas ligadas ao Partido dos 

Trabalhadores, sejam políticos, ex-agentes públicos e até mesmo fornecedores de campanhas 

eleitorais – como é o caso de CORTEGOSO, um dos principais prestadores de serviços da 

campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores para a Presidência da República em 2014. 

Não se pode deixar de mencionar, ainda, documentos que fornecem substrato inicial 

à denúncia encaminhada à 13ª Vara Federal de Curitiba, colacionada a seguir: 

 

 

Em ao menos dos documentos constatamos menções a FERNANDO VICENTE 

VICENTE – uma anotação de telefone em agenda, a inclusão de pagamentos a FERNANDO na 

lista de dívidas do grupo empresarial de JOSE CARLOS BUMLAI em 2005 e despesas recentes 

relacionado a ele datadas de 2010 –, circunstância que evidencia relação entre ele e o 

investigado JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI e que demanda maior 

aprofundamento: 

                                           
1 Disponível em < http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/12/bumlai-ajuda-fornecedor-do-pt-faturar-r-24-milhoes-do-
votorantim.html>. Acesso em 10.11.2015. Também disponível em < http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,terrenos-
no-abc-paulista-ligam-bumlai-a-fornecedor-de-campanha-do-pt,10000003480>. Acesso em 10.11.2015. 
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Evento 14, AP-INQPOL7, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

 
Evento 27, AP-INQPOL21, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Evento 22, AP-INQPOL13, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

Outro documento apreendido – em logradouro comercial cadastrado em nome de 

MAURICIO e GUILHERME BUMLAI, na Alameda Santos, 787, 10º andar, conjunto 102, sala 01, 

São Paulo/SP – merece destaque. Trata-se de mensagem de correio eletrônico encaminhado ao 

investigado JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI por APARECIDA ROCHA RAMONA , 

cujo do teor pode ser depreendido que esta era utilizada como “laranja” pelo grupo empresarial, 

notadamente pelo trecho, abaixo destacado, em que a APARECIDA afirma que sofreu sérios 

prejuízos diante do não recolhimento de contribuições previdenciárias no período em que 

manteve as empresas do investigado em seu nome: 
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Evento 16, AP-INQPOL1 e AP-INQPOL2, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

Por fim, foram apreendidas duas (2) notas fiscais emitidas pela SÃO FERNANDO 

AÇÚCAR E ALCOOL LTDA, cada uma no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em 

favor da empresa LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA ., de ADIR ASSAD , operador 

preso na OPERAÇÃO LAVAJATO : 
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Evento 34, AP-INQPOL1, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

Inquiridos, nenhum dos investigados soube encontrar explicações para o 

pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a um dos assim denominados operadores 

investigados e presos na OPERAÇÃO LAVAJATO . 

Oportuno, por ora, destacar que as conclusões e constatações extraídas dos 

documentos acima analisados são preliminares e demandam apuração, seja neste inquérito ou 

em procedimentos exclusivos a serem instaurados. 

 

 

* * * 
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Ainda em relação à documentação apreendida, há alguns que apresentam especial 

relevância por vincularem o investigado e seu grupo empresarial à PETROBRAS. Senão 

vejamos. 

O primeiro refere-se à acordo de confidencialidade firmado, em fevereiro/2008, 

entre SIDROLÂNDIA BIONERGIA LTDA, STATOILHYDRO ASA e PETROBRAS S.A.: 

 

 
Evento 28, AP-INQPOL3 e AP-INQPOL4, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

O segundo documento consiste em correspondência encaminhada pela MITSUI & 

CO., LTD. à AGROPECUÁRIA JB, com cópia ao ex-Gerente de Comércio de Álcool e 

Oxigenados da PETROBRAS , SILLAS OLIVA FILHO  – investigado na OPERAÇÃO LAVAJATO 

em esquema que envolveria o pagamento de propina através da agência de propaganda e 

marketing MURANNO BRASIL –, e que consiste em agradecimento pela recepção e acolhimento 

aos representantes da empresa estrangeira no Brasil que aqui estiveram para tratar 

aparentemente de possíveis arranjos comerciais com a estatal relacionados à exploração e 

produção de álcool: 
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Evento 28, AP-INQPOL4, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

Por fim, o documento apreendido de maior relevo para as investigações consiste 

em correspondência encaminhada, em 02.04.2013, pela empresa SEADRILL SERVIÇOS DE 

PETRÓLEO LTDA à Gerência de Sondas Contratadas, da Exploração e Produção, da 

PETROBRAS S.A. : 
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Evento 16, AP-INQPOL3, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 
 

A correspondência trata das negociações mantidas pela SEADRILL com a 

PETROBRAS para a renovação das sondas SS-68 (West Taurus) e SS-69 (West Eminence). 

Segundo notícias deste ano de veículos de comunicação, as empresas não chegaram a acordo 

para extensão dos contratos das sondas.2 

Nada de irregular existe no documento em si, no entanto, chama a atenção o fato 

de ter sido encontrado e devidamente apreendido na Alameda Santos, 787, 10º andar, conjunto 

102, sala 01, São Paulo/SP, dentro de sala comercial pertencentes aos investigados MAURÍCIO 

DE BARROS BUMLAI e GUILHERME DE BARROS BUMLAI , filhos de JOSE CARLOS COSTA 

MARQUES BUMLAI . 

Indaga-se por qual motivo a minuta de um documento encaminhado pela filial 

brasileira da norueguesa SEADRILL  à PETROBRAS, relativo a tratativas para prorrogação de 

contratos de operação de sondas, era mantido em sala comercial pertencente aos filhos do 

principal investigado nesta etapa da OPERAÇÃO LAVAJATO . Nenhum dos filhos do 

                                           
2 Disponível em < http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/seadrill-e-petrobras-nao-chegam-a-acordo-sobre-west-
taurus>. Acesso em 10.12.2015. 
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investigado, assim como ele próprio, possuem empresas ou vínculos com qualquer uma das 

empresas envolvidas na negociação e tampouco, pelas atividades comerciais que exercem – 

agropecuária e exploração de cana-de-açúcar e produção de álcool –, teriam capacidade técnica 

para interferir e/ou auxiliar nas tratativas para renovação dos contratos de operação das sondas 

SS 68 (West Taurus) e SS-69 (West Eminence). 

Frisa-se, por oportuno, que JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI já 

defendeu publicamente3 não possuir qualquer ingerência na estatal.  

No entanto, o fato do documento ter sido encontrado em endereço pertencente aos 

investigados corrobora a linha de investigação adotada de que JOSÉ CARLOS COSTA 

MARQUES BUMLAI possuía, ou alegava possuir, influência junto a agentes políticos e 

funcionários públicos da estatal, como é o caso em que o investigado, segundo os elementos 

colhidos até agora apontam, teria intermediado a negociação para que a SCHAHIN obtivesse o 

contrato que lhe permitiu operar a sonda VITORIA 10.000. 

O próprio magistrado federal, na decisão judicial que decretou a prisão preventiva 

de JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI , atentou para o fato de que o investigado 

poderia ter a prática de se valer de sua amizade com o ex-Presidente da República para obter 

comissões em negociações que intermediaria. 

O documento apreendido apenas corrobora a conclusão já alcançada, mediante 

provas testemunhais e documentais, que JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI tinha 

condições de influenciar a decisão de diretores e gerentes da PETROBRAS envolvidos na 

contratação da SCHAHIN ENGENHARIA . 

 

* * * 

 

Ainda em relação aos documentos apreendidos, alguns apresentam informações 

que contrastam com o depoimento prestado por JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI 

em sede policial. 

A título exemplificativo, JOSÉ CARLOS BUMLAI menciona que nem ele nem 

qualquer de seus filhos foi filiado ao Partido dos Trabalhadores, no entanto, foi apreendido em 

seu escritório comercial em Campo Grande/MS documento em que MAURÍCIO DE BARROS 

BUMLAI solicita sua desfiliação da referida agremiação política em 05.02.2014, conforme se 

observa abaixo: 

 

                                           
3 Disponível em <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/amigo-do-lula-admite-que-levou-empresario-para-
falar-com-ex-presidente/>. Acesso em 10.12.2015. 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

48 
   
 

 
Evento 28, AP-INQPOL1, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

Além disso, JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI negou, ao ser ouvido, ter 

prestado qualquer tipo de assistência a qualquer investigado no Caso SANASA, no qual apura-

se pagamento de vantagem indevida em contratações no Município de Campinas. Nada obstante 

sua alegação, documento também apreendido em seu escritório em Campo Grande/MS revela 

que um dos investigados no caso, furtando-se de identificar-se, encontrava-se foragido e 

temendo estar sendo monitorado pelas autoridades locais, solicitou a JOSÉ CARLOS BUMLAI , 

a quem se referia como “meu amigo”, o valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) 

em espécie para finalidade não identificada. A se depreender do contexto da mensagem, o valor 

destinar-se-ia para fins ilícitos. Abaixo, a íntegra do documento: 
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Evento 22, AP-INQPOL9, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

Outro ponto que merece ser reforçado é que, ao contrário do que sustentou JOSÉ 

CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI , alguns documentos apreendidos reforçam que ele e 

LUIS INACIO LULA DA SILVA mantinham sim relação de amizade muito próxima. São fotos e 

convites que apresentam ambos em eventos oficiais – ao que parece, em viagem à ANGOLA, 

por exemplo – e em momentos de intimidade, como festas e visitas. 

Os documentos podem ser consultados nos eventos 28 (AP-INQPOL1) e 15 (AP-

INQPOL10), Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000. 
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JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI nega, igualmente, que tenha obtido 

empréstimo junto ao BANCO SCHAHIN com a finalidade de quitar dívida contraída pelo Partido 

dos Trabalhadores na campanha eleitoral de 2002.  
Conforme esclarecido pelo Exmo. Juiz Federal Titular da 13ª Vara Federal na 

decisão colacionada no início desta peça, os crimes imputados ao investigado, por ora, limitam-

se ao momento da quitação do empréstimo que contraiu junto ao BANCO SCHAHIN . Contudo, 

elementos probatórios que apontem para o fato de que o mútuo, muito embora obtido em nome 

do investigado, tinha como beneficiário final o Partido dos Trabalhadores, corroboram a linha 

investigativa adotada e reforçam o corpo probatório já produzido. 

Um dos destinos indicados para o empréstimo obtido pelo investigado teria como 

beneficiário final RONAN MARIA PINTO , empresário da cidade de Santo André atualmente 

condenado por envolvimento no esquema que, em tese, provocou o assassinato de CELSO 

DANIEL . 

Através de dados bancários obtidos após autorização judicial, apurou-se, até o 

momento, que pelo menos R$ 2.943.407,91 foram transferidos a empresa EXPRESSO NOVA 

SANTOO ANDRE , de propriedade de RONAN MARIA PINTO , dias após JOSE CARLOS 

COSTA MARQUES BUMLAI ter recebido R$ 12.000.000,00 do BANCO SCHAHIN . Para tanto, 

identificou-se que os recursos recebidos pelo principal investigado foram imediatamente 

encaminhados ao FRIGORÍFICO BERTIN LTDA  e este, dias após, transferiu cerca de seis 

milhões de reais à empresa REMAR AGENCIAMENTO , de propriedade de OSWALDO 

RODRIGUES VIEIRA FILHO , o qual, por sua vez, competiu transferir quase três milhões a 

empresa de RONAN. Abaixo, a identificação das intrincadas transações: 
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Observa-se que a devolução dos valores do FRIGORÍFICO BERTIN a JOSE 

CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI ocorreu de maneira parcelada e anos após a remessa 

de recursos do FRIGORÍFICO BERTIN à REMAR, ao passo que a intrincada transferência de 

recursos à empresa EXPRESSO NOVA SANTO ANDRE ocorreu apenas dias após o 

empréstimo original ter sido contraído por JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI. 

A utilização de diversos atores na transferência dos recursos sugere, ao que parece, 

a tentativa de dissimular a origem do dinheiro e a real motivação das operações. 

Nada obstante, repita-se, os fatos ilícitos por ora imputados a JOSE CARLOS 

COSTA MARQUES BUMLAI limitarem-se ao momento da quitação do empréstimo contraído em 

2004, os registros bancários acima indicados diminuem as dúvidas de que, ao menos 

parcialmente, o mútuo destinava-se a atender aos interesses do Partido dos Trabalhadores. 

Em relação à quitação em si, JOSE CARLOS BUMLAI negou que tenha simulado 

a venda de embriões bovinos congelados a fazendas do GRUPO SCHAHIN. Negou, igualmente, 

que a quitação tenha ocorrido, de fato, com a contratação da SCHAHIN para operação da sonda 

VITORIA 10.000 da PETROBRAS . 
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Em relação a venda dos embriões, nada obstante os próprios controladores da 

SCHAHIN afirmarem ter se tratado de apenas uma simulação para quitação do empréstimo 

originalmente contraído em 2004 pelo investigado, há outras provas testemunhais que 

corroboram não ter ocorrido entrega alguma.  

Foram ouvidos IVAN MARQUES LIZA e WALDEMAR MERLO , respectivamente 

coordenador e administrador das fazendas Agromasa e Agropecuária Alto do Turiaçu Ltda, os 

quais negaram o recebimento por parte das fazendas de quaisquer embriões por parte de JOÃO 

CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI: 

 

 

 



 

  
MJ – SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

GT/LAVAJATO/DRCOR/SR/DPF/PR 

 

53 
   
 

 

 
Evento 3, INQ1, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Evento 3, INQ1, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI sustenta, ainda assim, que a versão 

dos colaboradores e testemunhas envolvidos nesta apuração é inverídica, alegando que possui 

todos os documentos que atestam a venda dos embriões bovinos as fazendas do GRUPO 

SCHAHIN. Conforme se demonstrará a seguir, mesmos os documentos supostamente 

comprobatórios da venda dos embriões e consequente quitação do empréstimo contêm 

inconsistências que dão robustez ao corpo probatório já produzido de que se trataram de 

operações simuladas. 

Em 27.01.2009, um dia antes da assinatura da avença final entre SCHAHIN e 

PETROBRAS para operação da sonda VITORIA 10.000, foi celebrado “Instrumento Particular 

de Transação para Liquidação de Dívida e Outras Avenças” entre SCHAHIN SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. , AGRO CAIEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA , JOSÉ 

CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI , MAURÍCIO DE BARROS BUMLAI e CRISTIANE 

BARBOSA DODERO BUMLAI , por meio do qual, em síntese, JOSÉ CARLOS COSTA 

MARQUES BUMLAI reconhece e confessa a dívida no valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito 

milhões de reais), assumindo total responsabilidade pelo referido débito e obrigando-se a pagá-

lo da seguinte forma:  
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Evento 32, AP-INQPOL1, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

A SECURITIZADORA SCHAHIN , valendo-se de liberalidade que desafia qualquer 

lógica das operações bancárias, concede a JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI 

desconto de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) de forma a incentivar o pagamento das 

parcelas avençadas, reduzindo-se, desta forma, o valor da dívida para R$ 12.000.000,00 (doze 

milhões de reais), exatamente o valor do empréstimo concedido no ano de 2004: 

 

 
Evento 32, AP-INQPOL1, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

Abaixo, a data e a assinatura de todos os envolvidos na operação, inclusive das 

testemunhas IRANILDES BARBOSA DOS SANTOS SILVA (CPF nº 148.958.748-93) e MARIA 

DAS GRAÇAS LIMA (CPF nº 641.582.418-04) – funcionárias do escritório de advocacia Duarte 

Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados, com sede em São Paulo/SP –: 
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Evento 32, AP-INQPOL1, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

Na mesma data, em 27.01.09, são firmados os contratos de compra e venda dos 

embriões bovinos congelados entre JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI e as fazendas 

AGROPECUÁRIA ALTO DO TURIAÇU LTDA. – no valor de R$ 7.680.000,00 – e 

AGROPECUÁRIA MARANHENSE S/A – AGROMASA – no valor de R$ 4.320.000,00. Assinam 

os documentos as mesmas testemunhas do contrato acima, o investigado, e AIRTON 

HARUFIKO OSAKI e ANTONIO MARCHIONI CASTILHO , diretores da SM PARTICIPAÇÕES , 

empresa do GRUPO SCHAHIN: 
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Evento 32, AP-INQPOL2, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Evento 30, AP-INQPOL6, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

O colaborador SALIM SCHAHIN , além de afirmar se tratar de operação simulada, 

esclareceu que os contratos de compra e venda de embriões foram assinados por procuradores 

do GRUPO SCHAHIN sob instrução do colaborador, sendo que desconheciam estar assinando 

contratos simulados. 

Através dos contratos estabeleceu-se que as parcelas seriam representadas por 

Notas Promissórias Rurais emitidas e entregues a JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI 

na data da assinatura dos instrumentos. 

Para a quitação da dívida, segundo previa o Instrumento Particular de Transação 

para Liquidação de Dívida e Outras Avenças, JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI  

entregaria à SCHAHIN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. , após o 

pagamento de cada uma das nove (09) parcelas – a primeira de R$ 3.000.000,00, em 

27.03.2009, e as restantes no valor de R$ 1.000.000,00 a serem pagas mensalmente até 

esgotar-se o valor da dívida – as respectivas Notas Promissórias Rurais, devidamente a ela 

endossadas, emitidas por ocasião da compra e venda dos embriões pelas fazendas do GRUPO 

SCHAHIN. 

Para fins de comprovação da fraude arquitetada, colaciono todos os termos de 

dação em pagamento produzidos: 
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Evento 30, AP-INQPOL6 e AP-INQPOL7, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Evento 30, AP-INQPOL6 e AP-INQPOL7, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Evento 30, AP-INQPOL6 e AP-INQPOL7, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

As mesmas assinaturas, incluindo-se aí as mesmas testemunhas – funcionárias de 

escritório de advocacia em São Paulo/SP –, as quais também testemunharam, em tese, a 

assinatura do Instrumento Particular de Transação para Liquidação de Dívida e Outras Avenças 

e dos Contratos de Compra e Venda dos embriões bovinos – atos estes produzidos na mesma 

data – indicam, com robustez necessária para a persecução penal, que todos os Termos de 

Dação em Pagamento acima colacionados, assim como os demais documentos confeccionados 

para a quitação da dívida de JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, foram produzidos na 

mesma data, pelas mesmas pessoas e na mesma ocasião. 

O preenchimento das datas em cada um dos termos também sugere ter sido 

realizado pela mesma pessoa e nas mesmas condições acima indicadas. 

A corroborar as provas já suficientemente robustas, a partir do que foi possível 

apurar em esfera policial, observe-se que o Recito de Quitação dado pela SCHAHIN 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. a JOSE CARLOS COSTA MARQUES 

BUMLAI  também foi preenchido na ocasião dos demais documentos acima indicados – trata-se 

de fonte inegavelmente semelhante à utilizada para preenchimento das datas dos termos de 

dação em pagamento –, isto é, em 27.01.2009, e não na data em que indicado no próprio 

documento, que seria em 28.12.2009, data da quitação formal da dívida. 
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Evento 32, AP-INQPOL2, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

A inconsistência documental da quitação da dívida de JOSE CARLOS COSTA 

MARQUES BUMLAI reforça todos os depoimentos já prestados pelos colaboradores já citados, 

não deixando dúvidas ter se tratado de operação fraudulenta e simulada, uma vez que o débito 
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do investigado perante o BANCO SCHAHIN  foi “compensado” com a contratação irregular do 

grupo pela PETROBRAS para operação da sonda VITORIA 10.000. 

Nada obstante as irregularidades já apontadas nas operações que quitaram a dívida 

do investigado, merece a atenção o fato de que JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI 

continua a defender que os embriões bovinos foram sim entregues as fazendas do GRUPO 

SCHAHIN, muito embora não tenha conseguido, quando ouvido perante a Autoridade Policial 

subscritora por determinação do Juízo, afirmar de que forma foi feito o transporte dos produtos, 

não conseguindo indicar a empresa transportadora especializada, por exemplo. Tampouco foram 

encontrados documentos junto àqueles relativos à venda dos embriões – em sua maioria 

encontrados nos eventos 30, 31 e 32, dos Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 – que 

comprovassem a contratação de uma empresa transportadora para a realização do frete e 

tampouco de empresa seguradora a garantir o transporte de uma carga supostamente milionária. 

Os contratos de compra e venda previam, no item 6, a forma do transporte dos 

embriões: 

 

 
Evento 32, AP-INQPOL2, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

Conforme informações obtidas em fontes abertas4, para a realização do transporte 

os embriões devem ser acondicionados em estufa portátil, exigindo-se, portanto, a contratação 

de empresa especializada ou a manutenção de caminhões adequados em frotas pertencentes 

aos produtores.  

JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI , repita-se, não sabe esclarecer a 

forma do transporte dos embriões vendidos pelo valor de R$ 12.000.000,00 as fazendas do 

GRUPO SCHAHIN. 

Além disso, não se sabe, nem mesmo através dos documentos apreendidos, se os 

embriões teriam sido entregues nas próprias fazendas do GRUPO SCHAHIN localizadas no 

Maranhão ou em São Paulo/SP, sede administrativa do grupo.  

As notas fiscais emitidas – as quais só indicam que o transporte foi rodoviário, 

furtando-se de identificar os veículos que realizaram o trajeto, bem como de arcar com despesas 

                                           
4 Disponível em <http://www.fertvitro.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=84:fertvitro-realiza-
transporte-de-embrioes-em-longas-distancias-com-bons-resultados&catid=34:noticias&Itemid=75>. Acesso em 
11.12.2015. 
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com frete e com seguro de uma carga que valia, ao todo, R$ 12.000.000,00 (doze milhões de 

reais) – indicam que os embriões foram entregues nas fazendas no Maranhão. Abaixo, duas das 

notas, para exemplificação: 

 

 
Evento 30, AP-INQPOL6, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

 
Evento 32, AP-INQPOL1, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 
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Muito embora as notas fiscais apontem para a entrega dos embriões congelados 

diretamente nas Fazendas, os recibos de recebimento dos embriões indicam que teriam sido 

inspecionados em São Paulo. Além disso, a falta de informações nos documentos que 

asseguram o cumprimento de uma negociação que valia supostamente R$ 12.000.000,00 (doze 

milhões de reais) é assombrosa. Não há indicação do responsável pelo recebimento, inexistindo 

dados que o qualifiquem, bem como não há indicação e assinaturas de testemunhas do ocorrido 

– os dizeres “Recebo p/ assinatura pelo adquirente” sugerem que sequer ocorreu a assinatura 

por parte dos responsáveis pelas fazendas.  

 Causa espanto o descaso assumido pelo investigado, renomado agropecuarista da 

região centro-oeste, com operação que envolvia, supostamente, valores milionários. A mera 

menção, no documento, de que com a entrega das notas fiscais – que continham diversas 

irregularidades, conforme visto acima – ficaria comprovada a entrega dos embriões por parte de 

JOSE CARLOS BUMLAI as fazendas do GRUPO SCHAHIN não se traduz em verdade 

irrefutável.  

Não são poucas as inconsistências documentais – sequer me valho das diversas 

provas testemunhais que dão azo à conclusão de se tratar de negócio simulado – a corroborar a 

inexistência de qualquer transação envolvendo a compra e venda de embriões bovinos. 

A seguir, colaciono os recibos mencionados: 
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Evento 30, AP-INQPOL2, Autos nº 5053233-96.2015.4.04.7000 

 

 

 

Assim sendo, não há razoabilidade fática e documental na alegação do investigado 

de que, ao contrário do que apontam todas as robustas provas já colhidas, a negociação 

envolvendo a compra e venda de embriões para a quitação de sua dívida com o GRUPO 

SCHAHIN ocorreu de fato. 

Além do mais, outro fato mencionado pelo investigado e que corrobora o quadro 

probatório em seu desfavor consiste na afirmação de que discutiu com FERNANDO ANTONIO 

FALCÃO SOARES sobre seus “problemas” com a SCHAHIN. Muito embora alegue que a 

afirmação de que tinha problemas em quitar a dívida contraída junto ao BANCO SCHAHIN foi 

mero “desabafo” realizado a FERNANDO SOARES , mais uma vez não há qualquer justificativa 

lícita para o assunto ter sido tratado com um dos assim denominados “operadores” de vantagem 

indevida na PETROBRAS . 

De toda forma, o investigado tem direito à autodefesa, podendo alegar e sustentar 

quaisquer fatos e teses que lhe convir, contudo, nada obstante negar a solicitação a FERNANDO 

SOARES para favorecer a SCHAHIN na obtenção do contrato de operação da sonda VITORIA 

10.000, JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI em momento nenhum refutou ter se 
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encontrado com o operador em certa oportunidade e com ele ter tratado das dificuldades que 

possuía em quitar o empréstimo contraído junto ao BANCO SCHAHIN em 2004. 

 

* * * 

 

O presente despacho de indiciamento não se preza a repetir os argumentos fáticos 

e probatórios trazidos pelo Ministério Público Federal no pedido de prisão preventiva nº 5056156-

95.2015.4.04.7000 (Evento 1, INIC1) e apreciados na decisão que o deferiu (Evento 3, 

DESPADEC1).  

Considerando-os, uma vez que consistem em robusto corpo probatório, buscou-se 

reforçar, a partir dos resultados preliminares da execução dos mandados de busca e apreensão 

e outras medidas de polícia judiciária, as provas acerca dos fatos criminosos aparentemente 

cometidos por JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI – objeto da investigação do 

presente inquérito policial – para quitar o empréstimo tomado junto ao BANCO SCHAHIN em 

2004, o qual possivelmente tinha como beneficiário final o Partido dos Trabalhadores 

Para tanto, praticou diversas manobras ilícitas em conluio com os gestores de 

instituições financeiras do GRUPO SCHAHIN – o banco e a securitizadora –, consistentes, dentre 

outras, em produção de diversos documentos ideologicamente falsos, os quais propiciaram 

vantagens ao próprio grupo e seus dirigentes, bem como a JOSE CARLOS COSTA BUMLAI , 

uma vez que foi possível quitar, de maneira indevida, o empréstimo tomado inicialmente em 

2004. 

Consigno, por oportuno, que os tribunais superiores não exigem habitualidade para 

a configuração do delito de gestão fraudulenta (STF, HC 89364/PR; STJ HC3 9908/PR), bem 

como admitem que seja praticado em coautoria por agente que não detém as qualidades 

especiais exigidas pelo tipo desde que associado com quem as detenha (STJ, HC 125853/SP). 

Por outro lado, para quitar, de fato, a dívida que possuía junto ao GRUPO 

SCHAHIN, intermediou, com o auxílio de FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES e 

possivelmente com a utilização indevida do relacionamento que mantinha com o então 

Presidente da República LUIS INACIO LULA DA SILVA , a contratação irregular da SCHAHIN 

pela PETROBRAS para operação da sonda VITORIA 10.000, promovendo a atuação ilegal de 

diretores (NESTOR CERVERÓ) e gerentes (EDUARDO VAZ MUSA ) da estatal e recebendo, 

em seu favor, vantagem indevida – que consistiu na quitação do empréstimo tomado 

originalmente em 2004 pelo investigado junto à instituição financeira do GRUPO SCHAHIN.  

 

* * * 
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Assim, INDICIO JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI pela prática dos 

crimes de corrupção passiva , previsto no artigo 317, caput, c/c artigo 29, caput, ambos Código 

Penal, e de gestão fraudulenta , previsto no artigo 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 c/c artigo 29, 

caput, ambos Código Penal. 

O indiciado será interrogado dia 14.12.2015, às 14h00min, oportunidade em que 

poderá se manifestar sobre os fatos e sobre o resultado parcial das medidas de polícia judiciária 

até então adotadas. 

Após, lançarei aos autos relatório, conforme preconiza o art. 10, § 1º, do Código de 

Processo Penal. 

 
Curitiba, 11 de dezembro de 2015. 

 
 

(via EPROC) 
FILIPE HILLE PACE 

Delegado de Polícia Federal 
 


