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MEMORIAIS ESCRITOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  dos  Procuradores  da

República que subscrevem, com fulcro no artigo 403, § 3º, do CPP, vem, em atenção à decisão

proferida no evento 539, apresentar MEMORIAIS ESCRITOS, nos termos a seguir aduzidos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

em  face  dos  acusados  SALIM  TAUFIC  SCHAHIN  (“SALIM  SCHAHIN”), MILTON

TAUFIC SCHAHIN (“MILTON SCHAHIN”), FERNANDO SCHAHIN , JOSÉ CARLOS DA

COSTA  MARQUES  BUMLAI  (“JOSÉ  CARLOS  BUMLAI”),  MAURÍCIO  DE  BARROS

BUMLAI  (“MAURÍCIO  BUMLAI”), CRISTIANE  BARBOSA  DODERO  BUMLAI

(“CRISTIANE  DODERO”), NESTOR  CUÑAT  CERVERÓ  (“NESTOR  CERVERÓ”), JORGE

LUIZ  ZELADA  (“JORGE  ZELADA”), EDUARDO  COSTA  VAZ  MUSA  (“EDUARDO

MUSA”), JOÃO  VACCARI  NETO  (“JOÃO  VACCARI”) e FERNANDO  ANTONIO

FALCÃO SOARES (“FERNANDO SOARES”), pelos crimes de corrupção ativa e passiva

(artigos 317 e 333 do CP), gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º da lei

nº 7.492/86) e lavagem de ativos (artigo 1º da Lei 9.613/98).
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Segundo a denúncia,  MILTON SCHAHIN,  FERNANDO SCHAHIN  e  SALIM

SCHAHIN ofereceram e prometeram vantagem indevida a funcionários públicos corruptos

da  PETROBRAS e a particulares (JOSE CARLOS BUMLAI,  CRISTIANE BUMLAI, MAURICIO

BUMLAI  e JOÃO  VACCARI)  para  a  viabilização  da  contratação  da  empresa SCHAHIN

ENGENHARIA pela PETROBRAS para operar o navio-sonda Vitória 10.000.

De outro lado, NESTOR CERVERÓ, JORGE LUIZ ZELADA, EDUARDO MUSA,

JOSE CARLOS BUMLAI,  MAURICIO DE BARROS BUMLAI, CRISTIANE DODERO BUMLAI,

FERNANDO BAIANO SOARES  e  JOÃO VACCARI NETO, que beneficiaram diretamente o

Partido dos Trabalhadores, assim como  EDUARDO MUSA,  em troca do favorecimento da

SCHAHIN na referida contratação, aceitaram e receberam vantagens indevidas, para si e para

outrem.

Além  disso, MILTON  SCHAHIN  e  SALIM  SCHAHIN geriram

fraudulentamente  instituição  financeira  em  decorrência  das  fraudes  cometidas  na

gestão das instituições financeiras do Grupo  SCHAHIN para concessão, postergação

e quitação dos empréstimos concedidos a  JOSÉ CARLOS BUMLAI.  A mesma prática

criminosa foi imputada a  JOSE CARLOS BUMLAI ,  CRISTIANE DODERO e MAURICIO

BUMLAI que participaram diretamente das irregularidades agindo em coautoria com

os controladores da instituição financeira.

Por  fim,  foram  empregados  documentos  ideologicamente  falsos  que

apontavam  operações  econômicas  de  fato  inexistentes,  utilizados  por  SALIM

SCHAHIN, JOSE CARLOS BUMLAI ,  CRISTIANE BUMLAI e MAURICIO BUMLAI  para

ocultar e dissimular a origem ilícita da vantagem paga ao Partido dos Trabalhadores

na  contratação  da  SCHAHIN,  que  se  originou  de  crimes  de  corrupção  e  contra  o

sistema financeiro nacional.

A  denúncia  foi parcialmente  recebida,  sendo  rejeitada  em  relação  a

participação de CRISTIANE BUMLAI nos fatos criminosos (eventos 4 e 123).

A PETROBRAS requereu sua habilitação como assistente da acusação (evento

36), sem oposição, o pedido restou deferido (evento 256).
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Após regular citação1,  os acusados apresentaram resposta à acusação,

suscitando as questões a seguir descritas:

i) NESTOR CERVERÓ (evento 56)

a) afirmou  que  prestou  depoimento  sobre  os  fatos  em  sua  colaboração

premiada.

ii) JORGE ZELADA (evento 63)

a) inexistência de lastro probatório mínimo da autoria do acusado;  b) negou

as  imputações;  c) cerceamento  de  defesa,  diante  da  ausência  de  acesso  ao  termo  de

depoimento  sobre  os  fatos  denunciados  prestado  por  NESTOR  CERVERÓ  em  sede  de

colaboração premiada.

iii) JOSÉ CARLOS BUMLAI (evento 91)

a) narrou sua história;  b) apresentou versão sobre os fatos;  c) incompetência

do juízo c.1) pois no início das investigações JOSÉ JANENE ainda teria foro privilegiado; c.2)

tendo que vista que os fatos teriam conexão com o apurado no caso mensalão (AP 470/STF);

c.3) diante da competência territorial da Justiça Federal de São Paulo;  c.4) ilegalidade na

distribuição  por  dependência  de  procedimentos;  d)  ilegalidade  das  interceptações

telefônicas,  em decorrência de períodos interceptados descobertos de decisão judicial; e)

ilegalidade  das  interceptações  via  aplicativo  BlackBerry  Messenger,  diante  do

descumprimento de tratado internacional; f) cerceamento de defesa, f.1) em decorrência da

ausência da gravação da colheita do depoimento prestado por SALIM SCHAHIN em sede de

colaboração premiada,  f.2) pela ausência de acesso aos termos de colaboração premiada

prestados por NESTOR CERVERÓ; g) ausência de justa causa para a decretação de medida

cautelar, tendo que vista que g.1) não foi instaurado procedimento investigatório prévio ao

pedido de quebra de sigilos, fiscal, bancário e telefônico; g.2) a ordem de busca e apreensão

e de prisão teriam sido decretadas sem elementos concretos;  h) inépcia da denúncia em

relação aos crimes de h.1) corrupção passiva, uma vez que ausente a descrição da conduta

criminosa  h.2) gestão  fraudulenta,  dado  que  não  teria  sido  descrito  o  ato  de  gestão

fraudulenta de instituição financeira praticado pelo acusado;  h.3) lavagem de ativos, visto

1 FERNANDO SOARES no evento 21;  JOSÉ CARLOS BUMLAI  no evento 44;  NESTOR CERVERÓ no evento 45;
JORGE ZELADA no  evento  46;  JOÃO VACCARI  no evento  47;  SALIM SCHAHIN no evento  50;  MAURÍCIO
BUMLAI  no evento 55; MILTON SCHAHIN no evento 59; FERNANDO SCHAHIN  no evento 60 e EDUARDO
MUSA no evento 98.
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que o processo de lavagem não foi descrito; i) ausência de justa causa para ação penal, por

ser embasada exclusivamente em depoimentos de colaboradores;  j) criticou o acordo de

colaboração premiada celebrado por SALIM SCHAHIN; k) improcedência das imputações da

prática dos crimes de k.1) corrupção passiva, pelo fato do acusado não ostentar o cargo de

funcionário público, não existir apontamento de um ato de ofício como causa da corrupção e

por não existir dolo na conduta praticada pelo acusado;  k.2) gestão fraudulenta, uma vez

que é crime próprio e por inexistir vinculo subjetivo para configurar coautoria; k.3) lavagem

de ativos,  por não existir crime antecedente e pela dupla imputação do mesmo fato nos

crimes de lavagem de ativos e gestão fraudulenta; l) impossibilidade jurídica do pedido, pois

contraditória a imputação de gestão fraudulenta e corrupção passiva.

iv) MAURÍCIO DE BARROS BUMLAI (evento 93)

 a) impossibilidade de exercer ampla defesa em decorrência da ausência de

juntada  a.1)  da gravação da colheita do depoimento prestado por  SALIM SCHAHIN em

sede de colaboração premiada e  a.2) dos termos de colaboração premiada prestados por

NESTOR CERVERÓ; b) incompetência do Juízo, pois no início das investigações JOSÉ JANENE

ainda teria foro privilegiado; c) inépcia da denúncia e falta de justa causa em decorrência da

ausência de prova de elemento subjetivo nos crimes imputados.

v) FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES (evento 100)

a) a  efetividade  de  sua  colaboração  premiada,  e  b) a  possibilidade  de

concessão do perdão judicial ao final do processo.

vi) JOÃO VACCARI NETO (evento 102)

a) negou sua participação dos fatos;  b)  ausência de justa causa para a ação

penal, diante da ausência de elementos mínimos embasadores da denúncia.

vii) MILTON TAUFIC SCHAHIN (evento 107)

a) inépcia  da  denúncia,  uma  vez  que  não  conteria  a  individualização  da

conduta dos acusados.

viii) FERNANDO SCHAHIN (evento 108)

a)  inépcia  da  denúncia,  uma  vez  que  não  conteria  a  individualização  da

conduta dos acusados.

ix) SALIM TAUFIC SCHAHIN (evento 109)

a) ressaltou o compromisso assumido no acordo de colaboração premiada.
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Ao analisar  as  respostas  à  acusação  (evento  123),  esse  i.  Juízo  refutou  as

questões preliminares, decidindo que  a) a denúncia possui justa causa;  b) os depoimentos

prestados por  NESTOR CERVERÓ deveriam ser solicitados perante o STF, pois o Juízo não

possui acesso e a denúncia não se baseia nos referidos termos; c) a defesa de JOSÉ CARLOS

BUMLAI deveria  discriminar  as  provas  relevantes  para  esta  ação  penal  decorrentes  da

interceptação do blackberry messenger. Também deferiu a produção de provas. Não houve

absolvições sumárias.

A defesa de  JOSÉ CARLOS BUMLAI  alegou que não existe prova direta nos

autos das interceptações das comunicações via  blackberry messenger, no entanto todas as

provas seriam daí derivadas. O Juízo entendeu que as provas que resultaram na denúncia dos

acusados não possuem nexo direto ou indireto (evento 246).

As testemunhas foram ouvidas conforme quadro abaixo:

Testemunhas Vídeo
(evento)

Transcrição
(evento)

Desistência
(evento)

MPF Waldemar Merlo 265 305 ---

Robson Cecílio 265 305 ----

Almir Barbassa 276 342 ---

Cezar Kenji Nakano 276 342 ---

Jorge Washington Blanco 278 319 ---

Sandro Tordin 278 319 ---

Ivan Marques Liza 256 305 ---

JOSÉ CARLOS BUMLAI Antoninho Trevisan 317 364 ---

Gilson Teixeira --- --- 353

Giovane Favieri ---- --- 293

Luiz Inácio Lula da Silva --- --- 302 / 3092

Gedeon Sebastião da 
Silva 

353 376 ---

Kely Fernandes 353 376 ---

2A defesa de JOSE CARLOS BUMLAI também requereu a desistência da testemunha LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
(evento 302), bem como a juntada do depoimento prestado na Polícia Federal e declaração, ambos prestados
pela nominada testemunha. O pedido restou indeferido por esse Juízo (eventos 306 e 311), uma vez que não
possuíam caráter meramente abonatório.
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Wamildes Vieira Rosa 
Gomes

353 376 ---

José Sérgio Gabrielli de 
Azevedo 

320 372 ---

SALIM SCHAHIN Ivan Marques Liza 256 305 ---

Waldemar Merlo 265 305 ---

Raul Garcia Junior 320 372 ---

Jefferson Ricardo Oliveira 
de Freitas 

320 372 ---

MAURÍCIO BUMLAI Carlos Roberto Taveira 353 376 ---

Kely Fernandes 353 376 ---

Eduardo Gasperin 
Adrighetti

--- --- 353

Cláudia Cristina Dibo de 
Almeida

--- --- 353

João Lins de Barros --- --- 308

Frederico Azevedo --- --- 308

Marilene Moraes Coimbra 353 376 ---

Wamildes Vieira Rosa 
Gomes

353 376 ---

MILTON SCHAHIN Guido Elvis Aveiga Yepez --- --- 322

Antônio Carlos Oliveira 
Pires 

--- --- 343

Marcus Antônio Souza 
Guilherme dos Santos

--- --- 320

Marco Antônio Gomes De
Campos 

--- --- 382

Jefferson Barreto Muniz --- --- 322

JORGE ZELADA José Sérgio Gabrielli de 
Azevedo 

320 372 ---

Certidões de antecedentes criminais foram juntadas nos eventos 205, 270, 423

e 445 – 456.

Os acusados foram interrogados nos eventos 411, 413, 418 e 481, sendo os

termos de transcrição juntados nos eventos 421, 422, 440, 486.

Em  cumprimento  à  fase  processual  prevista  no  artigo  402  do  CPP,

diligências  complementares  foram  deferidas  na  decisão  proferida  no  evento  495,
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constando  documentos  juntados  dela  decorrentes  nos  eventos  485,  489,  490,  494,

496 e 515. Com fundamento no artigo 234 do CPP, o Juízo determinou a juntada de

sentenças  proferidas  no âmbito  da  denominada operação  lava  jato  (eventos  517 e

518).

Vieram os autos para alegações finais (evento 539).

É o relatório.

2. PRELIMINARES

2.1. Alegação de cerceamento de defesa.

As defesas de  JOSÉ CARLOS BUMLAI e MAURÍCIO BUMLAI afirmam que

houve cerceamento de defesa em virtude da indisponibilidade do registro audiovisual do

depoimento prestado em colaboração premiada por SALIM SCHAHIN.

Tal alegação, entretanto, não procede, conforme já esclarecido no evento 104,

o MPF não dispõe de outra gravação que não a juntada nos autos, visto que se trata de uma

medida  facultativa,  uma  vez  que  é  possível  a  compreensão  dos  fatos  relatados  pelo

colaborador,  devidamente  reduzidos  a  termo na  presença  de  seus  advogados,  conforme

dispõe expressamente o art.4º, §13, da Lei 12.850/13.

Com  efeito,  tal  questão  está  superada,  uma  vez  que  o  termo  escrito  é

suficiente para compreensão dos fatos criminosos relatados, bem como que o colaborador

foi ouvido sob contraditório no decorrer da instrução processual, momento oportuno para o

exercício da ampla defesa.

Também  alegam  as  defesas  que  está  caracterizado  cercamento  de  defesa

diante da ausência dos termos de colaboração premiada prestados por NESTOR CERVERÓ.

Essa questão já foi resolvida por esse i. Juízo nas decisões dos eventos 62 e 123, ao decidir

que os depoimentos não foram elementos de instrução da presente denúncia, não impedido

o exercício de defesa.

Ademais, NESTOR CERVERÓ foi ouvido durante a instrução processual, o que

possibilitou às partes terem conhecimento de sua participação nos fatos criminosos e sobre

suas declarações acerca da participação dos demais agentes. 
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Não suficiente, na fase do 402 do CPP, foi deferida a juntada do termo de

depoimento prestado em sede de colaboração premiada sobre os fatos objeto desta ação,

sendo oportunizada vista às partes, restando todos silentes (eventos 489 e 495).

Logo, não procedem tais alegações.

2.2. Alegação de inépcia da inicial.

Verifica-se  que  os  requisitos  da  denúncia  estão  previstos  no  artigo  41  do

Código de Processo Penal. Pela simples leitura da inicial acusatória verifica-se a descrição

suficiente dos crimes, com indicação de fortes indícios de autoria e materialidade para a

deflagração da persecução penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla

defesa. Não há razões para inquiná-la de qualquer irregularidade neste aspecto. Tanto assim

que  a  peça  foi  recebida  (evento  3),  sendo tal  posicionamento  ratificado por  ocasião  da

análise das respostas à acusação (evento 123).

A  instrução,  igualmente,  seguiu  regularmente,  com  o  pleno  exercício  do

direito de defesa pelos acusados, os quais demonstraram total conhecimento das imputações

que lhes foram realizadas, apresentando sua própria versão em juízo.

Dessa forma, não há falar-se em inépcia de denúncia.

2.3. Alegação de ausência de justa causa.

Sustentam as defesas de  JOSÉ CARLOS BUMLAI,  JOÃO VACCARI NETO  e

MAURICIO BUMLAI que as imputações feitas foram baseadas tão somente nos acordos de

colaboração premiada firmados com  SALIM SCHAHIN,  EDUARDO COSTA VAZ MUSA e

FERNANDO SOARES, de modo que faltaria, por consequência, justa causa. 

Tal alegação não merece prosperar,  porque a presente denúncia abarca um

vasto conjunto probatório,  por meio do qual é possível comprovar de forma cristalina as

descrições contidas nos termos de colaboração premiada, e, de igual maneira, a autoria e a

materialidade  delitiva  das  infrações  penais  descritas.  Tanto  é  assim  que  a  denúncia  foi

devidamente recebida e processada:
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“No  que  se  refere  à  justa  causa  para  a  denúncia,  remeto  à  decisão  de
19/11/2015 (evento 3) no processo 5056156-95.2015.4.04.7000, na qual,  a
pedido do MPF, decretei a prisão preventiva de José Carlos Costa Marques
Bumlai. Na ocasião, examinei as provas existentes, documentos inclusive, e
ainda  depoimentos  dos  ora  acusados  colaboradores  Fernando  Antônio
Falcão Soares, Eduardo Costa Vaz Musa e Salim Taufic Schahin.
Agrego àquelas considerações, a aparente confissão parcial de José Carlos
Bumlai  no inquérito  5053233-96.2015.4.04.7000 (evento 52).  Em princípio,
teria ele admitido que o empréstimo de 2004 tinha por real destinatário o
Partido dos Trabalhadores, que a quitação foi fraudulenta, por não ter havido
de fato entrega de embriões, e que a contratação da Schahin pela Petrobrás
teria sido a verdadeira causa da quitação do empréstimo. 
(…)
Presente, portanto, justa causa para as imputações.”

Também alega a defesa de  MAURICIO BUMLAI a ausência de justa causa,

uma vez as condutas  a ele atribuídas viriam somente em virtude do empréstimo de seu

nome como avalista nos contratos denunciados.

A própria narrativa da inicial acusatória refuta as alegações da defesa nesse

sentido,  pois  foi  narrado na denúncia  que  MAURICIO BUMLAI,  associado à  sua  esposa

CRISTIANE DODERO BUMLAI,  com o fim de  auxiliar  seu pai  JOSE CARLOS BUMLAI na

obtenção de empréstimos fraudulentos e na transação da dívida, constaram como avalistas.

Além disso, o nominado acusado também contribui para a prática de atos ilícitos, na posição

de administrador da empresa AGROCAIEIRAS.

Assim  sendo,  a  peça  acusatória  encontra-se  consubstanciada  em  um

considerável lastro probatório, razão pela qual deve ser afastada a alegação de ausência de

justa causa.

2.4. Alegação de incompetência.

Foram propostas  as  exceções  de  incompetência  5002691-40.2016.404.7000,

5002690-55.2016.404.7000,  5002674-04.2016.404.7000,  5003976-68.2016.404.7000  e

5003977-53.2016.404.7000, todas julgadas improcedentes. 

A defesa de JOSÉ CARLOS BUMLAI sustenta que esse Juízo seria incompetente,

pois no início das investigações JOSÉ JANENE ainda teria foro privilegiado; os fatos teriam
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conexão com o apurado no caso mensalão (AP 470/STF); a distribuição por dependência de

procedimentos teria ocorrido de forma ilegal. 

As arguições feitas pela defesa são inverídicas e não possuem relação com a

realidade dos fatos. Não deixando sombra de dúvida sobre a competência desse i. Juízo para

julgar o presente feito, segue excerto das decisões proferidas no bojo das referidas exceções

de incompetência:

61. Quanto às alegações de parte das Defesas, de que a competência seria
do Supremo Tribunal Federal por conta da presença do ex-Deputado Federal
José  Mohamed  Janene  nos  inquéritos  originais 2009.7000003250-0  e
2006.7000018662-8 ou por vinculação à Ação Penal 470, cumpre ressalvar
que José Janene não é denunciado na presente ação penal e já faleceu em
2010, que não há uma vinculação direta entre o objeto da presente ação
penal e os fatos que eram objeto da referida Ação Penal 470 e que, como
visto acima, foi o próprio Supremo Tribunal Federal quem enviou a este Juízo
cópia  do  depoimento  do  acusado  colaborador  Fernando  Antônio  Falcão
Soares,  contendo  narrativa  dos  fatos,  para  o  prosseguimento  das
investigações,  não  havendo,  no  contexto,  como  argumentar  que  a
competência para a presente ação penal 5061578-51.2015.4.04.7000 seria do
Supremo Tribunal Federal.
62. Algumas Defesas ainda questionaram que não haveria sequer justificativa
para  distribuição  a  este  Juízo  das  investigações  iniciais,  nos  inquéritos
2009.7000003250-0  e  2006.7000018662-8,  que  depois  originaram  a  ação
penal 5047229-77.2014.404.7000.
63. Ora, esta Vara, a 13ª Vara Federal, anteriormente 2ª Vara Federal Criminal,
foi  especializada  no  processo  e  julgamento  de  crimes  financeiros  e  de
lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal pela Resolução n.º 20, de
06/05/2003, da Presidência daquela Corte.
64. Na condição de vara especializada, os processos criminais relacionados
ao Caso Banestado foram distribuídos a este Juízo Federal Titular ainda em
2003.
65. Entre eles processos envolvendo crimes praticados por Alberto Youssef
no âmbito daquele caso.
66. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual celebraram
no âmbito desses processos acordo de colaboração premiada com Alberto
Youssef,  isso  nos  autos  2004.7000002414-0,  também  distribuídos  a  este
Juízo.
67. Como resultado, Alberto Youssef ainda foi condenado a penas privativas
de liberdade, com redução, na ação penal 2004.7000006806-4. Os demais
processos pelos quais respondia, incluindo ações penais, todos por crimes
financeiros ou por crimes de lavagem e todos distribuídos a este Juízo, já
que especializado nesses crimes, ficaram, por força do acordo,  suspensos,
aguardando o decurso de 10 anos previsto no acordo.
68.  Em  18/07/2006,  foi  distribuído  a  este  Juízo,  por  requerimento  da
autoridade  policial,  o  processo  2006.70.00.018662-8,  no  qual,  em
representação policial, se afirmava existirem indícios de que Alberto Youssef
teria  ocultado  crimes  de  lavagem no acordo  de colaboração premiada  e
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ainda persistiria na prática de lavagem de dinheiro, também em violação ao
acordo  de  colaboração  premiada,  e  se  requisitava  a  instauração  de
procedimento criminal diverso para apurar crimes de lavagem de dinheiro de
Alberto Youssef (v.g.: "para investigar a participação de Alberto Youssef nos
crimes de lavagem de dinheiro praticados por Stael Fernanda, Rosa Alice e
Meheidin Hussein Jennani").
69. Não há que se falar, como fazem os Defensores, em vício de distribuição.
70. A alegação não faz sentido no contexto então vigente, já que a 2ª Vara
Federal Criminal de Curitiba era, em 18/07/2006,  a única especializada no
processo e julgamento de crimes de lavagem de dinheiro praticados no
âmbito da Seção Judiciária do Paraná, com o que qualquer distribuição de
processo tendo por objeto crimes de lavagem seria direcionada a este Juízo.
71. Ainda haveria prevenção deste Juízo em relação aos crimes financeiros e
de lavagem praticados por Alberto Youssef e que eram objeto de ação penal
já  julgada  e  outras  ações  penais  suspensas  por  conta  do  acordo  de
colaboração premiada, já que, apontando, a autoridade policial, que haveria
crimes que ele não teria revelado ou que ele persistiria na atividade, seria, se
verdadeira a hipótese, de possível aplicação o art. 71 do CPP, estando estas
atividades em continuidade delitiva com as demais que já eram objeto de
processos perante este Juízo. Também cogitável a conexão pelo art. 76, II e
III, do CPP, já que novos crimes de lavagem de Alberto Youssef poderiam ter
por objeto ocultar ganhos dos crimes financeiros anteriores.
72. Agregue-se que necessária a apuração dos fatos também para verificar
se havia ou não havia quebra dos compromissos assumidos na colaboração
premiada,  quando  Alberto  Youssef  não  revelou  ter  prestado  serviços  de
lavagem para José Janene e também comprometeu-se a não mais delinquir.
73. Por todos esses motivos, inequívoca a competência deste Juízo para o
inquérito originário 2006.70.00.018662-8.
74.  Já  no  que  se  refere  à  alegação  de supostas  nulidades  no  início  das
investigações  da  assim  denominada  Operação  Lavajato,  inquéritos
2009.7000003250-0  e  2006.7000018662-8,  e  ação  penal  5047229-
77.2014.404.7000, trata-se de matéria estranha à exceção de incompetência.
Se for o caso, essas questões devem ser apresentadas na própria ação penal,
com discriminação clara dos supostos atos viciados e das provas decorrentes
para apreciação do pleito de exclusão.

A  competência  dos  fatos  decorrentes  da  denominada  operação  lava  jato

consubstancia-se por diversas razões legais e constitucionais, conforme bem elucidado no

trecho a seguir colacionado das decisões antes mencionadas:

75. Então, pode-se sintetizar que, no conjunto de crimes que compõem a
Operação Lavajato, alguns já objeto de ações penais, outros em investigação:
a)  a  competência  é  da  Justiça  Federal  pois  há  diversos  crimes  federais,
inclusive na presente ação penal, de n.º 5061578-51.2015.4.04.7000, como
corrupção e lavagem de dinheiro transnacional, atraindo os de competência
da Justiça Estadual;
b) a competência é da Justiça Federal de Curitiba pois há crimes praticados
no âmbito territorial de Curitiba e de lavagem no âmbito territorial da Seção
Judiciária do Paraná;
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c)  a  competência  é  da  13ª Vara  Federal  de  Curitiba pela  vinculação,  por
conexão, continência e continuidade delitiva, entre todos os crimes e porque
este Juízo tornou-se prevento em vista da origem da investigação, lavagem
consumada em Londrina/PR,  inclusive  com recursos  criminosos  em parte
advindo de contratos da Petrobrás, e nos termos do art. 71 do CPP;
d) a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para os crimes apurados na
assim  denominada  Operação  Lavajato  já  foi  reconhecida  não  só  pela
instância  recursal  imediata como pelo Superior  Tribunal de Justiça  e pelo
Supremo Tribunal Federal; e
e)  as  regras  de  reunião  de  processos  penais  por  continuidade  delitiva,
conexão e continência visam evitar dispersar as provas e prevenir decisões
contraditórias, objetivos também pertinentes no presente feito.

Impera registrar, ainda que o e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4)

já reconheceu expressamente, em diversas oportunidades, a competência desse Juízo da 13ª

Vara Federal de Curitiba para processo e julgamento dos feitos da denominada Operação

Lava Jato, como apontado no julgamento dos Hcs 5012110-69.2015.404.7000 e 5027273-

89.2015.404.7000.

2.5 Da alegação de ilicitude das provas em relação às mensagens trocadas através do

aplicativo BBM

Como relatado, a defesa de JOSÉ CARLOS BUMLAI alega que, como a sede

da empresa Reserch in  Motion (RIM),  responsável  pela marca BlackBerry,  é  localizada no

Canadá, a obtenção de mensagens BBM nos autos 5026387-13.2014.404.7000 e 5049597-

93.2013.404.7000, sem a utilização do instrumento da Cooperação Internacional na forma do

Decreto 6.747/2009, implicou ilegalidade na produção da prova, com a consequente nulidade

de todos os atos dela decorrentes.

Primeiramente, cumpre ressaltar que não existe prova direta ou indiretamente

produzida nestes autos em decorrência das comunicações interceptadas via mensagem BBM.

Não obstante, a fim de prestigiar o debate jurídico, ressalta-se que não existe ilegalidade na

interceptação de tal comunicação.

A  legalidade  na  obtenção  da  prova  foi  declarada  pelo  egrégio  Tribunal

Regional Federal da 4ª Região, ao indeferir a liminar postulada nos autos de Habeas Corpus

nº 5023642-74.2014.404.0000.
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Não bastasse isso, o c. Superior Tribunal de Justiça também indeferiu liminar

em Habeas Corpus a ele submetido com idêntico pedido (HC 310.113).

Diante de tal quadro, merecem destaque os seguintes fatos:

i)  Tratou-se  de  procedimento  de  interceptação  telemática  de  mensagens

trocadas entre  pessoas residentes  no Brasil,  tendo por objetivo a  investigação de crimes

consumados  em  território  brasileiro.  Não  envolveu,  portanto,  em  nenhum  momento,

discussão sobre interesse jurídico estrangeiro que pudesse estar submetido à jurisdição de

outro país.

ii) A BlackBerry instituiu seus serviços no Brasil em 22 de outubro de 2004 e,

por  consequência,  submete-se  à  legislação  e  à  jurisdição  brasileiras,  por  intermédio  da

BlackBerry Serviços de Suporte do Brasil Ltda.

Nesse sentido, constou da já referida decisão emanada pela Corte Especial do

Superior Tribunal de Justiça, na Questão de Ordem no Inquérito nº 784/DF:

“Não se pode admitir que uma empresa se estabeleça no país, explora o
lucrativo serviço de troca de mensagens por meio da internet – o que
lhe é absolutamente lícito – mas se esquive de cumprir as leis locais.
Remeter o Poder Judiciário Brasileiro à via diplomática para obter tais
dados  e  afrontar  a  soberania nacional,  sujeitando o  Poder  Estatal  a
inaceitável  tentativa  da  empresa  em questão  de  se  sobrepor  às  leis
pátrias, por meio de estratagemas de política empresarial, sabe-se lá
com qual intenção”.

iii) Tratando-se de investigação de crimes cometidos por brasileiros em solo

nacional, e de ordem judicial destinada a empresa já regularmente instituída no Brasil, não há

falar-se na necessidade de Cooperação Internacional, tratando-se, ao revés, de cumprimento

direto de ordem judicial a encargo da empresa responsável.

Tal  aspecto  é  reconhecido  pacificamente  pela  própria  Research  in  Motion

(RIM), que em nenhum momento questionou o procedimento adotado nos autos ou se opôs

ao cumprimento da ordem judicial emanada da autoridade brasileira.

iv)  De  se  observar,  ademais,  que  a  Cooperação  Jurídica  Internacional  é

mecanismo de colaboração instituído sob a égide do princípio da solidariedade internacional.

Destina-se, portanto, a possibilitar o mútuo auxílio entre países para a elucidação de delitos

que ambos consideram relevantes dentre do panorama internacional.
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Nesse sentido,  vale destacar que o Canadá é signatário da Convenção das

Nações  Unidas  contra  a  Corrupção  (Convenção  de  Mérida),  manifestando  inequívoco

interesse em colaborar com a repressão internacional a delitos como aqueles pelos quais os

defendentes  se  veem  processados.  Absolutamente  paradoxal,  portanto,  que  a  defesa

pretenda  utilizar  o  mecanismo  para  dificultar,  senão  obstar,  a  investigação  de  atos  de

corrupção.

v)  Em  suma,  a  pretensão  da  defesa  é  questionar,  com  base  em  tratado

internacional envolvendo país que em momento algum manifestou sentimento de ter sido

ferido em sua soberania (Canadá), o cumprimento de uma decisão emanada de autoridade

judicial brasileira que foi espontaneamente acatada por empresa que funciona no país, em

relação a crimes e pessoas residentes no Brasil.

Nesse ponto, destaca-se que, mesmo na hipotética situação de uma empresa

estrangeira acatar e cumprir decisão do judiciário brasileiro, não haveria qualquer prejuízo à

defesa. Quem poderia se opor ao cumprimento da decisão seria a própria empresa e quem

poderia reclamar violação de soberania seria o respectivo estado estrangeiro. Quedando-se

ambos silentes ou manifestando concordância, não há qualquer questionamento a ser feito.

Ao  que  parece,  e  com a  devida  vênia,  a  irresignação  dos  réus  nesse  ponto  decorre  de

equivocada interpretação do instituto da Cooperação Jurídica Internacional, que não serve

como inafastável mecanismo de autenticação da prova, conforme será explanado de maneira

mais detida no item seguinte.

vi) Sem  prejuízo  disso,  não  há  nos  autos  qualquer  demonstração  de  que  as

informações tenham sido solicitadas diretamente ao órgão estrangeiro da Blackberry.

vii)  Do  exposto,  sintetiza-se  que:  1)  tratou-se  da  obtenção  de  dados  relacionados  a  delitos

praticados por brasileiros, em solo nacional, e armazenados por empresa legalmente constituída

no Brasil, sujeita portanto às leis e autoridades brasileiras, não havendo necessidade de formal

pedido de Cooperação Jurídica Internacional; 2) não houve violação ou afastamento de direitos

de qualquer estrangeiro e da soberania canadense; 3) a empresa destinatária da ordem judicial e

o governo canadense em momento algum manifestaram discordância do procedimento adotado,

sendo paradoxal que os réus pretendam se valer de instrumento tendente a facilitar a repressão

internacional a crimes (notadamente de corrupção) para obstaculizar sua persecução; e 4) pelos

documentos acostados aos autos, o encaminhamento da decisão de quebra/interceptação se deu
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à subsidiária brasileira da empresa BlackBerry, sendo que a forma de levantamento de dados e

oferecimento de resposta é matéria de organização interna da empresa privada.

3 – MÉRITO – FATOS CRIMINOSOS

3.1 - FATO 03 – GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

A instrução comprovou que  MILTON SCHAHIN e SALIM SCHAHIN, em coautoria

com JOSE CARLOS BUMLAI  e MAURICIO DE BARROS BUMLAI, dolosamente,  geriram

fraudulentamente as  instituições  financeiras  Banco  SCHAHIN e  Securitizadora  SCHAHIN,

diante da concessão de empréstimos fraudulentos para  JOSE CARLOS BUMLAI,  no valor

total de R$ 12.176.850,80, e para a empresa AGRO CAIEIRAS no valor de R$ 18.204.036,81,

bem como da assinatura de recibo de quitação ideologicamente falso e da formalização de

uma série  de  negócios  jurídicos  inexistentes  (notas  promissórias  e  termos  de  dação  em

pagamento).

3.1.1 - Materialidade do crime

Primeiramente,  cumpre  ressaltar  o  caráter  de  instituição  financeira  do  Banco

SCHAHIN e da Securitizadora SCHAHIN.

A definição de instituição financeira é prevista no caput do artigo 1º da Lei 7492/86,

além de apresentar equiparações no parágrafo único.

O Banco SCHAHIN insere-se no conceito de banco comercial  conforme definição

dada pelo Banco Central do Brasil3, cujas atividades enquadram-se na definição de instituição

financeira com atividades descritas no caput do artigo 1º da Lei 7.492/86.

3 Os  bancos  comerciais  são  instituições  financeiras  privadas  ou  públicas  que  têm  como  objetivo  principal
proporcionar suprimento de recursos necessários para financiar, a curto e a médio prazos, o comércio, a indústria,
as empresas prestadoras de serviços, as pessoas físicas e terceiros em geral. A captação de depósitos à vista,
livremente movimentáveis, é atividade típica do banco comercial, o qual pode também captar depósitos a prazo.
Deve ser constituído sob a forma de sociedade anônima e na sua denominação social deve constar a expressão
"Banco"  (Resolução  CMN 2.099,  de  1994).  http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/bc.asp,  consultado  em
18/05/2016.
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Da mesma forma, a SCHAHIN SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS SA, que

possui regulamentação na Resolução nº 2686 do Banco Central do Brasil, é uma instituição

financeira com atividades também descritas no caput do artigo 1º Lei 7.492/86.

A  Resolução  nº  2686  do  BACEN  veio  disciplinar  a  atividade  das  companhias

Securitizadoras de Créditos Financeiros:

Art. 1º Autorizar a cessão de créditos oriundos de operações praticadas por
bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de
crédito,  financiamento  e  investimento,  sociedades  de  crédito  imobiliário,
sociedades  de  arrendamento  mercantil,  companhias  hipotecárias,
associações de poupança e empréstimo e pela Caixa Econômica Federal a
sociedades anônimas que tenham por objeto exclusivo a aquisição de tais
créditos.
Parágrafo 1º A cessão de que trata este artigo somente pode ser realizada a 
sociedade anônima que:
I - contenha em sua denominação a expressão Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros;
II - capte recursos exclusivamente:
a)  no  País,  por  meio  de  emissão  de  ações,  de  debêntures  não
conversíveis  para  distribuição  pública  ou  de  debêntures  não
conversíveis  subordinadas  para  distribuição  pública  ou  privada,
facultada  a  subscrição  ou  a  aquisição,  nessa  última  hipótese,
exclusivamente pela própria instituição cedente;
b) no exterior,  por  meio da emissão de títulos e valores mobiliários,
observadas a legislação e a regulamentação vigentes;
III  –  disponha,  em seus  estatutos  e nos  instrumentos de emissão de
títulos e 
valores  mobiliários,  que,  até  o  pagamento  integral  das  obrigações
representadas pelos títulos e valores mobiliários emitidos, fica vedada a
prática dos seguintes atos:
a) transferência do controle;
b) redução do capital, incorporação, fusão, cisão ou dissolução;
c) cessão dos créditos, ou atribuição de qualquer direito sobre os mesmos,
ao controlador ou a qualquer pessoa a ele ligada, em condições distintas das
previstas nos instrumentos de emissão dos títulos ou valores mobiliários.
Parágrafo  2º  Na  hipótese  de  alienação  de  debêntures  adquiridas  em
distribuição privada, deverão ser observadas as normas estabelecidas pela
Comissão de Valores Mobiliários para a distribuição secundária de valores
mobiliários.
Parágrafo 3º O disposto no parágrafo 1º, inciso III, não se aplica caso haja
prévia autorização dos detentores de 50% (cinqüenta por cento) ou mais do
valor  nominal  dos  referidos  títulos  e  valores  mobiliários,  excluídos  de  tal
cômputo  aqueles  eventualmente  detidos  pelo  controlador,  sociedade
coligada  ou  submetida  a  controle  comum,  em  assembléia  geral
especificamente  convocada  e  realizada  segundo  as  normas  aplicáveis  a
assembléias de debenturistas de companhia aberta.
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Parágrafo 4º Independentemente do contido no parágrafo anterior, a cessão
de que trata o parágrafo 1º, inciso III, alínea "c", poderá ocorrer se realizada
por valor igual ou superior ao valor nominal dos créditos, deduzidos os juros
ainda não incorridos e os encargos financeiros  incorporados em seu valor
nominal sob a forma desconto, calculados proporcionalmente ao número de
dias a decorrer até a data de vencimento de tais créditos.
Parágrafo 5º Os contratos de cessão de crédito, que ficarão à disposição do
Banco Central do Brasil na instituição cedente, devem conter a relação dos
créditos cedidos, seus respectivos mutuários e as características específicas
da operação.
Art. 2º A cessão referida no art. 1º:
I  -  não se  sujeita  às  restrições previstas  na Resolução nº 2.561,  de 5  de
novembro  de  1998,  abrangendo,  inclusive,  créditos  decorrentes  de
operações  total  ou  parcialmente  provisionadas,  em  condições  livremente
pactuadas entre as partes;
II - pode ser realizada com ou sem coobrigação do cedente ou de instituição
ligada;
III - implica a transferência, à cessionária, dos contratos, títulos, instrumentos
e  garantias  necessários  à  sua  execução,  ressalvados  os  casos  de  cessão
oriunda de operações de arrendamento mercantil, nas quais os contratos e
bens arrendados permanecem sob a titularidade da cedente.
Parágrafo  único.  As  informações  a  respeito  de  cessões  de  créditos  a
companhia  securitizadora  controlada  ou  coligada  à  cedente,  direta  ou
indiretamente, e os cedidos com coobrigação ou outra forma de retenção de
risco devem ser regularmente prestadas à Central de Risco de Crédito, nos
termos previstos na Resolução nº 2.390, de 22 de maio de 1997, e normas
complementares.
Art. 4º São vedadas:
I - a recompra a prazo de créditos anteriormente cedidos, admitindo-se a
recompra à vista, bem como a substituição dos mesmos, desde que previsto
nos estatutos da cessionária;
II - a cessão de créditos a prazo a companhia securitizadora com a qual a
cedente  mantenha vínculo  de  ligação,  nos termos dos  arts.  34 da Lei  nº
4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 17 da Lei nº 7.492, de 16 de junho de
1986. 
Parágrafo  único.  No  caso  de  a  cessão  abranger  créditos  objeto  de
contingenciamento  ao  setor  público,  deverão  os  mesmos  permanecer
computados,  pela  instituição  cedente,  nos  limites  estabelecidos  na
regulamentação específica para a concessão de crédito ao setor público, até
a correspondente liquidação.
Art. 5º O pagamento de rendimentos, a amortização e o resgate dos títulos e
valores mobiliários referidos no art. 1º, parágrafo 1º, inciso II, condicionam-
se à realização de créditos especificados no correspondente instrumento de
emissão, observada a possibilidade de prestação de garantias adicionais aos
mencionados títulos e valores mobiliários.
Parágrafo único. O instrumento de emissão de títulos e valores mobiliários
deve prever:
I  –  a  possibilidade  de  o  correspondente  resgate  ser  efetuado,  total  ou
parcialmente, mediante dação dos créditos especificados no correspondente
instrumento de emissão não realizados no vencimento respectivo;
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II- o tratamento a ser dispensado no caso de créditos que vierem a ser total
ou  parcialmente  pagos  mediante  dação  de  bens  ou  no  caso  de  seus
devedores  terem  decretada  falência  ou  insolvência  ou  entrarem  em
liquidação.
Art.6º O disposto no parágrafo 5º do art. 1º e nos arts. 2º, 3º e 4º desta
Resolução  aplica-se  às  cessões  de  créditos  imobiliários  realizadas  por
instituições financeiras a companhias securitizadoras de créditos imobiliários,
constituídas nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.
Art. 7º Ficam o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários,
nas respectivas áreas de competência,  autorizados a adotar as medidas e
baixar  as  normas  necessárias  à  execução  do  disposto  nesta  Resolução,
podendo  o  Banco  Central  do  Brasil  dispor  sobre  o  tratamento  a  ser
dispensado  aos  créditos  de  instituições  em  processo  de  liquidação
extrajudicial. (Grifos nossos)

Da  leitura  da  resolução  acima,  depreende-se  que  a  atividade  da  SCHAHIN

SECURITIZADORA  está  diretamente  ligada  com  a  emissão  de  valores  imobiliários,  não

restando dúvida que se amolda perfeitamente no conceito de instituição financeira trazido

pela Lei 7.492/86.

Superado tal ponto, segue para a comprovação do gerenciamento fraudulento das

instituições financeiras.

Os  administradores  do  Banco  SCHAHIN aceitaram  conceder  o  crédito  de  R$

12.176.850,80 para a pessoa física de JOSE CARLOS BUMLAI, de forma sub-reptícia e em

curto prazo, em razão das influências políticas que são confirmadas por SANDRO TORDIN,

então presidente do Banco SCHAHIN, SALIM SCHAHIN,  MILTON SCHAHIN e pelo próprio

JOSÉ CARLOS BUMLAI.

Restou demonstrado que, no segundo semestre de 2004, no município de São Paulo,

o  denunciado  JOSE  CARLOS BUMLAI  procurou  SANDRO  TORDIN,  então  presidente  do

Banco SCHAHIN, afirmando que necessitava de um empréstimo urgente no valor de R$ 12

milhões. Nessa ocasião, JOSÉ CARLOS BUMLAI enfatizou que precisava agilizar a concessão

do crédito, razão pela qual SANDRO TORDIN (que não tinha autonomia para concessão de

crédito dessa quantia) marcou uma reunião com os acionistas do Banco SCHAHIN, na sede

da  instituição  financeira  localizada  na  Rua  Vergueiro,  nº  2009,  em  São  Paulo,  da  qual

participaram  SANDRO  TORDIN,  CARLOS  EDUARDO  SCHAHIN,  MILTON SCHAHIN,  JOSE

CARLOS  BUMLAI  e SALIM SCHAHIN.  Nessa  reunião,  foi  apresentado  aos  acionistas  o
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pedido  de  empréstimo  em favor  de  JOSE  CARLOS BUMLAI,  sendo  explicado  que  este

montante seria tomado em favor do Partido dos Trabalhadores, pois havia uma necessidade

do partido que precisava ser resolvida de maneira urgente.

SANDRO TORDIN, então presidente do Banco SCHAHIN, foi ouvido na condição de

testemunha. No entanto, com o surgimento de novos elementos informativos, evidenciou-se

que sua participação nos fatos não se restringiu meramente a questões administrativas sem

conhecimento da ilicitude envolvendo o negócio jurídico em questão, o que o colocou na

condição de acusado nos autos da ação penal nº 5022182-33.2016.404.7000. Dessa forma,

suas afirmações devem ser analisadas com parcimônia, pois assumiu a condição de corréu,

sendo necessários elementos comprobatórios de suas afirmações.

Nessa esteira,  SANDRO TORDIN confirmou que foi  procurado por  JOSÉ CARLOS

BUMLAI, o qual disse necessitar de recursos urgentemente, sendo realizada reunião com os

sócios do Banco SCHAHIN para tratar de tal negócio:

Depoente:- Em setembro de 2004 eu fui procurado pelo Bumlai no sentido
de que ele precisava tomar um recurso pra comprar, alegado por ele, pra
comprar uma fazenda do Grupo Bertin. Expliquei a ele os procedimentos,
por  ele  não  ser  correntista  do  banco,  o  procedimento  seria  preencher
cadastro  e  passar  por  todo  um  processo  de  crédito.  Aí,  o  processo...
Voltamos a falar, demos prosseguimento e ele, em algum momento, me
pediu pra ver se podia agilizar esse empréstimo. Eu coloquei a ele que
eu não tinha poderes, pelo valor e nem pra agilizar. Sugeri agendarmos
uma reunião  com os  sócios  dos  bancos.  Foi  agendada.  Aí  a  reunião
ocorreu, na reunião ele fez o mesmo pleito do empréstimo no valor de
12 milhões, 12 milhões e alguma, e pouquinho. E depois disso o processo
continuou (…).  (grifos nossos).

O acusado e colaborador  SALIM SCHAHIN confirmou a ocorrência de tal reunião,

apesar de ter participado por pouco tempo, e afirmou que após este ato teve conhecimento

de que o destinatário real  do empréstimo pleiteado por  JOSÉ CARLOS BUMLAI seria o

Partido dos Trabalhadores:

Interrogado:-   E eu me lembro que houve uma reunião na sede do Banco
Schahin,  na  qual  eu participei  muito rapidamente, mas  dessa  reunião
estavam participando também, se não me falha a memória,  o meu irmão
Milton, o meu filho Carlos Eduardo, o presidente do banco, Sandro Tordim, e
o senhor José Carlos Bumlai.
Juiz Federal:- Somente eles ou o senhor se recorda de mais alguém?
Interrogado:- Não, que eu me lembre só deles.
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Juiz Federal:-   E o senhor participou dessa reunião?
Interrogado:-   Passei por ela rapidamente.
Juiz Federal:-   Quanto tempo aproximadamente o senhor ficou?
Interrogado:-   Ah, eu acho que só pra cumprimentar.
Juiz  Federal:-   E  o que o senhor teve conhecimento na ocasião dessa
reunião?
Interrogado:-   Bom, depois dessa reunião me foi relatado pelo Sandro o
objetivo daquela visita, que o senhor José Carlos Bumlai havia pedido
ao banco um empréstimo da ordem de 12 milhões e uns quebrados, que
eu não me lembro quanto, em torno de 12 milhões de reais, e nessa
conversa ele relatou ao Sandro, que me relatou, que o empréstimo seria
tomado  por  ele  em  nome  do  PT.  O  empréstimo,  a  finalidade,  era
repassar o dinheiro para o PT.
Juiz Federal:- Isso foi relatado ao senhor pelo senhor Sandro?
Interrogado:- Pelo Sandro. (grifos nossos)

Por  sua  vez,  o  acusado  MILTON  SCHAHIN também  confirmou  a  existência  da

reunião ocorrida para tratar sobre o empréstimo em questão com JOSÉ CARLOS BUMLAI:

Interrogado:- Pois  não.  Esse  episódio  começou  em  2004,  quando  nós
tivemos contato, eu fui até... solicitado pelo Sandro, que era o presidente do
banco, para participar de uma reunião com o Bumlai, no escritório. Nesse
instante eu tive a oportunidade de conhecê-lo e tive oportunidade de dizer
um pouco das nossas atividades empresariais, no que diz respeito a nossa
atuação.  Sabia  que  o  Bumlai  tinha  uma  grande  proximidade  com  o
presidente Lula, então fiz a apresentação, mostrei aí as áreas de atuação em
que a gente atuava e mostrei uma disposição também de poder crescer, de
poder continuar fazendo, prestando serviços nessas áreas.  Nessa primeira
reunião, o Sandro fez a apresentação e eu fiz essa, vamos dizer, introdução
das  nossas  atividades,  posteriormente  conversamos  algumas  coisas  e,
posteriormente, a conversa passou a ser mais no nível, vamos chamar assim,
ligado à atuação do Sandro que representava o banco.
Juiz Federal:- Muito bem, nessa primeira reunião quem estava presente? O
senhor, o senhor Sandro, o senhor Bumlai e quem mais?
Interrogado:- O Salim passou lá e estava o Carlos Eduardo Schahin também
presente na reunião.
Juiz Federal:- E a pauta dessa reunião era esse empréstimo já, não?
Interrogado:- Não,  era...  A pauta...  eu  não,  Excelência,  eu realmente  não
sabia exatamente a pauta. Ele me falou, até foi no mesmo dia que a pessoa
foi  lá,  falou  “Olha,  eu acho que seria  importante  que ele  conhecesse  os
donos da empresa, os acionistas da empresa”.
Juiz Federal:- Por qual motivo?
Interrogado:- Assim,  é  normal  que  o  presidente  de  um  banco  queira
apresentar os acionistas para quando recebe uma visita importante. Imagino
que seja isso, também não tenho... Segurança.
Juiz Federal:- Pela relação dele com o ex-presidente, então, no caso?
Interrogado:- Não, isso o Sandro pediu a minha presença. O Bumlai não
pediu, eu não o conhecia. Eu sei que o Salim participou de uma parte da
reunião, mas não sei a totalidade.
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Juiz Federal:- Mas nessa reunião já não foi falado do empréstimo?
Interrogado:- Excelência, eu não participei até o fim, quando a conversa foi
para nível da área, vamos chamar assim, de empréstimo, área financeira, eu
pedi licença, achei que eu não podia colaborar com nada, não era assunto da
minha área de atuação, e deixei a sala. Até pra que eles pudessem falar à
vontade dentro do tema que a pessoa esteve lá.

JOSÉ  CARLOS  BUMLAI apresentou  a  versão  de  que  SANDRO  TORDIN  teria  o

procurado para realizar tal  negócio jurídico (eventos 91 e 486),  o que carece de prova e

qualquer  razoabilidade,  pois  não existem elementos que apontem que SANDRO TORDIN

tenha  ligação  com  o  PARTIDO  DOS  TRABALHADORES  ou  que  tenha  auferido  qualquer

vantagem  pessoal  com  a  concessão  do  empréstimo  em  questão.  Pelo  contrário,  JOSÉ

CARLOS  BUMLAI é  publicamente  amigo  íntimo  de  dirigentes  do  PARTIDO  DOS

TRABALHADORES, inclusive fazendo parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e

Social da Presidência da República nos dois mandatos de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e no

primeiro mandato de DILMA ROUSSEF no cargo de Presidente da República (evento 91).

Em ato contínuo, poucos dias depois da primeira reunião,  JOSÉ CARLOS BUMLAI

telefonou para SANDRO TORDIN solicitando um novo encontro no mesmo lugar, ocorrendo

outra reunião entre SANDRO TORDIN, CARLOS EDUARDO SCHAHIN,  MILTON SCHAHIN,

SALIM SCHAHIN e JOSE CARLOS BUMLAI que, desta vez, veio acompanhado de DELUBIO

SOARES, então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores.

SANDRO  TORDIN  confirmou  que  intermediou  e  participou  da  segunda  reunião

solicitada por JOSÉ CARLOS BUMLAI para tratar do crédito pretendido, sendo que desta vez

a  reunião  contou  com  a  presença  adicional  de  DELUBIO  SOARES,  o  qual  tratou  de

amenidades, passando a impressão que existia algum interesse entre o, à época tesoureiro

do Partido dos Trabalhadores, e JOSÉ CARLOS BUMLAI, além de informar que JOSÉ DIRCEU,

então ministro da Casa Civil, ligaria posteriormente para tratar de um projeto do governo

federal chamado PROMINP:

Depoente:- (…)  Alguns dias depois ele me procurou pedindo mais uma
reunião  e  nessa  ocasião  eu  também agendei  com os  sócios  e  nessa
ocasião esteve junto o Senhor Delúbio Soares. Participarem também eu
e o Doutor Milton, o Carlos Eduardo Schahin e o Doutor Salim passou
rapidamente pela reunião e cumprimentou e saiu. 
(…)
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Ministério Público Federal:-  E o que o Delúbio Soares foi fazer nessa
reunião? 
Depoente:-  Ele  chegou  na  segunda  reunião  onde  esteve  presente  o
Doutor Milton,  o Cadu e o também o Doutor Salim passou rapidamente
pela reunião, onde foi falado do empréstimo e aí alguma conversa bastante
institucional.  Essa  conversa,  traduzindo  ela,  se  voltarmos  ao  tempo  pra
setembro de 2004, uma ideia do governo que tinha sido base de campanha
de incentivo a empresa nacional. Houve uma conversa no sentido de que
era  bastante  importante  que  um  programa  chamado  PROMINP
prosperasse porque isso daria base para que a indústria nacional tivesse
condição  competitiva.  E,  basicamente,  a  conversa  foi  nesse  sentido
institucional  no  sentido  do  PROMINP. Quando  foi  colocado  que  a
Schahin era uma empresa operadora do setor de petróleo e etc. e que o
PROMINP era o caminho numa discussão institucional, o Delúbio disse
que  o  PROMINP estava  sendo  organizado  pela  Casa  Civil  e  que  ele
pediria pra que o Ministro da Casa Civil entrasse em contato com um
dos sócios acionistas do banco.
Ministério Público Federal:-    Ministro da Casa Civil, Senhor José Dirceu,
isso?
Depoente:-   À época sim, doutor, é... Doutor José Dirceu.
(…)
Juiz  Federal:- Então  nesse  processo  506157851,  depoimento  do  senhor
Sandro  Tordin.  Retomando  depoimento,  as  perguntas  do  Juízo,  ao  final.
Senhor Sandro, a minha pergunta é muito simples,  o que o Delúbio fazia
nessa  reunião?  Ele  falou  alguma  coisa  nessa  reunião?  A  reunião  foi
convocada para tratar do empréstimo e ele foi lá e não falou nada sobre
empréstimo?
Depoente:-  O  Bumlai  chegou,  o  Delúbio  chegou  logo  depois,  foi
conversado. Ele não falou nada sobre o empréstimo. A conversa decorreu de
forma institucional entre eles até porque eu pouco conhecia, à época, todos
esses processos ou como ouvinte e traduziu a minha obrigação foi avaliar o
crédito,  conduzir as operações e meu objetivo final foram as TEDs para a
Bertin. O motivo dele estar lá eu desconheço.
Juiz  Federal:- O senhor mencionou no seu depoimento:  “Delúbio  Soares
afirmou que aquela articulação também passaria pela Casa Civil, motivo pelo
qual José Dirceu iria contatar pessoas do banco”.
Depoente:- Sim.
Juiz Federal:- Por que?
Depoente:- Não sei. O Delúbio, a conversa, ela estava entre eles...
Juiz  Federal:- O  senhor  não  estava  presente  na  reunião  ou  não  senhor
Sandro?
Depoente:-  Sim.  Eu  estava  presente.  Eu  ouvi  o  seguinte,  a  conversa
institucional sobre o PROMINP e a colocação do Delcídio, do Doutor Delúbio
dizendo que quem tocava era a casa Civil e que ele ia solicitar à Casa Civil
que entrasse em contato com um dos sócios.
Juiz  Federal:- Mas  entrasse  em  contato  para  quê,  algum  negócio  em
concreto, alguma coisa específica àquele PROMINP ou só uma explanação
sobre a política do governo, da indústria nacional e na área de petróleo?
Depoente:-  Somente isso que eu disse,  Doutor.  A conversa não foi  além
disso.
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Juiz Federal:- O próprio Senhor Salim, no depoimento dele, senhor Sandro,
declarou  que  nessa  reunião  foi  falado  que  esse  empréstimo  era  para  o
Partido dos Trabalhadores, essa reunião que o senhor estava presente.
Depoente:-  O  doutor,  salvo  engano,  o  doutor  Salim  passou  muito
rapidamente  por  essa  reunião,  como foi  dito,  e  eu  não acredito  que ele
tenha dito isso porque...
Juiz  Federal:- Posse  ler  para  o  senhor  aqui:  “Que,  o  declarante  passou
rapidamente  por  essa  reunião  e  lhe  foi  relatado  posteriormente  que  na
ocasião foi apresentado um pedido de empréstimo alegando-se, inclusive,
que  se  tratava  de  um perdido  do  Partido  dos  Trabalhadores.  E  ele,  José
Carlos Bumlai,  tomaria empréstimo em nome do partido,  pois havia uma
necessidade do PT que precisaria ser resolvida de maneira urgente”.
Depoente:- É...
Juiz Federal:- Disse isso textualmente, não foi isso que aconteceu?
Depoente:- Ele passou rapidamente pela reunião. Pelo que eu entendi que o
senhor disse, ele falou que relataram pra ele, que se alguém relatou isso pra
ele não fui eu.
Juiz  Federal:- Então,  o  Delúbio,  ali,  foi  lá  apenas  para  explanar  sobre  a
política nacional que o Governo iria implantar e o José Dirceu, depois, ligou,
também, para falar sobre isso, para os sócios? É isso que o senhor está me
dizendo?
Depoente:-    Eu,  o  meu  entendimento  dos  fatos  é  esse.  Agora,  se  o
senhor me permite dizer o que poderia ser a minha impressão pessoal,
né? Os fatos são esses. A minha impressão pessoal é que é lógico que o
Delúbio não estaria ali por acaso, mas eu fiquei com a percepção de que
existia algum interesse entre Bumlai e Delúbio, que não foi explanado
ali  naquela  reunião.  E  quando  a  operação,  quando  a  operação  foi
colocada  e  o  TED  foi  mandado  para  a  Bertin  fiquei  extremamente
tranquilo porque ela atendeu uma demanda original que o Bumlai havia
feito pra mim.
Juiz Federal:- O senhor Salim mencionando essa reunião: “Nessa ocasião o
próprio  Delúbio  Soares  confirmou  o  interesse  do  partido  para  que  a
operação, o empréstimo fosse concluído o quanto antes”.
Depoente:- O interesse do partido, não o que era para o partido.
Juiz Federal:- Tá. O Senhor Delúbio falou que era interesse do partido que
fosse concedido empréstimo ao Senhor José Carlos Bumlai?
Depoente:- O Senhor Delúbio, ele colocou, ele deu a entender que ele tinha
esse interesse de que o Bumlai fosse atendido. Sim.
(…)
Juiz Federal:- E por que é que o Senhor José Dirceu iria ligar para falar isso
com algum sócio?
Depoente:- Não sei. Não sei. Não sei.
Juiz Federal:- O senhor não estava na reunião?
Depoente:- Tava. Ele disse que ele ligaria a despeito do PROMINP. O Delúbio
disse que o PROMINP era na Casa Civil e que ele pediria que a Casa Civil
entrasse em contato pra falar sobre o, que ele não sabia exatamente como
estava esse projeto, que ele pediria que a Casa Civil entrasse em contato pra
dizer como tava o andamento e foi isso. (grifos nossos)
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SALIM  SCHAHIN também  confirmou  a  existência  da  segunda  reunião  em  que

compareceu o então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores DELUBIO SOARES, deixando

explícito o interesse do partido na concessão de tal empréstimo em favor de JOSÉ CARLOS

BUMLAI, que se tratava, na verdade, de interposta pessoa:

Juiz  Federal:- Houve,  depois,  novos  contatos  do  senhor  com  esse  fato,
outras reuniões que o senhor participou?
Interrogado:-   Olha,  eu  me  lembro  de  ter  participado  de  mais  uma
reunião,  também  rapidamente,  muito  rapidamente,  uma  segunda
reunião, onde estiveram as mesmas pessoas e, nessa segunda reunião,
estava o senhor Delúbio que era, na época, o tesoureiro do PT.
Juiz Federal:- Foi ainda em 2004 essa reunião?
Interrogado:- Foi logo em seguida, não lembro quanto tempo em seguida,
mas foi acho que alguns dias ou uma semana, não me lembro direito.
Juiz Federal:- Outras pessoas, além do senhor Delúbio Soares?
Interrogado:- Não.
Juiz  Federal:- Aquelas  originariamente  presentes  na  primeira  reunião
também estavam nessa segunda?
Interrogado:- Sim.
Juiz  Federal:- Senhor  Milton,  senhor  Carlos,  senhor  Sandro  e  o  senhor
Bumlai?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- E nessa o senhor permaneceu mais tempo?
Interrogado:- Também não, só rapidamente.
Juiz Federal:- E o senhor acompanhou as conversas nessa segunda, não?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:-   E o que foi relatado sobre essa segunda reunião?
Interrogado:-   Essa segunda reunião, que foi com a presença do senhor
Delúbio, quando o Sandro veio falar de novo comigo, porque ele era o
presidente do banco, ele que fazia todas as operações, acompanhava
todas as operações, ele perguntou se eu estava mais tranquilo de dar,
porque eu estava muito intranquilo no começo porque normalmente
era uma operação que eu não gostaria que se fosse efetuada por ser de
valor muito alto para uma única pessoa física. E mais ainda, por ser uma
interposta  pessoa  para  um  partido  político,  isso  me  deixava
constrangido. Mas, depois, em conversas internas, a gente tinha uma
série  de  empresas,  em  diversas  áreas  da  economia  brasileira,  e  nós
achávamos que talvez fosse importante se aproximar do partido que
estava no governo. Então nós ponderamos e houvemos por bem ir pra
frente com o empréstimo. Mas eu estava ainda intranquilo com aquele
negócio de vir  uma pessoa representando o PT, achava aquilo muito
esquisito. Mas depois, com a vinda do Delúbio, na segunda reunião, e o
Delúbio explicitando que era para o PT, em relação ao PT, eu fiquei mais
tranquilo.
(…)
Juiz  Federal:- E  também  por  qual  motivo  a  utilização  de  uma  pessoa
interposta,  por  que  o  próprio  Partido  dos  Trabalhadores  não  fez  um
empréstimo?
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Interrogado:- Também não sei dizer.
Juiz Federal:- Mas não foi declinado ao senhor nenhuma razão?
Interrogado:- Não, nenhuma razão.
Juiz Federal:- E nessas reuniões foi discutido a posição do grupo Schahin
junto ao Governo Federal,  essas questões relativas à Petrobras? Tem uma
referência aqui que teria sido discutido esse PROMINP nessas reuniões da
concessão de empréstimo.
Interrogado:- Eu  passei  muito  rápido  pelas  duas  reuniões,  eu  não  me
lembro o que foi discutido, mas realmente PROMINP existia na época, era
um programa de apoio à cadeia de suprimentos de materiais e serviços à
Petrobras. (grifos nossos)

Da mesma forma, MILTON SCHAHIN confirmou a existência da segunda reunião e a

presença de DELUBIO SOARES:

Juiz Federal:- Quem estava nessa segunda reunião, o Bumlai...?
Interrogado:- Os mesmos anteriores...
Juiz Federal:- Mais o Delúbio?
Interrogado:- O Bumlai, o Delúbio, o Sandro, o Carlos Eduardo Schahin e o
Salim.  Que  eu  lembro,  o  Salim...  que  eu  fiquei  um tempo  apenas  nessa
reunião, mais ou menos da mesma forma da anterior, quando a conversa
começou a se voltar para o nível  da área financeira,  o que eles estariam,
vamos dizer, conversando, eu pedi licença e foi nesse instante que o Salim
entrou na sala. E até eu falei “Olha, agora a empresa está representada.” Pedi
licença e saí da sala.

JOSÉ  CARLOS  BUMLAI  reconheceu  a  interferência  de  DELÚBIO  SOARES  para  a

obtenção  do  empréstimo.  No  entanto,  negou  ter  ido  até  o  Banco  SCHAHIN  para  tal

finalidade:

Interrogado:- Posso. Eu tenho acompanhado tudo, há algum tempo o meu
nome  está  na  mídia  de  uma  forma  até  que  me  trouxe  problemas
extracampo. Eu estava em São Paulo quando recebi um telefonema de um
amigo, que eram três, Giovani, Armando e Sandro Tordin, pra que eu desse
uma chegada até o Banco Schahin, isso já era noite, eu estava saindo para
jantar, até falei “Olha, estou saindo”, “Não, dá uma passada aqui agora, estou
precisando falar  com você”,  e eu fui  lá,  eu  fui  lá,  e  lá  eu me deparei  na
cabeceira com o candidato a prefeito de Campinas doutor Hélio, à direita
dele o senhor Delúbio Soares, depois o senhor Carlos Eduardo Schahin, acho
que uma cadeira vaga onde eu me sentei, o Sandro, o Armando e o Giovani,
foram as pessoas que eu me lembro, e ouvi por várias fontes, inclusive em
depoimentos  de  delação  que  eu  estive  no  banco  solicitando  esse
empréstimo  e  que  eu  fui  mais  de  uma  vez...  Eu  nunca  estive  no  banco
solicitando esse empréstimo. 

Dias  após a  referida reunião,  SALIM SCHAHIN recebeu um telefonema de JOSE

DIRCEU tratando de amenidades. Conforme o próprio SALIM SCHAHIN, não havia razão que
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explicasse o telefonema do ex-ministro da Casa Civil,  exceto o interesse na agilização do

empréstimo em favor do Partido dos Trabalhadores:

Juiz  Federal:- Mas  nessas  reuniões  foi  acenado  ou  o  senhor  foi  depois
informado que haveria alguma espécie de compensação ao grupo Schahin,
em decorrência desse empréstimo?
Interrogado:- Na hora não foi falado absolutamente nada disso, o que foi
falado, que eu me lembro agora, que eu esqueci de relatar ao senhor, é que
o Delúbio  falou  que  eu  iria  receber  uma  ligação  da  Casa  Civil,  que
confirmaria o interesse do partido no negócio. E eu recebi efetivamente
uma  ligação  do  então  chefe  da  Casa  Civil,  José  Dirceu,  eu  não  me
lembro se uma semana ou alguns dias depois, ele conversou somente
sobre amenidades, não abriu a boca sobre empréstimo, mas eu entendi
o recado.
Juiz Federal:-   Essa afirmação do senhor Delúbio foi feita diretamente ao
senhor?
Interrogado:-   Naquele pequeno espaço de tempo que eu participei da
reunião.
Juiz Federal:- E quanto tempo, aproximadamente, o senhor recebeu essa
ligação do senhor José Dirceu?
Interrogado:- Eu não me lembro se foram dias ou uma semana, ou quinze
dias, eu não me lembro, mas eu recebi essa ligação. Agora, precisar datas, eu
não me recordo.
Juiz  Federal:-   O  senhor  já  tinha  recebido  antes  ligações  do  então
Ministro?
Interrogado:-   Não, nunca.
Juiz  Federal:-   O  senhor  passou  a  receber  depois  ligações  do  senhor
Ministro?
Interrogado:-   Também não.
Juiz Federal:-   Foi a única ligação que o senhor recebeu dele?
Interrogado:-   Sim. Dele sim.
Juiz Federal:- O senhor mencionou agora, mas o que ele relatou na ligação?
Interrogado:- Nada,  ele  falou  amenidades,  falou  como  é  que  estava  a
empresa, como é a empresa estava indo. Mais ou menos isso.
Juiz Federal:- O interesse do grupo Schahin era então uma aproximação
com o Partido dos Trabalhadores?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Por conta da posição no Governo Federal?
Interrogado:- Sim. (grifos nossos)

O telefonema de JOSÉ DIRCEU para  SALIM SCHAHIN,  visando, de alguma forma,

confirmar o interesse do Partido dos Trabalhadores na concessão do empréstimo em favor de

JOSÉ CARLOS BUMLAI, chegou na época ao conhecimento de SANDRO TORDIN, presidente

do Banco SCHAHIN:
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Depoente:-  Ocorreu. Alguns dias depois eu encontrei o Doutor Salim, que
me relatou que o Ministro havia ligado, perguntado se estava tudo bem, mas
que nada tinha falado a respeito da operação.

A toda a evidência, a ligação do então Ministro da Casa Civil para SALIM SCHAHIN

não teve outro motivo senão confirmar o interesse de integrantes da alta cúpula do Governo

Federal e do Partido dos Trabalhadores na concessão do empréstimo para  JOSÉ CARLOS

BUMLAI,  o  que fica  cristalino diante  do fato de que JOSE DIRCEU nunca  mais  manteve

contato com SALIM SCHAHIN.

Não resta dúvida, pois, que o empréstimo foi obtido mediante artifício, alterando a

verdade  sobre  o  verdadeiro  tomador,  uma  vez  que  os  dirigentes  do  Banco  SCHAHIN

concederam o empréstimo em favor  do Partido dos  Trabalhadores  através  de interposta

pessoa  e  após  influência  de  integrantes  da  cúpula  do  Partido  (DELÚBIO  SOARES,  então

tesoureiro do partido, e JOSÉ DIRCEU, à época Ministro da Casa Civil); tudo isso com o intuito

de obterem eventuais benesses do Governo Federal,  o que acabou ocorrendo no ano de

2009 através do contrato de operação do navio-sonda Vitória 10.000 junto à PETROBRAS.

Apesar de a autorização da quebra dos sigilos telefônicos alcançar a época dos fatos,

as operadoras telefônicas não transmitiram os dados referentes a tal período, sob a alegação

de que teriam apenas o dever de armazenar os registros em questão pelo prazo de 5 anos, o

que  impediu  de  melhor  materializar  o  encontro  dos  denunciados  (ERBS)  e  contatos

telefônicos.  No entanto,  a  ocorrência  das  reuniões  e  seus  participantes  é  confirmada de

forma quase unânime pelos acusados, o que é corroborado pela concessão do empréstimo e

as irregularidades que o acompanham, bem como pela comprovação do real destinatário ser

o partido dos trabalhadores, como será apontado adiante.

Pois bem, cerca de 25 dias após as primeiras reuniões, em 14 de outubro de 2004,

em São Paulo, foi firmado o contrato envolvendo o Banco SCHAHIN como mutuante e JOSE

CARLOS  BUMLAI como  mutuário.  A  avença  tinha  MAURICIO  DE  BARROS  BUMLAI  e

CRISTIANE  BARBOSA  DODERO  BUMLAI (filho  e  nora  de  JOSE  CARLOS  BUMLAI)  como

avalistas. O valor inicial era de R$ 12.176.850,80 com vencimento no dia 3/11/2005 e juros

anuais de 38,48% ou 2,75% ao mês exponencial (evento 1, ANEXO50). 

O contrato era  garantido por  uma nota  promissória  assinada pelo  próprio  JOSE

CARLOS  BUMLAI,  inexistindo  qualquer  garantia  hipotecária,  mais  uma  vez  tendo  como
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avalistas MAURICIO DE BARROS BUMLAI e CRISTIANE BARBOSA DODERO BUMLAI (evento

1, ANEXO50).

Conforme consignado pelo Banco Central, o empréstimo do BANCO SCHAHIN em

favor  de  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI, concedido  em  2004,  foi  obtido  de  forma  irregular,

constatando-se ausência ou insuficiência de dados cadastrais; documentação incompleta

e/ou desatualizada; falta de análise da capacidade financeira dos clientes para honrar

compromissos; garantias de avais sem a devida análise da capacidade de pagamento

dos avalistas (evento 1, ANEXO 16).

Em decorrência da desconsideração, pelos dirigentes do Banco SCHAHIN, da

capacidade  financeira  de  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI,  houve  o  inadimplemento  do

empréstimo, que foi postergado por três vezes mediante os seguintes aditamentos: 1) em

01/03/2005 no valor de R$ 13.795.589,16; 2) em 04/05/2005 no valor de R$ 14.618.895,69; e

3) em 27/07/2005 no valor de R$ 15.776.155,99 (evento 1, ANEXO51).

Os  aditamentos,  repetindo  as  irregularidades  do  contrato  inicial,  tiveram  como

garantia  notas  promissórias  assinadas  por  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI,  constando  como

avalistas, novamente, MAURICIO BUMLAI e CRISTIANE BARBOSA DODERO BUMLAI (evento

1, ANEXO51).

Dessa  forma,  o  Banco  Central  ainda  encontrou  as  seguintes  irregularidades

envolvendo o negócio jurídico em questão, falta de revisão periódica do nível de risco das

operações;  e prorrogação de empréstimos com incorporação de encargos (evento 1,

ANEXO16).

A dívida não foi sendo paga e o Banco SCHAHIN utilizou-se de aditivos para evitar

que a dívida vencesse, pois resultaria na execução da dívida. Segundo o colaborador SALIM

SCHAHIN, durante  o  primeiro  semestre  de  2005,  ele  recebeu  uma  visita  de  DELUBIO

SOARES,  que  veio  acompanhado  de  MARCOS  VALERIO,  sendo  explicado  que  MARCOS

VALERIO já estava ajudando o PT e que estaria disposto a ajudar na “solução” do problema,

ou seja, na quitação da dívida:

Juiz Federal:- E por que o banco não executou o senhor Bumlai, já que ele
tinha esse patrimônio?
Interrogado:- Houve...  Se  o  senhor  permitir  eu  posso  explicar  um
pouquinho mais?
Juiz Federal:- Sim.
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Interrogado:-   Eu me lembro que foram feitos,  por causa de cláusulas
que se não pagasse algumas prestações a dívida automaticamente seria
vencida, nós fizemos alguns aditivos pra não vencer a dívida, pra não
criar um problema maior. E depois desses aditivos, me falha se foi 2 ou
3 aditivos, e eles não pagando, não pagando, e nós pressionando eles
pra pagar, eu me lembro que houve uma outra reunião onde o Delúbio,
nós estávamos pressionando o PT, o Delúbio veio com o senhor Marcos
Valério, sendo que o senhor Marcos Valério já estava prestando serviços
ao PT, ele iria ajudar a pagar aquela dívida. Eu fiquei um pouco mais
feliz  porque  a  gente  escutava  as  coisas,  e  a  dívida  nos  angustiava
demais.
Juiz Federal:- Essa reunião o senhor estava presente?
Interrogado:- Essa reunião eu estava presente.
Juiz Federal:- E o senhor permaneceu...?
Interrogado:- Nessa reunião sim, nessa reunião eu estava presente e...
Juiz Federal:- Quem mais estava nessa reunião?
Interrogado:-   O  senhor  sabe  que  eu  não  me  lembro...  Talvez  tenha
alguma  outra  pessoa  que  eu  não...  Mas  eu  me  lembro  que
especificamente na conversa, na introdução, na apresentação, o Delúbio
me apresentou Marcos Valério, que eu não conhecia o Marcos Valério,
então ele disse que o Marcos Valério podia eventualmente nos ajudar, já
estava ajudando o partido,  podia eventualmente nos ajudar.  Isso  me
tranquilizou um pouco mais,  mas não aconteceu absolutamente nada
após isso. Nós já estamos no ano de 2005, se não me falha a memória,
porque  o  empréstimo  foi  concedido  em  2004,  e  as  coisas  não
aconteciam.  Nós  resolvemos  fazer  uma  novação  contratual  exigindo
mais garantias, porque na primeira operação só tinha garantia de avais
dos filhos, se não me falha a memória, não me lembro, acho que tinha
uma nota promissória dele, não me lembro direito esses detalhes. Mas
nós exigimos mais garantias porque aquilo não podia continuar do jeito
que  estava.  Para  fazer  uma  novação  precisava  de  garantias  mais
robustas  pra  poder  apresentar  ao  Banco  Central,  e  nossos  auditores
também estavam nos pressionando. Então foi feita uma novação, se não
me falha a memória,  não lembro se foi no final de 2005, eu não me
lembro direito a data… (grifos nossos)

Com  a  persistência  do  inadimplemento  e  para  JOSE  CARLOS  BUMLAI quitar

formalmente o seu empréstimo com o Banco SCHAHIN,  constituiu-se,  em 14/10/2005,  a

empresa AGRO CAIEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo em sua composição social: MAURICIO

BUMLAI (administrador com 24,6% das ações); JOSE CARLOS BUMLAI (administrador com

1,4% das ações); FERNANDO DE BARROS BUMLAI (filho de BUMLAI) sócio com 24,6% das

ações; e CRISTIANE DE BARROS COSTA MARQUES BUMLAI PAGNOCELLI (filha de BUMLAI)

com 24, 6%). (evento 1, ANEXO46)

Não  suficiente  a  ardilosa  concessão  do  mútuo,  a dívida  não  foi  paga  e  em

27/12/2005  foi  concedido  novo  empréstimo  fraudulento,  agora  em  benefício  da  AGRO
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CAIEIRAS, com a finalidade de dar quitação para o primeiro mútuo tomado e inadimplido por

JOSE CARLOS BUMLAI, no ano de 2004, escondendo do Banco Central a rolagem da dívida

para evitar a provisão de créditos de liquidação duvidosa4.

Em 27/12/2005, houve a concessão de três novos empréstimos do Banco SCHAHIN

para  a  AGRO  CAIEIRAS  no  montante  de  1)  R$  7.593.662,00;  2)  R$  6.976.200,00;5 e  3)

3.724.181,296.  Da  mesma forma  que  os  anteriores,  os  novos  empréstimos  tinham  como

garantia notas promissórias em nome da mutuária,  constando como avalistas  MAURICIO

BUMLAI,  CRISTIANE  BARBOSA  DODERO  BUMLAI  e  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI,  além  de

promessas de constituição de garantia hipotecária (evento 1, ANEXO52 – ANEXO55).

Consta  como  garantia  hipotecária  o  imóvel  de  matrícula  nº  21.297,  registro

13/21927, denominado Fazenda “Cristo”, no município de Corumbá. Em 27 de dezembro de

2005,  o  imóvel  foi  avaliado  pelas  partes  em  R$  17.640.000,00  (evento  1,  ANEXO52  –

ANEXO55). Entretanto, o denunciado MAURICIO BUMLAI,  em 2013, declarou ter vendido

25%  deste  imóvel  para  o  Banco  BTG  PACTUAL  pelo  valor  de  R$  330.000,00  (evento  1,

ANEXO67),  o  que  evidencia  que  o  bem  oferecido  como  garantia  hipotecária  era

completamente insuficiente para assegurar o pagamento da dívida.

Nesse sentido, conforme dados fiscais (evento 1, ANEXO46), a assunção da dívida de

JOSÉ CARLOS BUMLAI pela AGRO CAIEIRAS não encontra compatibilidade com a situação

fiscal declarada pela empresa que passou a ser devedora, dado que a AGRO CAIEIRAS, desde

a  sua  constituição,  apresentou  declarações  de  estar  inativa  e/ou  sem  nenhuma  receita

declarada, restando evidente que a empresa AGRO CAIEIRAS foi constituída exclusivamente

para a  transferência  da dívida de  JOSÉ CARLOS BUMLAI com o banco,  uma vez que o

contrato  inicial  era  eivado  de  irregularidades,  constatadas  pelo  BACEN  no  relatório  já

apontado.

SALIM  SCHAHIN afirmou  a  preocupação  do  Banco  SCHAHIN  em  realizar  tal

operação com garantias mais robusta, diante de preocupação com o BACEN e de pressão

realizada pela auditoria do Banco:

4 A  Resolução nº 2.682,  de 21/12/1999 do Banco Central  dispõe sobre a  provisão de créditos de liquidação
duvidosa.
5 Consta erro material na denúncia, que apontou o valor líquido do contrato e não o principal.
6 Consta erro material na denúncia, que apontou o valor líquido do contrato e não o principal.
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Interrogado:- O senhor sabe que eu não me lembro... Talvez tenha alguma
outra  pessoa  que  eu  não...  Mas  eu  me  lembro  que  especificamente  na
conversa, na introdução, na apresentação, o Delúbio me apresentou Marcos
Valério, que eu não conhecia o Marcos Valério, então ele disse que o Marcos
Valério podia eventualmente nos ajudar, já estava ajudando o partido, podia
eventualmente nos ajudar.  Isso me tranquilizou um pouco mais,  mas não
aconteceu absolutamente nada após isso. Nós já estamos no ano de 2005, se
não me falha a memória, porque o empréstimo foi concedido em 2004, e as
coisas  não  aconteciam.  Nós  resolvemos  fazer  uma  novação  contratual
exigindo mais garantias, porque na primeira operação só tinha garantia de
avais dos filhos, se não me falha a memória, não me lembro, acho que tinha
uma nota promissória dele, não me lembro direito esses detalhes. Mas nós
exigimos mais garantias porque aquilo não podia continuar do jeito que
estava. Para fazer uma novação precisava de garantias mais  robustas
pra  poder  apresentar  ao  Banco  Central,  e  nossos  auditores  também
estavam nos pressionando. Então foi feita uma novação, se não me falha a
memória, não lembro se foi no final de 2005, eu não me lembro direito a
data...
Juiz Federal:- Com essa Agro Caieiras, é isso?
Interrogado:- É.  Ele  ofereceu  uma  fazenda  dessa  Agro  Caieiras,  com
garantia hipotecária, e adicionou o aval dele, inclusive, na época. Se não me
falha a memória. (grifos nossos)

JOSÉ  CARLOS  BUMLAI e  MAURICIO  BUMLAI confessaram  a  finalidade  da

constituição da AGRO CAIEIRAS.  JOSÉ CARLOS BUMLAI deixou clara, ainda, a ausência de

liquidez para honrar a dívida perante o Banco SCHAHIN:

Trecho do interrogatório de JOSÉ CARLOS BUMLAI:
Interrogado:- Posso continuar? Bom, passado algum tempo, eu acho que
meses até, eu fui chamado de novo, ele falou “Olha, não vai dar pra fazer a
dação em pagamento, o correto é constituir uma empresa, essa área entra
em garantia na empresa, hipoteca para o banco e aí a gente vai ver o que vai
fazer”, eu como já estava com a área perdida, perdida em nome de A ou de
B, tanto faz né, fiz isso, constituímos a Agro Caieiras com a finalidade única e
específica,  e  não tem mais  nenhum movimento nela,  nenhum,  para fazer
essa operação.
Juiz  Federal:- E,  assim,  não  era  uma  alternativa  o  senhor  fazer  uma
consignação em pagamento, alguma coisa assim, o senhor não tinha liquidez
pra fazer isso?
Interrogado:- Eu não tinha liquidez na época, não tinha, na época eu não
estava... Foi uma época difícil, até, pra nós..

Trecho do interrogatório de MAURICIO BUMLAI:
Interrogado:- Aí  o  banco  tinha  pedido,  pediu,  ele  conversou  e  ficou
acertado de ele tentar fazer uma dação em pagamento para o banco, uma
propriedade nossa,  e  aí  feito,  constituída uma empresa  que chama Agro
Caieiras, aí integralizou um imóvel nessa Agro Caieiras porque era um imóvel
que o valor batia com o empréstimo na época... Não, primeiro nós pegamos

31 de 104



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA  

e fizemos a  dação em pagamento desse imóvel,  que daí  nós assinamos,
fizemos a dação, e aí o imóvel foi para o Banco, aí depois de alguns meses,
uns cinco, seis meses, no final do ano ou comecinho de 2006, que o banco
pegou e não aceitou a dação em pagamento, mas aí pra fazer isso tinha uma
solução, não aceitou a dação, mas se criar uma empresa com esse bem e ela
ficar hipotecada poderia pagar o empréstimo.

Com a disponibilização dos valores na conta-corrente da AGRO CAIEIRAS, na mesma

data de 27/12/2005, houve o repasse do valor R$ 18.204.036,81,  após autorização assinada

por MAURICIO BUMLAI, da AGRO CAIEIRAS para JOSE CARLOS BUMLAI que, por sua vez,

pagou no mesmo dia ao BANCO SCHAHIN, a fim de quitar o empréstimo originário (evento

1, ANEXO53).

Em  outras  palavras,  o  Banco  SCHAHIN emprestou  R$  18.204.036,81  para  AGRO

CAIEIRAS, que  transferiu  este  valor  para  JOSE  CARLOS BUMLAI quitar  o  empréstimo

originário  com  o  próprio  Banco  SCHAHIN,  surgindo  uma  nova  dívida  entre  o  Banco

SCHAHIN e a AGRO CAIEIRAS, em operação fraudulenta que tinha por objetivo simular a

quitação  do  empréstimo  originário,  evitando  o  provisionamento  e  desvirtuando

informações sob fiscalização ordinária do Banco Central (evento 1, ANEXO56).

O vencimento do empréstimo concedido a AGRO CAIEIRAS seria em 26/04/2006,

mas também não foi pago. Houve um novo aditamento transferindo a data limite para o dia

26/07/2006, todavia persistiu a inadimplência (evento 1, ANEXO57).

Em 28/03/2007, a dívida entre o Banco SCHAHIN e a AGRO CAIEIRAS estava em R$

21.267.675,99. Novamente, para não provisionar esses valores, o Banco SCHAHIN cedeu o

crédito para a  SCHAHIN SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A,  empresa do

Grupo SCHAHIN que passou a ser a credora da dívida (evento 1, ANEXO57).

SALIM  SCHAHIN confirmou  que  a  cessão  do  crédito  para  SCHAHIN

SECURITIZADORA visou a regularizar o crédito concedido pelo Banco SCHAHIN perante o

BACEN:

Ministério  Público  Federal:- Só  uns  esclarecimentos  bem  rápidos.  Esse
crédito,  foi feita a rolagem da dívida, foi feita uma novação em relação à
Agro Caieiras, novamente não foi sendo pago, e foi feita uma cessão desse
crédito pra securitizadora do grupo, correto?
Interrogado:- Sim. Como o senhor sabe, existem regras do Banco Central
que vão degradando o crédito a medida que ele é inadimplido. Então nós
não tínhamos mais condições de manter esse crédito dentro do ativo do
banco,  então nós tomamos a decisão de passá-lo para as securitizadoras

32 de 104



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA  

sem dar um tostão de prejuízo para o banco, como eu queria que fosse tudo
muito bem formalizado,  nós assumimos o ônus de pagar esse crédito.  A
securitizadora pagou esse crédito integralmente para o banco de modo a
não dar um centavo de prejuízo ao banco. Então, o banco, formalmente...
informalmente os senhores sabem que houve uma interposta pessoa que
recebeu o empréstimo pra passar para o PT, mas, formalmente, dentro do
banco não houve absolutamente nada de irregular,  porque o banco fez o
empréstimo, o empréstimo foi quitado com todos os encargos normais do
empréstimo.

Finalmente,  em  28  de  dezembro  de  2009,  JOSE  CARLOS  BUMLAI,  CRISTIANE

DODERO BUMLAI e  MAURICIO DE BARROS BUMLAI e a SCHAHIN SECURITIZADORA DE

CREDITOS FINANCEIROS S/A simularam a quitação do referido empréstimo por intermédio

de um conjunto de negócios jurídicos falsos que culminaram na assinatura do recibo de

quitação. A verdadeira quitação do valor foi feita não pelos negócios simulados, mas sim

pelo  direcionamento  ilegal,  do  já  mencionado  contrato  de  operação  de  sonda,  pela

PETROBRAS,  o que foi  feito por  funcionários desta e mediante influência do Partido dos

Trabalhadores (real beneficiário do empréstimo original), em benefício de outra empresa do

GRUPO SCHAHIN.

Além disso, lançaram-se descontos na contabilidade da SCHAHIN SECURITIZADORA

que não estavam amparados por documentos, a fim de camuflar as operações fraudulentas.

De  fato,  embora  a  dívida  somasse  R$  49.670.175,86  (caso  sejam  considerados  os  juros

previstos nos contratos do evento 1, ANEXO52, conforme o cálculo da tabela do evento 1,

ANEXO121), ou então R$ 21.267.675,99 (valor do contrato de cessão de crédito – evento 1,

ANEXO56), constou em instrumento de liquidação e transação (evento 1, ANEXO57) o valor

de R$ 18.294.043,50. 

O valor da diferença entre R$ 18.294.043,50 para R$ 21.267.675,99 (valor do contrato

de cessão de crédito evento 1, ANEXO56) foi  contabilizado,  sem base documental,  como

“descontos” (evento 1, ANEXO125 – contabilidade da SCHAHIN SECURITIZADORA entregue

pelo colaborador SALIM SCHAHIN), e os juros contratualmente previstos foram simplesmente

desconsiderados (evento 1, ANEXO121). Some-se que houve, ainda, um perdão injustificado

de dívida de devedor solvente, pois a SCHAHIN poderia ter, desde o vencimento do primeiro

empréstimo concedido em 2004, executado o devedor.
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O presente caso é muito semelhante ao julgado pelo Supremo Tribunal Federal na

Ação Pena nº 470-MG: restou constatado que foram concedidos pelo Banco Rural, ao grupo

de  empresas  e  sócios  de  MARCOS  VALÉRIO,  supostos  empréstimos  com  diversas

irregularidades constatadas pelo BACEN, valores que tinham como destino final a compra de

apoio político pelo Partido dos Trabalhadores.

Ao julgar o caso, os Ministros da Suprema Corte entenderam que a configuração do

crime de gestão fraudulenta de instituição financeira estaria presente:

O crime de gestão  fraudulenta  de  instituição  financeira  (art.  4º  da  Lei
7.492/1986) configurou-se com a simulação de empréstimos bancários e a
utilização de diversos mecanismos fraudulentos para encobrir  o caráter
simulado dessas operações de crédito, tais como: (1) rolagem da suposta
dívida mediante, por exemplo, sucessivas renovações desses empréstimos
fictícios,  com  incorporação  de  encargos  e  realização  de  estornos  de
valores relativos aos encargos financeiros devidos, de modo a impedir que
essas operações apresentassem atrasos; (2) incorreta classificação do risco
dessas  operações;  (3)  desconsideração  da  manifesta  insuficiência
financeira dos mutuários e das garantias por ele ofertadas e aceitas pelo
banco; e (4) não observância tanto de normas aplicáveis à espécie, quanto
de análises da área técnica e jurídica do próprio Banco Rural S/A. Ilícitos
esses que também foram identificados por perícias do Instituto Nacional
de Criminalística e pelo Banco Central do Brasil.

Diante da robusta prova produzida, não resta dúvida de que houve 1) prorrogação

dos empréstimos com incorporação de encargos em favor de JOSÉ CARLOS BUMLAI, obtido

em favor do PARTIDO DOS TRABALHADORES e da empresa AGRO CAIEIRAS, sucessora do

primeiro empréstimo, evitando provisionamento e desvirtuando informações sob fiscalização

do Banco Central do Brasil; 2) falta de revisão periódica do nível de riscos das operações em

relação ao mútuo realizado com JOSÉ CARLOS BUMLAI; 3) falta de análise da capacidade

financeira dos clientes para honrar compromissos; garantias de avais sem a devida análise da

capacidade de pagamento dos avalistas em relação ao mútuo realizado com JOSÉ CARLOS

BUMLAI;  4)  falsidade na declaração das garantias em relação ao mútuo celebrado coma

empresa AGRO CAIEIRAS; 5) ausência e insuficiência de dados cadastrais e documentação

incompleta  e/ou  desatualizada  no  empréstimo  concedido  a  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI;  6)

falsidade na cessão do crédito da empresa AGRO CAIEIRAS em favor da SECURITIZADORA

SCHAHIN, visando ocultar a ilicitude das operações de crédito; 7) falsidade na quitação do

débito, pois simulado negócio jurídico inexistente.
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O  delito  de  gestão  fraudulenta  é  caracterizado  por  essa  série  de  fraudes,  que

ocorreram desde 14 de outubro de 2004 até 28 de dezembro de 2009, e foram realizadas

com o objetivo de camuflar a concessão do empréstimo em favor do Partido dos Trabalhados

através de interposta pessoa, concedido pelo Banco SCHAHIN a fim de obter benesses do

Governo Federal em favor de empresas do Grupo SCHAHIN, existindo prática reiterada do

crime, de forma habitual e profissional.

Apesar da quantidade de atos praticados e a duração do período das fraudes (mais

de 5 anos), o crime de gestão fraudulenta é tido como crime habitual impróprio, ou seja, “o

crime de  gestão  fraudulenta,  consoante  a  doutrina,  pode  ser  visto  como crime  habitual

impróprio,  em que uma só ação tem relevância  para configurar  o tipo,  ainda que a sua

reiteração não configure pluralidade de crimes”7, não sendo possível aplicar os institutos do

concurso material  ou do crime continuado no presente caso, sendo este o entendimento

reiterado pelos Tribunais Regionais Federais8, pelo Superior Tribunal de Justiça9 e confirmado

pelo Supremo Tribunal Federal10.

No caso  em tela,  o  crime de  gestão fraudulenta  já  pode  ser  considerado como

configurado a partir da concessão do mútuo inicial em favor de JOSÉ CARLOS BUMLAI, em
7 HC 39908/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 6-12-2005, p. no DJ de 3/4/2006, p. 373.
8 TRF1, HC 56442-35.2011.4.01.0000/AM, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, 3ª Turma, e-DJF1 p. 176 de
02/12/2011; 
TRF1,  ACR  0015349-09.1999.4.01.3300  /  BA,  Rel.  DESEMBARGADOR  FEDERAL  CÂNDIDO  RIBEIRO,  TERCEIRA
TURMA, e-DJF1 p.680 de 24/01/2014;
TRF1,  ACR  0033276-51.2000.4.01.3300  /  BA,  Rel.  DESEMBARGADOR  FEDERAL  CÂNDIDO  RIBEIRO,  TERCEIRA
TURMA, e-DJF1 p.760 de 11/01/2013;
TRF3,  ACR 00007219620094036181,  DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA  MELLO,  TRF3 -  DÉCIMA PRIMEIRA
TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2016.
9 HC 39.908/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 03/04/2006,
p. 373;
AgRg  no  REsp  1398829/SC,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  17/03/2015,  DJe
25/03/2015;
AgRg  no  REsp  1386525/SP,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
18/12/2014, DJe 04/02/2015;
HC 196.207/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 01/03/2013;
HC 132.510/SP,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,  QUINTA TURMA,  julgado em 03/02/2011,  DJe
03/05/2011;
REsp 975.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 08/11/2010;
HC 110.767/RS, Rel.  Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2010,  DJe
03/05/2010;
HC 39.908/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 03/04/2006, p.
373.
10 HC 87987, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 09/05/2006, DJ 23-06-2006 PP-
00054 EMENT VOL-02238-02 PP-00232 RTJ VOL-00202-01 PP-00220 RB v. 18, n. 514, 2006, p. 32-33 RT v. 95, n.
852, 2006, p. 496-498;
HC n. 89.364-PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 23.10.07, Informativo STF n. 485, 31.11.07.
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14 de outubro de 2004. Contudo, diante dos reiterados atos fraudulentos ocorridos até 28 de

dezembro de 2009, o crime restou consumado apenas nesta última data.11

3.1.2 - Autoria do crime

MILTON  SCHAHIN  e SALIM  SCHAHIN,  acionistas  do  BANCO  SCHAHIN,

participaram das reuniões com  JOSÉ CARLOS BUMLAI para concessão do mútuo inicial,

adquirindo  ciência  do  objeto  das  reuniões,  do  real  beneficiário  do  empréstimo  e  da

necessidade de urgência na celebração do negócio jurídico. Ambos tinham o poder, dentro

da estrutura do banco, para conceder um empréstimo do montante solicitado, sendo que

sequer o presidente do banco tinha autonomia para tanto. Logo, foram os responsáveis pela

autorização da concessão do empréstimo fraudulento para JOSÉ CARLOS BUMLAI.

Como já mencionado acima,  SALIM SCHAHIN e  MILTON SCHAHIN admitiram a

realização  de  duas  reuniões  que  resultaram na  aprovação  do mútuo em favor  de  JOSÉ

CARLOS  BUMLAI. Ambos  admitiram  que  em  algum  momento  estiveram  presentes  nas

reuniões e que a segunda reunião contou com a participação de DELÚBIO SOARES. SALIM

SCHAHIN também confessou  que  obteve  conhecimento  de  que  o  real  beneficiário  dos

11 HABEAS  CORPUS.  PENAL.  ART.  89  DA  LEI  N.º  8.666/93.  CONTINUIDADE  DELITIVA.  CRIME  HABITUAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  LAPSO  TEMPORAL.  REGIME  PRISIONAL  MAIS  GRAVOSO.  IMPROPRIEDADE.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA C, E § 3º DO CÓDIGO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1.  "Quando  se  tratar  de  crime  continuado,  a  prescrição  regula-se  pela  pena  imposta  na  sentença,  não  se
computando o acréscimo decorrente da continuação". Enunciado da Súmula n.º 497 do Supremo Tribunal Federal.
2. Excluído o acréscimo pela continuidade delitiva da condenação, a prescrição da pretensão punitiva estatal deve
ser calculada sobre a pena de 03 anos, sendo seu lapso temporal de 08 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do
Código Penal.
3.  Configurado o crime habitual,  pela  prática  reiterada da mesma ação que é considerada como único fato
criminoso, somente se consuma o delito com o cometimento da última das condutas que constituem o fato
típico. Precedente.
4. Não havendo transcorrido o lapso temporal exigido entre a data em que cessaram as ações e o recebimento da
denúncia,  ou entre este marco e a publicação da sentença condenatória,  não há como reconhecer extinta  a
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa.
5. Fixada a pena-base no mínimo legal, porque reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu primário
e de bons antecedentes, impõe-se a fixação do regime inicial aberto.
Inteligência do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Incidência das Súmulas n.º 718 e 719 do
Supremo Tribunal Federal.
6.  Ordem parcialmente concedida para,  mantida a condenação,  fixar  o regime inicial  aberto para o eventual
cumprimento da reprimenda privativa de liberdade imposta ao Paciente.
(HC 105.074/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010)
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valores seria o Partido dos Trabalhadores, enquanto JOSÉ CARLOS BUMLAI serviria como

interposta pessoa da operação financeira:

Trechos do interrogatório de SALIM SCHAHIN:
Interrogado:-   E eu me lembro que houve uma reunião na sede do Banco
Schahin,  na  qual  eu participei  muito rapidamente, mas  dessa  reunião
estavam participando também, se não me falha a memória,  o meu irmão
Milton, o meu filho Carlos Eduardo, o presidente do banco, Sandro Tordim, e
o senhor José Carlos Bumlai.
Juiz Federal:- Somente eles ou o senhor se recorda de mais alguém?
Interrogado:- Não, que eu me lembre só deles.
Juiz Federal:-   E o senhor participou dessa reunião?
Interrogado:-   Passei por ela rapidamente.
Juiz Federal:-   Quanto tempo aproximadamente o senhor ficou?
Interrogado:-   Ah, eu acho que só pra cumprimentar.
Juiz  Federal:-   E  o que o senhor teve conhecimento na ocasião dessa
reunião?
Interrogado:-   Bom, depois dessa reunião me foi relatado pelo Sandro o
objetivo daquela visita, que o senhor José Carlos Bumlai havia pedido
ao banco um empréstimo da ordem de 12 milhões e uns quebrados, que
eu não me lembro quanto, em torno de 12 milhões de reais, e nessa
conversa ele relatou ao Sandro, que me relatou, que o empréstimo seria
tomado  por  ele  em  nome  do  PT.  O  empréstimo,  a  finalidade,  era
repassar o dinheiro para o PT.
Juiz Federal:- Isso foi relatado ao senhor pelo senhor Sandro?
Interrogado:- Pelo Sandro. (grifos nossos)
(…)
Juiz  Federal:- Houve,  depois,  novos  contatos  do  senhor  com  esse  fato,
outras reuniões que o senhor participou?
Interrogado:-   Olha,  eu  me  lembro  de  ter  participado  de  mais  uma
reunião,  também  rapidamente,  muito  rapidamente,  uma  segunda
reunião, onde estiveram as mesmas pessoas e, nessa segunda reunião,
estava o senhor Delúbio que era, na época, o tesoureiro do PT.
Juiz Federal:- Foi ainda em 2004 essa reunião?
Interrogado:- Foi logo em seguida, não lembro quanto tempo em seguida,
mas foi acho que alguns dias ou uma semana, não me lembro direito.
Juiz Federal:- Outras pessoas, além do senhor Delúbio Soares?
Interrogado:- Não.
Juiz  Federal:- Aquelas  originariamente  presentes  na  primeira  reunião
também estavam nessa segunda?
Interrogado:- Sim.
Juiz  Federal:- Senhor  Milton,  senhor  Carlos,  senhor  Sandro  e  o  senhor
Bumlai?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- E nessa o senhor permaneceu mais tempo?
Interrogado:- Também não, só rapidamente.
Juiz Federal:- E o senhor acompanhou as conversas nessa segunda, não?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:-   E o que foi relatado sobre essa segunda reunião?
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Interrogado:-   Essa segunda reunião, que foi com a presença do senhor
Delúbio, quando o Sandro veio falar de novo comigo, porque ele era o
presidente do banco, ele que fazia todas as operações, acompanhava
todas as operações, ele perguntou se eu estava mais tranquilo de dar,
porque eu estava muito intranquilo no começo porque normalmente
era uma operação que eu não gostaria que se fosse efetuada por ser de
valor muito alto para uma única pessoa física. E mais ainda, por ser uma
interposta  pessoa  para  um  partido  político,  isso  me  deixava
constrangido. Mas, depois, em conversas internas, a gente tinha uma
série  de  empresas,  em  diversas  áreas  da  economia  brasileira,  e  nós
achávamos que talvez fosse importante se aproximar do partido que
estava no governo. Então nós ponderamos e houvemos por bem ir pra
frente com o empréstimo. Mas eu estava ainda intranquilo com aquele
negócio de vir  uma pessoa representando o PT, achava aquilo muito
esquisito. Mas depois, com a vinda do Delúbio, na segunda reunião, e o
Delúbio explicitando que era para o PT, em relação ao PT, eu fiquei mais
tranquilo.
(…)
Juiz  Federal:- E  também  por  qual  motivo  a  utilização  de  uma  pessoa
interposta,  por  que  o  próprio  Partido  dos  Trabalhadores  não  fez  um
empréstimo?
Interrogado:- Também não sei dizer.
Juiz Federal:- Mas não foi declinado ao senhor nenhuma razão?
Interrogado:- Não, nenhuma razão.
Juiz Federal:- E nessas reuniões foi discutido a posição do grupo Schahin
junto ao Governo Federal,  essas questões relativas à Petrobras? Tem uma
referência aqui que teria sido discutido esse PROMINP nessas reuniões da
concessão de empréstimo.
Interrogado:- Eu  passei  muito  rápido  pelas  duas  reuniões,  eu  não  me
lembro o que foi discutido, mas realmente PROMINP existia na época, era
um programa de apoio à cadeia de suprimentos de materiais e serviços à
Petrobras. (grifos nossos)

Trechos do interrogatório de MILTON SCHAHIN:

Interrogado:- Pois  não.  Esse  episódio  começou  em  2004,  quando  nós
tivemos contato, eu fui até... solicitado pelo Sandro, que era o presidente do
banco, para participar de uma reunião com o Bumlai, no escritório. Nesse
instante eu tive a oportunidade de conhecê-lo e tive oportunidade de dizer
um pouco das nossas atividades empresariais, no que diz respeito a nossa
atuação.  Sabia  que  o  Bumlai  tinha  uma  grande  proximidade  com  o
presidente Lula, então fiz a apresentação, mostrei aí as áreas de atuação em
que a gente atuava e mostrei uma disposição também de poder crescer, de
poder continuar fazendo, prestando serviços nessas áreas.  Nessa primeira
reunião, o Sandro fez a apresentação e eu fiz essa, vamos dizer, introdução
das  nossas  atividades,  posteriormente  conversamos  algumas  coisas  e,
posteriormente, a conversa passou a ser mais no nível, vamos chamar assim,
ligado à atuação do Sandro que representava o banco.
Juiz Federal:- Muito bem, nessa primeira reunião quem estava presente? O
senhor, o senhor Sandro, o senhor Bumlai e quem mais?
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Interrogado:- O Salim passou lá e estava o Carlos Eduardo Schahin também
presente na reunião.
Juiz Federal:- E a pauta dessa reunião era esse empréstimo já, não?
Interrogado:- Não,  era...  A pauta...  eu  não,  Excelência,  eu realmente  não
sabia exatamente a pauta. Ele me falou, até foi no mesmo dia que a pessoa
foi  lá,  falou  “Olha,  eu acho que seria  importante  que ele  conhecesse  os
donos da empresa, os acionistas da empresa”.
Juiz Federal:- Por qual motivo?
Interrogado:- Assim,  é  normal  que  o  presidente  de  um  banco  queira
apresentar os acionistas para quando recebe uma visita importante. Imagino
que seja isso, também não tenho... Segurança.
Juiz Federal:- Pela relação dele com o ex-presidente, então, no caso?
Interrogado:- Não, isso o Sandro pediu a minha presença. O Bumlai não
pediu, eu não o conhecia. Eu sei que o Salim participou de uma parte da
reunião, mas não sei a totalidade.
Juiz Federal:- Mas nessa reunião já não foi falado do empréstimo?
Interrogado:- Excelência, eu não participei até o fim, quando a conversa foi
para nível da área, vamos chamar assim, de empréstimo, área financeira, eu
pedi licença, achei que eu não podia colaborar com nada, não era assunto da
minha área de atuação, e deixei a sala. Até pra que eles pudessem falar à
vontade dentro do tema que a pessoa esteve lá.
(…)
Juiz Federal:- Quem estava nessa segunda reunião, o Bumlai...?
Interrogado:- Os mesmos anteriores...
Juiz Federal:- Mais o Delúbio?
Interrogado:- O Bumlai, o Delúbio, o Sandro, o Carlos Eduardo Schahin e o
Salim.  Que  eu  lembro,  o  Salim...  que  eu  fiquei  um tempo  apenas  nessa
reunião, mais ou menos da mesma forma da anterior, quando a conversa
começou a se voltar para o nível  da área financeira,  o que eles estariam,
vamos dizer, conversando, eu pedi licença e foi nesse instante que o Salim
entrou na sala. E até eu falei “Olha, agora a empresa está representada.” Pedi
licença e saí da sala.

SANDRO TORDIN confirmou a presença de SALIM SCHAHIN e MILTON SCHAHIN

nas reuniões, às quais também esteve presente, além de afirmar que a realização do negócio

jurídico dependia de SALIM SCHAHIN e MILTON SCHAHIN, pois, mesmo sendo presidente

do Banco SCHAHIN, a aprovação do empréstimo de tal magnitude dependia dos acionistas

do banco. Também referiu que a presença de DELÚBIO SOARES na segunda reunião indicaria

algum interesse comum entre DELÚBIO SOARES e JOSÉ CARLOS BUMLAI:

Depoente:- Em setembro de 2004 eu fui procurado pelo Bumlai no sentido
de que ele precisava tomar um recurso pra comprar, alegado por ele, pra
comprar uma fazenda do Grupo Bertin. Expliquei a ele os procedimentos,
por  ele  não  ser  correntista  do  banco,  o  procedimento  seria  preencher
cadastro  e  passar  por  todo  um  processo  de  crédito.  Aí,  o  processo...
Voltamos a falar, demos prosseguimento e ele, em algum momento, me
pediu pra ver se podia agilizar esse empréstimo. Eu coloquei a ele que
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eu não tinha poderes, pelo valor e nem pra agilizar. Sugeri agendarmos
uma reunião  com os  sócios  dos  bancos.  Foi  agendada.  Aí  a  reunião
ocorreu, na reunião ele fez o mesmo pleito do empréstimo no valor de
12 milhões, 12 milhões e alguma, e pouquinho. E depois disso o processo
continuou.  Alguns  dias  depois  ele  me  procurou  pedindo  mais  uma
reunião  e  nessa  ocasião  eu  também agendei  com os  sócios  e  nessa
ocasião esteve junto o Senhor Delúbio Soares. Participarem também eu
e o Doutor Milton, o Carlos Eduardo Schahin e o Doutor Salim passou
rapidamente pela reunião e cumprimentou e saiu. 
(…)
Ministério Público Federal:-  E o que o Delúbio Soares foi fazer nessa
reunião? 
Depoente:-  Ele  chegou  na  segunda  reunião  onde  esteve  presente  o
Doutor Milton,  o Cadu e o também o Doutor Salim passou rapidamente
pela reunião, onde foi falado do empréstimo e aí alguma conversa bastante
institucional.  Essa  conversa,  traduzindo  ela,  se  voltarmos  ao  tempo  pra
setembro de 2004, uma ideia do governo que tinha sido base de campanha
de incentivo a empresa nacional. Houve uma conversa no sentido de que
era  bastante  importante  que  um  programa  chamado  PROMINP
prosperasse porque isso daria base para que a indústria nacional tivesse
condição  competitiva.  E,  basicamente,  a  conversa  foi  nesse  sentido
institucional  no  sentido  do  PROMINP. Quando  foi  colocado  que  a
Schahin era uma empresa operadora do setor de petróleo e etc. e que o
PROMINP era o caminho numa discussão institucional, o Delúbio disse
que  o  PROMINP estava  sendo  organizado  pela  Casa  Civil  e  que  ele
pediria pra que o Ministro da Casa Civil entrasse em contato com um
dos sócios acionistas do banco.
Ministério Público Federal:-    Ministro da Casa Civil, Senhor José Dirceu,
isso?
Depoente:-   À época sim, doutor, é... Doutor José Dirceu.
(…)
Juiz  Federal:- Então  nesse  processo  506157851,  depoimento  do  senhor
Sandro  Tordin.  Retomando  depoimento,  as  perguntas  do  Juízo,  ao  final.
Senhor Sandro, a minha pergunta é muito simples,  o que o Delúbio fazia
nessa  reunião?  Ele  falou  alguma  coisa  nessa  reunião?  A  reunião  foi
convocada para tratar do empréstimo e ele foi lá e não falou nada sobre
empréstimo?
Depoente:-  O  Bumlai  chegou,  o  Delúbio  chegou  logo  depois,  foi
conversado. Ele não falou nada sobre o empréstimo. A conversa decorreu de
forma institucional entre eles até porque eu pouco conhecia, à época, todos
esses processos ou como ouvinte e traduziu a minha obrigação foi avaliar o
crédito,  conduzir as operações e meu objetivo final foram as TEDs para a
Bertin. O motivo dele estar lá eu desconheço.
Juiz  Federal:- O senhor mencionou no seu depoimento:  “Delúbio  Soares
afirmou que aquela articulação também passaria pela Casa Civil, motivo pelo
qual José Dirceu iria contatar pessoas do banco”.
Depoente:- Sim.
Juiz Federal:- Por que?
Depoente:- Não sei. O Delúbio, a conversa, ela estava entre eles...
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Juiz  Federal:- O  senhor  não  estava  presente  na  reunião  ou  não  senhor
Sandro?
Depoente:-  Sim.  Eu  estava  presente.  Eu  ouvi  o  seguinte,  a  conversa
institucional sobre o PROMINP e a colocação do Delcídio, do Doutor Delúbio
dizendo que quem tocava era a casa Civil e que ele ia solicitar à Casa Civil
que entrasse em contato com um dos sócios.
Juiz  Federal:- Mas  entrasse  em  contato  para  quê,  algum  negócio  em
concreto, alguma coisa específica àquele PROMINP ou só uma explanação
sobre a política do governo, da indústria nacional e na área de petróleo?
Depoente:-  Somente isso que eu disse,  Doutor.  A conversa não foi  além
disso.
Juiz Federal:- O próprio Senhor Salim, no depoimento dele, senhor Sandro,
declarou  que  nessa  reunião  foi  falado  que  esse  empréstimo  era  para  o
Partido dos Trabalhadores, essa reunião que o senhor estava presente.
Depoente:-  O  doutor,  salvo  engano,  o  doutor  Salim  passou  muito
rapidamente  por  essa  reunião,  como foi  dito,  e  eu  não acredito  que ele
tenha dito isso porque...
Juiz  Federal:- Posse  ler  para  o  senhor  aqui:  “Que,  o  declarante  passou
rapidamente  por  essa  reunião  e  lhe  foi  relatado  posteriormente  que  na
ocasião foi apresentado um pedido de empréstimo alegando-se, inclusive,
que  se  tratava  de  um perdido  do  Partido  dos  Trabalhadores.  E  ele,  José
Carlos Bumlai,  tomaria empréstimo em nome do partido,  pois havia uma
necessidade do PT que precisaria ser resolvida de maneira urgente”.
Depoente:- É...
Juiz Federal:- Disse isso textualmente, não foi isso que aconteceu?
Depoente:- Ele passou rapidamente pela reunião. Pelo que eu entendi que o
senhor disse, ele falou que relataram pra ele, que se alguém relatou isso pra
ele não fui eu.
Juiz  Federal:- Então,  o  Delúbio,  ali,  foi  lá  apenas  para  explanar  sobre  a
política nacional que o Governo iria implantar e o José Dirceu, depois, ligou,
também, para falar sobre isso, para os sócios? É isso que o senhor está me
dizendo?
Depoente:-    Eu,  o  meu  entendimento  dos  fatos  é  esse.  Agora,  se  o
senhor me permite dizer o que poderia ser a minha impressão pessoal,
né? Os fatos são esses. A minha impressão pessoal é que é lógico que o
Delúbio não estaria ali por acaso, mas eu fiquei com a percepção de que
existia algum interesse entre Bumlai e Delúbio, que não foi explanado
ali  naquela  reunião.  E  quando  a  operação,  quando  a  operação  foi
colocada  e  o  TED  foi  mandado  para  a  Bertin  fiquei  extremamente
tranquilo porque ela atendeu uma demanda original que o Bumlai havia
feito pra mim.
Juiz Federal:- O senhor Salim mencionando essa reunião: “Nessa ocasião o
próprio  Delúbio  Soares  confirmou  o  interesse  do  partido  para  que  a
operação, o empréstimo fosse concluído o quanto antes”.
Depoente:- O interesse do partido, não o que era para o partido.
Juiz Federal:- Tá. O Senhor Delúbio falou que era interesse do partido que
fosse concedido empréstimo ao Senhor José Carlos Bumlai?
Depoente:- O Senhor Delúbio, ele colocou, ele deu a entender que ele tinha
esse interesse de que o Bumlai fosse atendido. Sim.
(…)
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Juiz Federal:- E por que é que o Senhor José Dirceu iria ligar para falar isso
com algum sócio?
Depoente:- Não sei. Não sei. Não sei.
Juiz Federal:- O senhor não estava na reunião?
Depoente:- Tava. Ele disse que ele ligaria a despeito do PROMINP. O Delúbio
disse que o PROMINP era na Casa Civil e que ele pediria que a Casa Civil
entrasse em contato pra falar sobre o, que ele não sabia exatamente como
estava esse projeto, que ele pediria que a Casa Civil entrasse em contato pra
dizer como tava o andamento e foi isso. (grifos nossos)

SALIM SCHAHIN confessou, ainda, que aprovou o empréstimo em favor de  JOSÉ

CARLOS BUMLAI:

Juiz Federal:- Quem tomou a decisão de conceder esse empréstimo?
Interrogado:- Eu,  eu tomei  a  decisão.  Eu não  era  mais  o  presidente  do
grupo, do banco, eu era anteriormente ao Sandro presidente do banco, mas
naquela época, como nós tínhamos diversas áreas, a área financeira estava
sob a minha gestão, vamos dizer assim, estratégica, então a decisão final de
ceder o empréstimo foi tomada por mim.

Tanto SALIM SCHAHIN quanto MILTON SCHAHIN tinham consciência de que o real

destinatário do empréstimo era o Partido dos Trabalhadores, e que JOSÉ CARLOS BUMLAI

não passava de interposta pessoa, o que fica claro com a presença de DELÚBIO SOARES na

segunda reunião, que culminou na aprovação do mútuo para pessoa física sem qualquer

garantia válida.

Não restam dúvidas acerca do dolo de ambos, pois, como empresários experientes,

não deixariam um empréstimo de tal  monta  ser  concedido  sem qualquer  precaução de

retorno econômico, não fosse a confirmação de que o real beneficiário seria o PARTIDO DOS

TRABALHADORES, o que se deu com a presença de DELÚBIO SOARES na segunda reunião e

com a ligação de JOSÉ DIRCEU para SALIM SCHAHIN. 

Ressalta-se que o poder de decisão de MILTON SCHAHIN sobre o BANCO SCHAHIN

é  cristalino,  uma  vez  que  participou  das  reuniões  que  culminaram  na  concessão  do

empréstimo em favor de JOSÉ CARLOS BUMLAI, inclusive com representante do PARTIDO

DOS TRABALHADORES.

As reuniões foram agendadas por SANDRO TORDIN exclusivamente para tratativas

de  tal  negócio  pretendido  pelo  PARTIDO  DOS  TRABALHADORES  e  por  JOSÉ  CARLOS

BUMLAI.  Se ocorresse hígida divisão de atribuições entre  SALIM SCHAHIN (financeira do
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Banco)  e  MILTON  SCHAHIN (engenharia),  não  existiria  razão  para  MILTON  SCHAHIN

participar das duas reuniões voltadas para a atividade da instituição financeira.

Ou  seja,  fruto  das  reuniões  em  que  participaram  SALIM  SCHAHIN e  MILTON

SCHAHIN, diante dos poderes que detinham (nem o presidente do banco tinha autonomia),

autorizaram a concessão do mútuo R$ 12 milhões para o PARTIDO DOS TRABALHADORES,

através  de interposta  pessoa,  de  forma urgente,  sem os dados  cadastrais  e  documentos

devidos, bem como sem as devidas garantias e análise financeira do cliente.

A atuação de SALIM SCHAHIN prosseguiu no esquema criminoso. Foi diretamente o

responsável pela rolagem do empréstimo, evitando a execução da dívida. Posteriormente, a

fim de regularizar o empréstimo de  JOSÉ CARLOS BUMLAI,  concedeu novo empréstimo

para a empresa AGRO CAIERIAS, que mais uma vez foi rolado para não provisionar o crédito,

diante da persistência do inadimplemento. Em ato contínuo, a fim de regularizar o crédito

perante  o  Banco  Central  do  Brasil,  SALIM SCHAHIN cedeu  o  crédito  para  a  SCHAHIN

SECURITIZADORA, o qual foi quitado formalmente mediante a simulação de negócio jurídico,

após descontos sem base documental ou praticado no mercado.

Interrogado:- Pois não. Como eu lhe disse anteriormente, nós formalizamos
da  maneira  mais  correta  possível  o  empréstimo,  ele  passou  pela  análise
cadastral,  mostrou um patrimônio bastante  extenso,  bastante superior  ao
dinheiro  que  ele  estava  pedindo.  E  também  demonstrou  condições  de
solvência, porque as decisões internas nossas foram para amortizar o mais
rápido  possível,  aquele  empréstimo  nos  sufocava,  nos  angustiava,  pelas
circunstâncias dele. Então nós fizemos com que o empréstimo fosse pago
em 12 prestações, tinha uma pequena carência de 1 ou 2 meses, não me
lembro direito quanto, depois pra ser pago em 12 prestações,  se não me
falha a memória também,  pra ele  poder amortizar  no prazo mais  rápido
possível.  E  nós  ficamos  muito  chateados  quando  a  primeira,  segunda,
terceira prestação, elas não tinham amortizado. E cobrado, ele dizia que já
tinha dito que o empréstimo não era pra ele, era para o PT. Eu falei “Mas,
então,  traga  o  PT  e  vamos  acertar  isso,  não  podemos  ficar  com  esse
empréstimo assim”.
Juiz Federal:-   O senhor falou diretamente com quem?
Interrogado:-   Não  eu,  através  sempre  do  presidente  do  banco  que
conduzia as operações.
Juiz Federal:- E por que o banco não executou o senhor Bumlai, já que ele
tinha esse patrimônio?
Interrogado:- Houve...  Se  o  senhor  permitir  eu  posso  explicar  um
pouquinho mais?
Juiz Federal:- Sim.
Interrogado:- Eu me lembro que foram feitos, por causa de cláusulas que se
não pagasse algumas prestações a  dívida automaticamente seria  vencida,
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nós  fizemos  alguns  aditivos  pra  não  vencer  a  dívida,  pra  não  criar  um
problema maior. E depois desses aditivos, me falha se foi 2 ou 3 aditivos, e
eles não pagando, não pagando, e nós pressionando eles pra pagar, eu me
lembro  que  houve  uma  outra  reunião  onde  o  Delúbio,  nós  estávamos
pressionando o PT, o Delúbio veio com o senhor Marcos Valério, sendo que
o senhor Marcos Valério já estava prestando serviços ao PT, ele iria ajudar a
pagar aquela dívida. Eu fiquei um pouco mais feliz porque a gente escutava
as coisas, e a dívida nos angustiava demais.
Juiz Federal:-   Essa reunião o senhor estava presente?
Interrogado:-   Essa reunião eu estava presente.
Juiz Federal:- E o senhor permaneceu...?
Interrogado:-   Nessa reunião sim, nessa reunião eu estava presente e...
Juiz Federal:-   Quem mais estava nessa reunião?
Interrogado:-   O  senhor  sabe  que  eu  não  me  lembro...  Talvez  tenha
alguma  outra  pessoa  que  eu  não...  Mas  eu  me  lembro  que
especificamente na conversa, na introdução, na apresentação, o Delúbio
me apresentou Marcos Valério, que eu não conhecia o Marcos Valério,
então ele disse que o Marcos Valério podia eventualmente nos ajudar, já
estava  ajudando  o  partido, podia  eventualmente  nos  ajudar.  Isso  me
tranquilizou um pouco mais, mas não aconteceu absolutamente nada após
isso. Nós já estamos no ano de 2005, se não me falha a memória, porque o
empréstimo  foi  concedido  em  2004,  e  as  coisas  não  aconteciam. Nós
resolvemos  fazer  uma  novação  contratual  exigindo  mais  garantias,
porque na primeira operação só tinha garantia de avais dos filhos, se
não me falha  a memória,  não me lembro,  acho que tinha uma nota
promissória  dele,  não  me  lembro  direito  esses  detalhes. Mas  nós
exigimos mais  garantias  porque aquilo  não podia  continuar  do jeito  que
estava.  Para  fazer uma novação precisava de garantias  mais  robustas pra
poder apresentar ao Banco Central, e nossos auditores também estavam nos
pressionando. Então foi feita uma novação, se não me falha a memória, não
lembro se foi no final de 2005, eu não me lembro direito a data...
Juiz Federal:-   Com essa Agro Caieiras, é isso?
Interrogado:-   É. Ele  ofereceu  uma  fazenda  dessa  Agro  Caieiras,  com
garantia hipotecária, e adicionou o aval dele, inclusive, na época. Se não me
falha a memória.
Juiz Federal:- Certo. E depois, o que aconteceu? Foi feita essa novação, mas
também não foi paga?
Interrogado:- Exatamente  isso,  Excelência.  Foi  feita  essa  no...  Aquilo  nos
deixava extremamente chateados, mas extremamente chateados. O senhor
não pode imaginar a chateação que foi aquilo.
Juiz Federal:- Foi feita alguma oferta de dação em pagamento desse imóvel
dado em garantia?
Interrogado:- Uma vez  o  Sandro,  que  era  o  presidente  do  banco,  falou
qualquer coisa nesse sentido, eu não me lembro bem dos detalhes, mas que
ele não recomendava que fizesse isso porque para o banco, o banco não
podia  imobilizar  e  também o alongamento  do processo  de  execução de
garantias era muito prejudicial à liquidez do banco. Nós éramos um banco
pequeno e  sempre  banco  pequeno  tem muitas  dificuldades  pra  arrumar
depósitos  e  aquela  coisa  toda,  então  a  liquidez  é  fundamental  para  um
banco pequeno, então nós precisávamos do dinheiro de volta.
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Impera ressaltar que, sem a aquiescência dos controladores do BANCO SCHAHIN

não seria possível a aprovação de tal crédito fraudulento, sua rolagem, posteriores novos

empréstimos  também  sem garantia  idônea  e  respectiva  rolagem,  cessão  da  dívida  para

empresa do grupo e quitação da dívida com outra empresa do grupo através de negócio

simulado.  Não  apenas  por  questões  internas  de  autorização  para  operações  de  grande

magnitude, mas também pelos empréstimos serem realizados sem garantia legítima para

saldar  o  inadimplemento,  o  não  aprovisionamento  da  dívida  e  a  utilização  de  diversas

empresas do grupo na fraude.

Por sua vez, JOSÉ CARLOS BUMLAI e MAURICIO BUMLAI não ocupam a qualidade

de gestores do Banco SCHAHIN e da SECURITIZADORA SCHAHIN. No entanto, o crime de

gestão fraudulenta é imputável a ambos diante da comunicabilidade das elementares do

crime, prevista no artigo 30 do Código Penal, e por ter existido vinculo subjetivo entre os

agentes para a prática de tal crime, como remanesceu comprovado na instrução criminal.

JOSÉ  CARLOS BUMLAI solicitou  e  participou  das  reuniões  que  possibilitaram a

concessão  do  mútuo  inicial  em  seu  nome.  Fazendo  papel  de  interposta  pessoa,  JOSÉ

CARLOS  BUMLAI obteve  em  seu  nome  o  empréstimo  de  R$  12.176.850,80,  que  foi

destinado a terceiros  (Partido dos Trabalhadores), tendo como garantia nota promissória

também assinada por ele.

JOSÉ  CARLOS  BUMLAI,  no  interesse  de  dirigentes  do  PARTIDO  DOS

TRABALHADORES e valendo-se de influência ilícita de tal agremiação política, em comunhão

de  vontades  com  SALIM  SCHAHIN e  MILTON  SCHAHIN,  realizou  mútuo  no  R$

12.176.850,80 apresentando dados cadastrais  e documentação de forma incompleta,  sem

capacidade financeira para horar tal dívida, o que resultou no seu inadimplemento.

A  fim  de  quitar  o  empréstimo  formalmente,  garantindo  ao  BANCO  SCHAHIN  a

aparência de regularidade da operação perante o Banco Central, e a JOSÉ CARLOS BUMLAI,

a  lisura  de  seu  nome,  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI  constituiu  a  empresa  AGRO  CAIEIRAS

PARTICIPAÇÕES LTDA, que recebeu três novos empréstimos do BANCO SCHAHIN, quitando o

primeiro. Mais uma vez, repetindo a sistemática do primeiro empréstimo, não existia garantia

válida, o que não deixa dúvida da comunhão de vontades para a prática das fraudes com os

acionistas do BANCO SCHAHIN.
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Novamente, não houve pagamento da dívida ao BANCO SCHAHIN, sendo o crédito

cedido para a SCHAHIN SECURITIZADORA, finalmente ocorrendo a quitação formal da dívida

mediante negócios jurídicos falsos e, de fato, pela contratação pela PETROBRAS de empresa

do grupo SCHAHIN para operação do navio-sonda VITORIA 10.000.

A quitação mediante negócio simulado também foi algo decidido em comum acordo

entre  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI e  dirigentes  do  grupo  SCHAHIN,  pois  contou  com  outra

empresa do grupo SCHAHIN, o que não seria possível apenas com a atuação de agentes

ligados à empresa SCHAHIN SECURITIZADORA.

MAURICIO BUMLAI, em divisão de tarefas com JOSÉ CARLOS BUMLAI, assumiu a

função de propiciar a aparência de licitude para os negócios jurídicos.  MAURICIO BUMLAI

foi  avalista  no  primeiro  empréstimo  de  R$  12.176.850,80,  além  de  ser  avalista  da  nota

promissória  que  garantia  tal  mútuo.  Em  conluio  com  os  administradores  do  BANCO

SCHAHIN, a capacidade econômica de MAURICIO BUMLAI não foi devidamente analisada

(evento 1, ANEXO16).

Demais disso, MAURICIO BUMLAI, juntamente com seu pai JOSÉ CARLOS BUMLAI,

constituiu a empresa AGRO CAIEIRAS PARTICIPAÇÕES LTDA, contando com 24,6% das cotas,

com  o  propósito  específico  de  quitar  o  primeiro  mútuo  fraudulento  assumido  por  seu

genitor, em favor do Partido dos Trabalhadores.

Na obtenção de três novos empréstimos pela AGRO CAIEIRAS, MAURICIO BUMLAI

foi avalista das notas promissória em nome da  pessoa jurídica. Além disso, constava como

garantia  hipotecária  o imóvel  “Fazenda Cristo”,  avaliado por R$ 17.640.000,00,  o qual  foi

vendido por  MAURICIO BUMLAI em 2013 por R$ 330.000,00, em clara fraude na garantia

ofertada, isso com a anuência dos gestores do BANCO SCHAHIN (evento 1, ANEXO67).

MAURICIO BUMLAI ainda foi o responsável pela transferência dos valores oriundos

dos  três  empréstimos  para  a  conta  de  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI,  conforme  autorização

assinada por ele (evento 1, ANEXO53).

Após a cessão do crédito para a SCHAHIN SECURITIZADORA,  MAURICIO BUMLAI

ainda foi o responsável pela simulação de negócios jurídicos, que resultaram na quitação da

dívida de JOSÉ CARLOS BUMLAI, interposta pessoa do PARTIDO DOS TRABALHADORES.

Ressalta-se  que  os  atos  de  MAURICIO  BUMLAI não  foram  realizados  sem

conhecimento dos ilícitos. Além da abertura de uma empresa com a exclusiva finalidade de
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manter a fraude inicial, MAURICIO BUMLAI era o responsável financeiro pelas empresas

pertencentes a ele e ao seu pai JOSÉ CARLOS BUMLAI.

Nas  declarações  perante  a  Receita  Federal  (Evento  1,  ANEXO46), MAURICIO

BUMLAI identifica-se  como economista  e  empresário.  Como declarado pela  testemunha

WALMIDES VIEIRA ROSA GOMES, MAURICIO BUMLAI exercia atividade dentro da empresa

de  JOSÉ CARLOS BUMLAI e, de acordo com a sua formação, atuava na administração e

economia das empresas, como fica claro no trecho da oitiva da testemunha:

Defesa de Maurício de Barros Bumlai:- E quem administrava essa empresa
no período em que a senhora esteve aqui trabalhando?
Depoente:- Sempre quem administrava, todas as decisões, as resoluções, era
o doutor  José  que tomava,  nós ficávamos aqui  pra  fazer  com que esses
projetos que estivessem (ininteligível) andassem, eu trabalhava junto com os
filhos dele nesse agronegócio e ele tomava as decisões e nós executávamos.
Defesa de Maurício de Barros Bumlai:-   O Maurício era um dos filhos que
participavam dessa administração do dia a dia aqui?
Depoente:-   O Maurício era um dos filhos, eles eram divididos até pela
formação  deles,  o  Maurício  é  economista,  o  Fernando  médico
veterinário, o Guilherme... Então eles faziam o serviço deles ali dentro
cada um na sua área.
Defesa  de  Maurício  de  Barros  Bumlai:- Era  comum  que  os  filhos
assinassem contratos como avalistas?
Depoente:- Sim, todos eles assinavam as, o FCO, o CPF, qualquer contrato
junto ao banco eles assinavam como responsáveis.
Defesa de Maurício de Barros Bumlai:- E eram vários contratos que eram
assinados?
Depoente:- Vários contratos.
Defesa de Maurício de Barros Bumlai:- As esposas e os maridos também
assinavam?
Depoente:- Sim, teve até um problema na época que a gente achava que
não devia,  mas aí o cartorário disse que sim, que eles tinham que tomar
conhecimento,  eles  assinavam  contrato  pra  tomar  conhecimento  de  que
estava sendo feita uma operação.
Defesa de Maurício de Barros Bumlai:- Com relação a esse empréstimo do
banco Schahin, a senhora tem conhecimento do Maurício de Barros Bumlai
ter tido qualquer tipo de envolvimento nesse contrato de empréstimo?
Depoente:- Não, esse contrato foi feito em São Paulo, assinado por lá, nós
recebemos a informação de que era pra assinar, não tem essa tratativa aqui
feita por alguém aqui de Campo Grande. (Grifos nossos)

Destaca-se,  por  fim,  que  o  próprio  acusado MAURICIO  BUMLAI reconheceu  a

finalidade da constituição da empresa AGRO CAIEIRAS:
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Interrogado:- Aí  o  banco  tinha  pedido,  pediu,  ele  conversou  e  ficou
acertado de ele tentar fazer uma dação em pagamento para o banco, uma
propriedade nossa,  e  aí  feito,  constituída uma empresa  que chama Agro
Caieiras, aí integralizou um imóvel nessa Agro Caieiras porque era um imóvel
que o valor batia com o empréstimo na época... Não, primeiro nós pegamos
e fizemos a  dação em pagamento desse imóvel,  que daí  nós assinamos,
fizemos a dação, e aí o imóvel foi para o Banco, aí depois de alguns meses,
uns cinco, seis meses, no final do ano ou comecinho de 2006, que o banco
pegou e não aceitou a dação em pagamento, mas aí pra fazer isso tinha uma
solução, não aceitou a dação, mas se criar uma empresa com esse bem e ela
ficar hipotecada poderia pagar o empréstimo.

Diante da prova produzida durante a instrução, não existe dúvida da consciência e

atuação dos acusados na prática do crime de gestão fraudulenta.

3.2. FATOS 01 e 02 – CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA - ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO DE

VANTAGEM INDEVIDA NA CONTRATAÇÃO DA SCHAHIN ENGENHARIA

Como indica a instrução, no período compreendido entre outubro de 200612 e 27 de

janeiro de 2009, abrangendo a época em que NESTOR CERVERÓ13, JORGE LUIZ ZELADA e

EDUARDO MUSA ocupavam cargos de relevância na Área Internacional da PETROBRAS, nos

municípios do Rio de Janeiro e São Paulo, os denunciados MILTON SCHAHIN, FERNANDO

SCHAHIN e SALIM SCHAHIN, dolosamente, ofereceram e prometeram vantagem indevida

EDUARDO  MUSA,  NESTOR  CERVERÓ  e  JORGE  ZELADA,  intermediada  por  JOSÉ  CARLOS

BUMLAI, MAURICIO BUMLAI, JOÃO VACCARI NETO e FERNANDO SOARES, que aceitaram,

praticando,  omitindo  e  retardando  atos  de  ofício  praticados  para  favorecer  a  empresa

SCHAHIN ENGENHARIA nas negociações para a contratação da operadora do navio-sonda

VITORIA 10.000  pela PETROBRAS14,  ao custo de aproximadamente USD 1,6 bilhão  (um

bilhão, e seiscentos milhões de dólares), conforme será detalhado adiante.

3.2.1. Materialidade do crime
12O colaborador SALIM SCHAHIN aduziu que as tratativas começaram no último trimestre de 2006.
13 CERVERÓ foi diretor da área internacional entre 20/03/2003 a 07/03/2008. JORGE LUIZ ZELADA foi  diretor
internacional entre 8/03/2008 e 20/07/2012. EDUARDO MUSA foi gerente-geral na área internacional entre julho
de 2006 e 30 de janeiro de 2009.
14 O contrato foi firmado pela PETROBRAS VENEZUELA INVESTMENTS AND SERVICES (PVIS),  uma subsidiária
internacional da PETOBRAS.
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A ingerência criminosa de partidos políticos em decorrência da compra de apoio

político no Congresso Nacional pelo Partido no comando do executivo Federal fez com que a

ordem de contratação da SCHAHIN para a quitação da dívida decorrente do empréstimo de

JOSÉ  CARLOS  BUMLAI em  favor  do  PARTIDO  DOS  TRABALHADORES  chegasse  aos

dirigentes da PETROBRAS.

JOSÉ CARLOS BUMLAI afirmou que, no final de 2006, procurou  JOÃO VACCARI,

sucessor de DELÚBIO SOARES na administração financeira de valores ilícitos, para cobrar o

pagamento da  dívida do PARTIDO DOS TRABALHADORES com o GRUPO SCHAHIN,  que

estava em seu nome. Em outra oportunidade, após confirmação por JOÃO VACCARI de que

a dívida realmente era do PARTIDO DOS TRABALHADORES, JOÃO VACCARI informou que o

pagamento da dívida com o GRUPO SCHAHIN ocorreria mediante um contrato em favor do

grupo com a PETROBRAS, especificando inclusive que se daria por uma embarcação diversa

do navio-sonda VITÓRIA 10.000. Não bastasse isso, o acusado JOSÉ CARLOS BUMLAI ainda

informou  que,  diante  da  demora  em ser  atendido,  procurou  FERNANDO SOARES para

verificar o andamento da contratação do grupo SCHAHIN, expondo que tinha interesse no

fechamento de tal contrato, pois queria resolver um título de R$ 12 milhões com a SCHAHIN:

Interrogado:- Fiz  o  contrato  com  a  hipoteca  e  as  coisas  começaram  a
também não resolver, passaram-se alguns meses e não mencionaram, não
correram atrás da hipoteca pra receber a área, e eu procurei saber, procurei
saber,  o  próprio  Sandro  me falou  “Olha,  eles  estão  em negócios  com o
governo, inclusive com a Petrobras atualmente, e o que vai dar não sei, mas
é uma forma de você colocar o problema novamente”,  aí eu procurei  o
senhor Vaccari,  o Vaccari tinha assumido a tesouraria do PT, “Senhor
Vaccari,  essa  dívida  não  é  minha,  essa  dívida  foi  feita  assim,  assim,
assim, assim, assim, assim, assim, assim, assado”.
Juiz Federal:- O senhor lembra em que ano aproximadamente foi isso?
Interrogado:- Foi final de 2006, comecinho de 2007, final de 2006, mais ou
menos nessa data.
Juiz  Federal:- Mas ele  já  era  secretário  do PT,  o senhor  tem certeza,  que
parece que ele assumiu em 2010 só esse cargo?
Interrogado:- Não, ele pode ter assumido em 2010 oficialmente, mas ele já
mexia com as finanças.
Juiz Federal:-     Certo. O senhor procurou ele aonde, senhor Bumlai?
Interrogado:-     Eu liguei pra ele, ele marcou acho que foi no sindicato dos
bancários que eu fui falar com ele. Ele desconhecia o assunto, me pediu
um tempo para se inteirar do assunto e depois voltou e me falou “Olha,
realmente o empréstimo é do PT, o compromisso é do PT, e nós vamos
ver aí que forma nós vamos fazer pra liquidar”. O que foi feito eu não
participei, eu não participei porque eu nunca estive na Petrobras, nunca
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tive  negócio  nenhum  com  a  Petrobras,  nunca  frequentei  nenhum
gabinete de nenhum diretor da Petrobras.
Juiz  Federal:- Mas ele  mencionou já  nessa ocasião que havia  esse  navio-
sonda do...
Interrogado:- Não, não falou o que era, não me falou o que era e eu também
não perguntei,  eu queria tirar  da minha frente,  expliquei pra ele,  eu falei
“Olha,  eu estou  disposto até  a  perder  isso aqui”,  não era  que eu estava
disposto, já estava perdido porque no momento em que nós assinamos a
hipoteca  nós  passamos  a  ficar  secundários  no  problema.  Passou  esse
tempo,  ele  me  falou  que  ia  ver  a  forma  de  resolver  e  começou  a
demorar a solução, começou a demorar a solução, demorava, demorava,
demorava, foi aí que eu liguei para o Fernando Soares , porque eu estava
negociando com o Fernando Soares uma termoelétrica muito grande nossa,
seiscentos  e  poucos  megawatts,  onde  ele,  como  representante  de  uma
grande empresa  internacional,  com interesse  em fazer  energia,  implantar
energia no Brasil, eu achei que podia vender aquele projeto, que já não era
mais  um  projeto,  já  tinha  licença  ambiental,  já  tinha  tudo,  só  que  não
conseguia dinheiro pra fazer aquele montante, passava a 2.800 metros do
gás  da  Bolívia,  talvez  fosse  o  projeto  mais  econômico,  mas  estava  em
andamento aquilo e eu perguntei pra ele “Você tem notícia?”, ele falou “Eu
vou ver” e me retornou, mas não da forma que consta, que não, tem que
falar com fulano, com beltrano, eu nunca falei com ninguém, nunca procurei
ninguém, a não ser as pessoas que eu estou falando para o senhor aqui
agora.
Juiz  Federal:- O  senhor,  antes  disso,  quando  o  senhor  falou  do  senhor
Vaccari, não foi mencionado o contrato de operação do navio-sonda Vitória
10.000?
Interrogado:- Pra  mim ele  não  falou,  eu  acho  que primeiro  ele  ficou  em
dúvida se realmente a dívida era do PT.
Juiz Federal:- Mas a segunda oportunidade?
Interrogado:-     A segunda oportunidade, ele não me falou que ia pagar,
de que forma ia pagar, até porque eu não queria nem conversar mais
sobre isso.
Juiz  Federal:-     No  depoimento  que  o  senhor  prestou  no  inquérito  o
senhor falou diferente...
Interrogado:-     Quando eu falei  no inquérito,  eu falei  das duas sondas
que foram aquelas primeiras e que quando eu conversei com o Vaccari,
na primeira, ele me ignorou, ele falou “Vamos ver”, aí conversou uma
segunda vez, uma terceira vez, que eu acho que não consta aí do meu
depoimento, ele me falou que estavam negociando um navio, eu não
perguntei se era sonda, eu botei navio-sonda porque eu li.
Juiz Federal:-     Mas em que contexto ele falou desse navio?
Interrogado:-     Não, foi só isso que ele falou, que estava sendo negociado
e...
Juiz  Federal:-     Entre  a  Schahin...  E  o  que isso teria  de reflexo  no  seu
empréstimo?
Interrogado:-     Não,  ele  não  me  falou,  eu  imaginei  que...  Inclusive,
porque até o número não era esse né, o número era outro, era maior.
Juiz  Federal:- O  senhor  declarou  no  inquérito  assim,  “procurou  João
Vaccari”...

50 de 104



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA  

Interrogado:- Procurei.
Juiz Federal:- ... “a fim de que ele ajudasse na quitação da dívida, que Vaccari
pediu tempo para o interrogando para ver o que podia fazer,  que algum
tempo depois  o interrogando procurou novamente Vaccari,  tendo ele  lhe
informado que estava em curso negociações da Schahin para operação da
sonda Vitória 10.000”...
Interrogado:- ... “que o interrogando acredita que foi usado como testa de
ferro na circunstância, que Vaccari disse que iria ajudá-lo, momento em que
o interrogando entendeu que haveria uma troca de favores, a qual resultaria
na  concessão  do  contrato  de  operação  de  sondas  pela  empresa  e
concomitantemente na quitação da sua dívida”, é isso ou não?
Interrogado:- É, é o que eu pensei e falei.
Juiz Federal:- Mas aqui ele mencionou especificamente o Vitória 10.000.
Interrogado:-     O  Vitória  10.000 foi  o  nome que  eu  vim a  saber  mais
recentemente, mais pela imprensa.
Juiz  Federal:- Tá,  mas  ele  falou  que  havia  um  navio-sonda,  então  na
negociação?
Interrogado:-     Havia uma negociação de um navio, que ia ver a forma de
fazer a minha quitação, foi só.
Juiz Federal:- Mas ele relacionou esse contrato do navio-sonda com a sua
quitação?
Interrogado:- Falou pra mim.
Juiz Federal:- E o que aconteceu depois, o senhor mencionou, “procurou o
Fernando Soares”, é isso?
Interrogado:- Procurei,  o  Fernando  ficou  de  ver  se  realmente  estava  em
andamento isso lá, me confirmou que sim, mas não pediu pra eu falar com
ninguém não, ele fala que pediu pra eu falar com A, com B, com C, eu nunca
falei com A, com B, que senão eu havia falado antes, se tivesse que falar, se
as essas pessoas que ele falou que eu tinha que procurar fossem as pessoas
que  resolvessem,  eu  tinha  resolvido,  e  eu  tivesse  esse  poder,  eu  teria
resolvido  isso  muito  antes,  eu  não  ia  passar  por  todos  esses  itens,  essa
itemização que nós fizemos aqui agora, pra depois falar “Ah, você pode me
ajudar a resolver isso aqui?”, eu poderia ter falado antes né, então não seria
ele  a  pessoa  que  eu  diria,  eu  queria  saber  se  estava  realmente  em
andamento  porque  entre  o  Vaccari  falar  que  sim  e  acontecer,  demorou
também.
(…)
Juiz Federal:- Mas, o que o senhor explicou para ele que era o seu interesse
em saber como estava a contratação entre a Schahin e a Petrobras?
Interrogado:- Eu falei pra ele que tinha um empréstimo que eu era avalista,
mas não falei valor nenhum, nada disso.
Juiz Federal:- Então o senhor falou para ele que havia esse empréstimo,
então?
Interrogado:- Falei.
Juiz  Federal:- E  que  essa  contratação  iria  levar  à  quitação  desse
empréstimo?
Interrogado:- Não, isso eu não falei.
Juiz Federal:- Mas qual é a relação entre uma coisa e outra?
Interrogado:- Ele perguntou “Mas, por que, você tem algum interesse?”, eu
falei “Não, eu tenho título lá na Schahin de 12 milhões de reais, que eu quero
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ver se nesse contexto todo eu estou tratando com o PT...”,  aí eu contei  a
história do PT pra ele, ele conhece a história.
Juiz Federal:- Ah, o senhor contou pra ele, então?
Interrogado:- Contei, ele sabe.
 (grifos nossos)

Tal  afirmação  do  acusado JOSÉ  CARLOS  BUMLAI corrobora  a  versão  de

FERNANDO SOARES, o qual afirmou que foi procurado por JOSÉ CARLOS BUMLAI, que,

por sua vez,  informou que estava há algum tempo tentando obter contratos envolvendo

duas sondas de águas rasas em favor do GRUPO SCHAHIN na área de exploração e produção

da  PETROBRAS,  inclusive  com  o  auxílio  do  presidente  da  PETROBRAS,  sem  êxito;

oportunidade em que  FERNANDO SOARES informou não teria contatos em tal setor mas

que  estaria  envolvido  em  projeto  ligado  a  navios-sondas  na  área  internacional,  como

declarado pelo colaborador FERNANDO SOARES:

Interrogado:- Por volta de 2006, eu fui procurado pelo José Carlos Bumlai,
ele me relatando que tinha um problema que já vinha tentando encontrar
uma  solução  há  algum  tempo  junto  à  Petrobras  e  que  não  estava
conseguindo, ele perguntando se eu poderia ajudá-lo, aí eu perguntei do
que se  tratava, ele  me disse  que era  um contrato de sondas que ele
estava tentando ter esse contrato assinado entre a Petrobras e o grupo
Schahin, que seria, na época acho que ele falou, duas sondas de águas
rasas,  que ele já  estava há algum tempo, acho que há quase 2 anos
tentando fazer com que esse contrato saísse e estava tendo uma certa
dificuldade na área de exploração e produção. Aí eu falei pra ele “Ó, eu
não  conheço  ninguém  na  área  de  exploração  e  produção,  mas,
coincidentemente, a gente está agora com um contrato em andamento na
área internacional, eu posso ver a possibilidade da gente trazer...”, porque a
gente tinha feito um contrato de uma primeira sonda, na área internacional,
aonde o sócio da Petrobras era a Mitsui, e nessa segunda sonda que estava
sendo contratada a Petrobras não tinha interesse em ter de novo a Mitsui
como sócia, porque pareceria que ela estava privilegiando um único player, e
aí eu disse a eles que eu ia tentar ver junto à diretoria internacional se
teria a possibilidade da Schahin ser sócia nesse negócio e retornaria pra
ele. Conversei com o pessoal da área internacional...
Juiz  Federal:- Antes  de  avançar,  essa  reunião  com  o  senhor  José  Carlos
Bumlai era só o senhor e ele ou tinha mais gente?
Interrogado:- Só estava eu e ele.
Juiz Federal:- E ele procurou o senhor, o senhor já conhecia ele?
Interrogado:- Eu já tinha sido apresentado a ele, já o conhecia.
Juiz Federal:- Por quem?
Interrogado:- Um amigo em comum,  que  ele  trabalhou  numa empresa  e
esse amigo também já trabalhou nessa empresa, foi  através desse amigo
que ele me aproximou do Bumlai.
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Juiz Federal:-     E por que ele procurou especificamente o senhor, ele sabia
do seu papel?
Interrogado:-     Eu  acho  que  ele  sabia  que  eu  tinha  boas  relações  na
Petrobras e aí  me procurou nesse sentido,  pra ver  se eu conseguiria
ajudar ele, que ele inclusive me relatou que até o próprio presidente da
empresa na época estava tentando ajudar nessa contratação, mas não
estava tendo êxito.
Juiz Federal:-     O presidente da época, quem?
Interrogado:-     Era  o...  Ele  me  falou,  era  o  José  Carlos  Gabrielli,  o
Gabrielli, acho que era, José Sergio Gabrielli, desculpe. (grifos nossos)

Paralelamente  a  isso,  como  afirmado  pelo  colaborador  SALIM  SCHAHIN,

concomitantemente ao período de inadimplemento do empréstimo, por volta do ano de

2006,  o  navio-sonda  VITORIA  10.000 começou  a  ser  negociado  para  a  aquisição  pela

PETROBRAS e a SCHAHIN passou a se interessar pelo contrato de operação da embarcação,

o  que  levou  os  responsáveis  pelo  GRUPO  SCHAHIN  a  buscar  apoio  do  Partido  dos

Trabalhadores para o seu projeto. Em meio às cobranças do empréstimo realizadas pelos

agentes ligados ao GRUPO SCHAHIN a JOÃO VACCARI - substituto de DELÚBIO SOARES na

arrecadação de valores ilícitos para o PARTIDO DOS TRABALHADORES, em decorrência do

envolvimento  de  DELÚBIO SOARES  no  escândalo  do  mensalão – foram apresentadas  as

qualificações da empresa SCHAHIN ENGENHARIA e o interesse na operação do navio-sonda.

Na  ocasião,  JOÃO  VACCARI  NETO afirmou  que  levaria  o  pleito  a  seus  superiores,

comprometendo-se a dar um retorno assim que possível, conforme trecho a seguir transcrito

do interrogatório:

Interrogado:- A operação não foi paga e eu me lembro que nós continuamos
pressionando o PT,  aí  parece que houve,  não sei  se houve,  o Delúbio se
envolveu  com o  problema  do  mensalão  e  começou  a  ir  ao  escritório  o
senhor Vaccari,  que foi  representando o Partido dos Trabalhadores,  e nós
cobramos o senhor Vaccari intensamente. E o senhor Vaccari dizendo que ia
fazer... digamos assim, o pagamento, ia efetuar o pagamento e não acontecia
na disso.  Eu não me lembro direito a época,  mas eu acho que em 2006
aconteceu o que nós soubemos que tinha havido um... A Petrobras já tinha
encomendado um navio no Estaleiro Samsung, que era o Transocean, e deu
pra Transocean o contrato. Que ia estar encomendando um segundo navio. E
na  época  nós  éramos  a  única  empresa  brasileira  que  operava  navio  de
posicionamento  dinâmico  de  águas  profundas,  e  com  muito  boa
performance,  reconhecida  muito  pela  Petrobras  e  pelos  parceiros
internacionais a nossa performance em águas profundas, o navio SC Lancer.
Então  nós  chegamos,  numa  das  conversas  que  mantivemos  com  o
Vaccari, a falar “Olha, senhor Vaccari, nós temos interesse na operação
desse  navio”  e  pedimos  apoio  político  do  partido  pra  isso,  e  nós

53 de 104



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA  

apresentamos todas as credenciais nossas porque nós poderíamos fazer
aquela operação.
Juiz Federal:- O senhor fala em “nós”, nós quem?
Interrogado:- A empresa Schahin, a engenharia.
Juiz Federal:- O senhor e quem mais?
Interrogado:- A empresa é minha e do meu irmão.
Juiz Federal:- Certo. Mas essas reuniões com o senhor João Vaccari,  quem
estava presente?
Interrogado:- Eu acredito que numa, ou outra, o meu irmão estava presente,
não me lembro se todas, porque foram duas ou três reuniões com ele, eu
não me lembro. É muito tempo atrás, eu realmente não me lembro.
Juiz Federal:- E aí foi apresentada essa proposta de negócio, então?
Interrogado:- Eu  fiz  essa  proposta  para  o  senhor  Vaccari,  dizendo  “Olha,
existe o PROMINP, que é um programa de apoio aos empresários locais
na cadeia de suprimentos de serviços e materiais para a Petrobras. Nós
somos  uma  empresa  100%  brasileira  e  nós  somos  a  única  empresa
brasileira  operadora  de  navio  de  posicionamento  dinâmico,  e  a
performance é muito boa, é excelente a performance, reconhecida pela
Petrobras.  Então  nós  temos todas  as  credenciais  para  obtermos esse
contrato, mas gostaríamos de ter o apoio político.” Ele falou pra mim,
isso eu recordo muito bem “Eu não posso falar nada a respeito disso
porque eu não entendo disso, mas eu vou voltar ao partido e vou voltar
com alguma resposta para o senhor”.(…) (grifos nossos)

MILTON SCHAHIN, em corroboração ao declarado por SALIM SCHAHIN, confirmou

a reunião  realizada  com  JOÃO VACCARI e  o  pedido de  ajuda política  ao  substituto de

DELÚBIO SOARES para obtenção do contrato de operação do navio-sonda vitória 10.000:

Interrogado:- Bom, isso foi em 2004. Em 2004 a conversa ficou por aí, ao que
eu saiba, e em 2006 havia já a saída do Delúbio Soares lá da área financeira,
da tesouraria,  do tesoureiro do Partido dos Trabalhadores,  então quem o
sucedeu foi o senhor Vaccari. Aí então em 2006 eu tive uma reunião, junto
com o Vaccari, e nessa reunião estávamos eu, o Vaccari e o Salim, meu irmão.
Nessa reunião, entre outros assuntos, conversamos um pouco sobre política,
um pouco sobre como estavam as coisas, expus também todas as nossas
atividades  e  falei  pra  ele  também  da  nossa  vontade  de  crescer.  Nesse
intervalo de 2004 a 2006, eu vim a saber que havia uma oportunidade
de negócios que se tratava de um navio de posicionamento dinâmico
pra fazer serviços da Petrobras e poderia  ser uma atividade que nos
interessasse. Na ocasião isso foi, vamos dizer, detectado pela área do nosso
escritório  do  Rio,  pelo  pessoal  lá  que  frequentava  a  Petrobras,  e  me
trouxeram  ao  conhecimento.  Então  eu  externei  ao  Vaccari:  “Olha,  nós
temos aí uma oportunidade de negócio, quero te dizer que o que eu... o
que a gente estava pleiteando é mais ou menos a mesma coisa que a
Transocean.” Que  é  uma  empresa,  a  maior  do  mundo  na  atividade  de
perfuração, já tinha sido contratada pra fazer. E eu tinha conhecimento que
havia um segundo navio sendo encomendado. E coloquei pra ele: “Olha, eu
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acho que a Schahin tem condições de fazer esse trabalho,  ela  é a única
empresa  brasileira  que  tem  um  navio  de  posicionamento  dinâmico  em
operação, com qualidade boa, respeitada dentro da Petrobras. E quero lhe
dizer também que não tem nenhuma irregularidade, porque o preço vai ser
baseado exatamente na proposta da Transocean. Então é uma coisa natural e
normal, é um outro contrato, outra coisa igual, não estou pedindo nada de
irregular, mas eu acho que se eu não tiver um apoio político eu não vou
conseguir encaminhar, apesar de a gente já ter nesse período feito diversas
conversas e tentativas pra  saber  exatamente..."  Na ocasião a  gente tinha,
inclusive, um diretor da empresa na área de petróleo, que era um americano,
chamava-se Hechels Smith, que tinha trabalhado na Transocean, antes de vir
trabalhar  com  a  gente,  então  ele  conhecia,  vamos  dizer,  um  pouco  do
detalhe todo.
Juiz Federal:- Já tinha uma movimentação então formal da Schahin pra obter
esse contrato antes dessa conversa com o Vaccari?
Interrogado:- Não  sei  lhe  responder,  Excelência.  O  que  eu  sei  é  que  me
chegou ao conhecimento que havia a possibilidade de um segundo navio e
a Petrobras iria precisar de um segundo operador,  como fez no primeiro.
Então eu me coloquei, quer dizer, como um candidato natural, porque eu
sou a única empresa brasileira que tinha.
Juiz  Federal:-     E  o  senhor  procurou  o  senhor  Vaccari,  pelo  que  eu
entendi, pra obter apoio político, pra obter o contrato, foi isso?
Interrogado:-     Pra  buscar  o  contrato,  foi  nesse  sentido  que  nós
conversamos.  Além  do  que  o  Vaccari  estava  sucedendo  o  anterior
tesoureiro lá da… (grifos nossos)

Algumas semanas após a referida reunião, JOÃO VACCARI esteve em outra reunião

com MILTON SCHAHIN e  SALIM SCHAHIN,  afirmando que poderia  dar  andamento ao

projeto  da  SCHAHIN  na PETROBRAS,  desde  que,  uma  vez  efetivamente  concretizado  o

negócio, fosse dada quitação ao empréstimo concedido a  JOSÉ CARLOS BUMLAI,  como

afirmado pelo colaborador SALIM SCHAHIN:

Interrogado: (…)  E quando ele voltou com a resposta,  não lembro quanto
tempo depois, 15 dias, 1 mês, ele voltou com a resposta: “Olha, eu acho
que  é  possível,  mas  existe  uma  condição  que  seria  o  senhor  dar
quitação,  se  o  contrato  fosse  obtido,  o  senhor  dar  quitação  do
empréstimo do senhor Bumlai”.
Juiz Federal:-     Isso partiu dele ou do senhor?
Interrogado:-     Partiu dele.
Juiz Federal:-     E o senhor concordou?
Interrogado:-     Sim.
Juiz Federal:- E quem estava nessa reunião que ele fez essa proposta?
Interrogado:- Especificamente nessa reunião eu não me lembro se eu estava
sozinho ou estava com o meu irmão Milton, ou eu estava sozinho com o
Vaccari ou com o meu irmão Milton, mais ninguém. Era um assunto muito
delicado.
Juiz Federal:- E o que ele se dispôs a fazer pra...
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Interrogado:- A única coisa que ele falou, que ele tinha comunicado e que a
gente fosse em frente e conversasse com a Petrobras a respeito do assunto.

O outro participante da reunião, MILTON SCHAHIN também confirmou a existência

da  reunião  e  a  condição  apresentada  por  JOÃO  VACCARI,  qual  seja  a  quitação  do

empréstimo  obtido  por  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI para  a  contratação  da  SCHAHIN

ENGENHARIA na operação do navio-sonda VITÓRIA 10.000:

Juiz Federal:- Sei. E o que foi dito pelo senhor Vaccari na ocasião?
Interrogado:- Ele,  normalmente...  falou  que  não  sabia,  iria  consultar,
perguntar  não  sei  pra  quem.  Depois  de  alguns  dias  ele  voltou  e  falou:
“Olha, pode ser que dê pra ajustar essa questão, pode ser que dê pra,
vamos dizer, haver esse apoio político.” E nessas circunstâncias a gente
continuou a conversa, porque na primeira conversa, posteriormente à
conversa com o Bumlai, veio a questão do empréstimo, que vim só a
saber depois da reunião porque não fiquei nela o tempo inteiro. E ele
colocou  que  “Olha,  pode  ser  que  dê  pra  aprovar,  mas  tem  uma
condição, vocês têm que quitar o empréstimo do Bumlai”.
Juiz Federal:-     Quem falou isso para o senhor?
Interrogado:-     O Vaccari.
Juiz Federal:-     Estava só o senhor e ele ou tinha mais gente?
Interrogado:-     Tinha o Salim na sala.
Juiz  Federal:-     Isso  foi  aonde,  lá  na  Schahin  ou  aonde  que  era  essa
reunião?
Interrogado:-     Foi na sala de reunião da Schahin.
Juiz Federal:-     Na Schahin. Ele falou isso para o senhor então?
Interrogado:-     Ele falou que essa teria que ser a condição.
Juiz Federal:- Aquele empréstimo que havia sido concedido ao Bumlai?
Interrogado:- Aquele empréstimo que tinha sido concedido ao Bumlai dois
anos antes. (grifos nossos)

A influência política e ilícita de JOÃO VACCARI foi o elo que propiciou a contratação

da SCHAHIN ENGENHARIA em tal negócio junto a PETROBRAS, pois permitiu que o PARTIDO

DOS TRABALHADORES tivesse  sua  dívida  paga através  de  contrato  fora  de  sua  área  de

arrecadação ilícita de recursos na PETROBRAS.

Apesar da necessidade de apuração própria, existem robustos indícios de que JOSÉ

SÉRGIO  GABRIELLI,  então  presidente  da  PETROBRAS  e  ligado  ao  PARTIDO  DOS

TRABALHADORES, atuou para favorecer a SCHAHIN ENGENHARIA na obtenção do contrato

de operação do navio-sonda VITÓRIA 10.000, após a influência política e criminosa de JOÃO

VACCARI.
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Além do informado a FERNANDO SOARES por JOSÉ CARLOS BUMLAI, como acima

exposto, o ex-presidente da estatal também é apontado por NESTOR CERVERÓ como peça

indispensável  para  o  funcionamento  do  conjunto  de  engrenagens  que  propiciou  a

contratação criminosa da SCHAHIN para operação do navio-sonda VITÓRIA 10.000.

NESTOR  CERVERÓ,  então  diretor  da  área  internacional  da  PETROBRAS  em

decorrência  da  indicação  de  membros  do  PARTIDO  DO  MOVIMENTO  DEMOCRÁTICO

BRASILEIRO – PMDB, foi se queixar com JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI sobre a pressão feita por

agentes  políticos  do  PMDB  para  fornecimento  de  propina,  pela  Diretoria  Internacional,

mesmo após o período eleitoral, ocasião em que JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI propôs que ele

resolveria a dívida de campanha apresentada pelo PMDB, ao passo que  NESTOR CEVERÓ

resolveria um problema da PETROBRAS e do PARTIDO DOS TRABALHADORES, consistente no

pagamento de uma dívida de R$ 50 milhões do PARTIDO DOS TRABALHADORES com a

SCHAHIN através da contratação desta para operar o navio-sonda VITÓRIA 10.000:

Interrogado:- Isso foi em 2006, final de 2006, data, assim ... É muito assunto.
Nessa reunião, então, a Schahin já era operadora de sondas aqui na Bacia de
Campos,  é  a  única  empresa  brasileira  que  tinha  alguma  tradição  nessa
questão  de  operação  e  eles  manifestaram  algum  tipo...  Mas  não  houve
nenhum tipo de compromisso, nenhuma vinculação com relação à operação
da sonda. Bom, coincidentemente a esse período, aí me lembro agora que
foi  depois  da eleição porque foi  depois  de novembro de 2006,  eu vinha
sendo, fui pressionado pelo ministro Silas Rondeau que era do PMDB, um
dos  líderes  do  PMDB e  que  vinha  me  cobrando  uma  ajuda,  ou  melhor
dizendo, que eu liquidasse ou ajudasse a liquidar uma dívida de campanha
que o PMDB tinha adquirido, na ordem de 10 a 15 milhões de reais, então,
isso foi  antes  de surgir  essa  oportunidade da sonda,  foi  mais  ou menos
numa  época  coincidente.  Eu  fui  conversar  com  o  Gabrielli,  presidente
Gabrielli  da  Petrobras  na  época,  eu  falei  “Gabrielli,  eu  estou  sendo  aqui
pressionado  pelo  Silas,  está  me  atazanando  aqui”,  que  o  pessoal  é
persistente,  né,  “E  não  tem como,  não  tenho como arrecadar,  a  fase  de
arrecadação da eleição já passou”. Aí o Gabrielli virou-se pra mim e falou
assim “Vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer uma proposta, você...”, isso foi
uma conversa no gabinete do Gabrielli...
Juiz Federal:- Só o senhor e ele ou mais alguém?
Interrogado:- Somente eu e ele, esse tipo de assunto não...
Juiz Federal:- Sim.
Interrogado:- “Você deixa que eu resolvo o problema do Silas e você resolve
o problema do Petrobras”, aí eu fiquei assim e falei “mas o PT?”, ele falou “É,
vou te determinar e você vai resolver o problema do PT, que o PT tem uma
dívida  de  50  milhões  decorrente  da  campanha,  que  justamente...”...
Justamente não, depois é que surgiu a questão da Schahin, “Com o Banco
Schahin e que precisa ser resolvida”, então ele determinou, quer dizer, ele era
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o presidente,  eu era o diretor,  ele  falou “Deixa que a parte mais fácil  eu
resolvo, você resolve essa mais difícil”. (…) 

Para  viabilizar  a  contratação  da  SCHAHIN,  FERNANDO  SOARES negociou

diretamente com o denunciado NESTOR CERVERÓ uma forma de viabilizar tecnicamente a

contratação da SCHAHIN ENGENHARIA, como alegado por FERNANDO SOARES:

Interrogado:- No primeiro momento não, ele só me falou isso, aí eu disse a
ele que eu ia conversar com o pessoal e retornaria pra ele dizendo alguma
coisa. Conversei, o pessoal da área internacional me disse que seria possível
sim,  desde  que  a  Schahin  comprovasse  ter  capacidade  financeira  pra
apresentar as garantias pra o negócio.
Juiz Federal:- Com quem o senhor conversou?
Interrogado:- Na época eu conversei  com o Nestor e com o Luiz Carlos
Moreira,  que eram as duas pessoas que eu conversava mais na época.  A
partir daí, eu voltei para o Bumlai, conversei com ele, e aí eu fiquei sabendo
mais do que se tratava, que ele me falou que isso era um negócio de um
financiamento que, pelo que eu entendi, como ele me falou, me explicou, o
Partido dos Trabalhadores tinha pego um financiamento pra pagar dívida de
campanha de 2002 e ele tinha sido o avalista desse financiamento, ele me
colocou dessa forma, agora realmente o que, quem era o tomador, se ele era
avalista, isso eu não tive acesso a nenhum documento que comprovasse a
história que ele me contou, o que eu estou relatando é o que me foi passado
por ele pra mim.
Juiz  Federal:- Mas  qual  que  seria  a  relação  entre  a  Schahin  obter  esse
contrato e esse empréstimo, o que acontecia?
Interrogado:- A Schahin obtendo esse contrato ela não cobraria, que ela já
vinha cobrando a ele devido ao tempo que esse empréstimo já tinha sido
tomado,  ela  vinha  cobrando  a  ele  o  pagamento,  inclusive  ele  falou  que
senão  ele  ia  acabar  perdendo  uma  ou  duas  fazendas  que  tinham  sido
colocadas  como  garantia,  alguma  coisa  assim,  e  a  Schahin  tendo  esses
contratos seria a forma de quitar esse empréstimo.

NESTOR CERVERÓ admitiu que foi procurado por FERNANDO SOARES para tratar

da participação da SCHAHIN no projeto VITÓRIA 10.000, confirmando que a SCHAHIN seria

contratada desde que apresentasse capacidade econômico-financeira e técnica:

Juiz Federal:- O senhor Soares prestou um depoimento também, ele fez
esse acordo de colaboração e ele declarou no depoimento dele aqui nos
autos, que é o termo de declaração número 4, que ele foi procurado pelo
senhor Bumlai que o senhor Bumlai estava tentando com ele um auxílio pra
resolver  esse  problema  da  dívida  e  da  garantia,  e  ele  disse  que,  ele,
textualmente, “comentou com o Bumlai que havia essa negociação em curso
da atribuição da Schahin desse navio sonda e que inclusive a Petrobras não
tinha ainda um sócio escolhido, pois a Petrobras não queria mais a Mitsui”...
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Interrogado:- Mas isso era pra montar a sociedade, né?
Juiz Federal:- Isso. E daí disse a Bumlai que, o senhor Fernando Soares disse
a Bumlai que “precisaria conversar com o Nestor Cerveró e com Luiz Carlos
Moreira”,  daí,  dizendo o Fernando Soares,  “Que então,  ainda em 2006,  o
depoente”, Fernando Soares, “conversou com o Nestor Cerveró e com Luiz
Moreira na Petrobras sobre isso, oportunidade em que o depoente colocou
claramente  a  situação  exatamente  como havia  sido  relatado  por  Bumlai,
assim como esclareceu quem ele era, inclusive mencionou a proximidade de
Bumlai  com  o  então  presidente  Lula,  e  ele  afirmou  que  o  senhor  teria
respondido o seguinte,  que Nestor Cerveró disse que não havia  nenhum
problema, desde que se comprovasse a capacidade econômica, financeira e
técnica da Schahin”.
Interrogado:- Exatamente, pra montar a sociedade.
Juiz  Federal:- Mas  houve  essa,  essa...  O  senhor  Fernando  Soares  ia  ao
senhor com essa solicitação do senhor Bumlai?
Interrogado:- Não, houve essa conversa, o Bumlai deve ter conversado com
ele sobre o Schahin, eu falei “Olha, nós estamos com um compromisso da
segunda  sonda,  se  a  Schahin  tiver  interesse  e  se  o  Banco  Schahin  tiver
interesse em participar societariamente de uma joint venture pra poder ser
proprietário  da  sonda,  desde  que  tenha  condições  financeiras”,  depois
acabou tendo uma série de dificuldades, “não há problema nenhum”.

Corroborando o quanto afirmado pelos colaboradores, os registros de entrada da

PETROBRAS demonstram que  FERNANDO SOARES teve, no segundo semestre do ano de

2006, diversos encontros com NESTOR CERVERÓ na sede da estatal(evento 515, OUT2):
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Em  prosseguimento  ao  esquema  criminoso,  FERNANDO  SOARES afirmou  que

viabilizou reunião entre ele,  JOSÉ CARLOS BUMLAI e  NESTOR CERVERÓ, ocasião em que

foi tratado abertamente sobre a vinculação do contrato do navio-sonda e o empréstimo em

favor do PARTIDO DOS TRABALHADORES: 

Interrogado:- Então, com o pessoal da Schahin foi posterior a uma reunião
que eu tive antes com o Nestor e o Bumlai, onde eu levei o Bumlai.
Juiz Federal:- E aí foi relatado que havia essa vinculação entre o contrato do
navio sonda e o empréstimo?
Interrogado:- Exatamente.
Juiz Federal:- Tinha mais alguém fora o senhor, o senhor Bumlai e o senhor
Nestor?
Interrogado:- Não, que eu lembre estávamos os três.

NESTOR CERVERÓ confirmou a reunião com  FERNANDO SOARES,  oportunidade

em que teria sido apresentado a  JOSÉ CARLOS BUMLAI,  apesar de não lembrar  de ter

tratado do assunto SCHAHIN na ocasião:

Juiz Federal:- Depois ele declarou, mais adiante, né, que “houve, inclusive,
uma reunião entre Bumlai,  Cerveró e o depoente na Petrobras para tratar
desse tema, no qual o depoente apresentou Bumlai a Cerveró para que se
conhecessem  e  para  que  Cerveró  escutasse  do  próprio  Bumlai  o  que  o
depoente havia relatado”. Houve essa reunião?
Interrogado:- A reunião de apresen...  Quem me apresentou, então, foi na
Petrobras...?
Juiz  Federal:- Houve  inclusive  uma  reunião  entre  Bumlai,  Cerveró  e  o
depoente, no caso Fernando Soares, na Petrobras para tratar desse tema.
Interrogado:- O tema era  associação  com o...  Seria  a  associação  com a
Schahin, então, como eu falei.
Juiz Federal:- “Na qual o depoente apresentou Bumlai a Cerveró para que
se conhecessem,  para  que Cerveró escutasse do próprio  Bumlai  o que o
depoente”,  Fernando Soares,  “havia lhe relatado”.  Então, assim, é que não
ficou claro pra mim no seu depoimento anterior. Houve essa reunião ou não
houve?

60 de 104



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA  

Interrogado:- Não, houve, eu acabei de lhe dizer,  e desculpe, que eu fui
apresentado ao Bumlai pelo Fernando Soares, eu não sabia precisar o local.
Juiz  Federal:- Sim,  mas  ele  fala  que  nessa  reunião  foi  tratada
especificamente essa questão da Schahin.
Interrogado:- Aí pode ter sido lá, há possibilidade...
Juiz Federal:- Não, pode ter sido não, eu preciso de uma resposta...
Interrogado:- Não, desculpe, resposta afirmativa, eu não sabia o local exato,
eu estou dizendo que deve ter  sido conversado sobre a possibilidade da
Schahin ser sócia da Petrobras no empreendimento.
Juiz Federal:- Mas o senhor se recorda bem se isso aconteceu mesmo, se
houve essa reunião e se o tema foi esse, ou o senhor não se recorda?
Interrogado:- Eu não me recordo bem, tanto que não me recordava nem do
local, eu me recordava da apresentação do...
Juiz Federal:- Mas que o senhor tratou desse tema do grupo Schahin com
ele também o senhor se lembra ou não?
Interrogado:- Não, não me lembro.

A fim de viabilizar a contratação ilícita de empresa do GRUPO SCHAHIN, em 20 de

dezembro de 2006 (evento 515, OUT2), o acusado NESTOR CERVERÓ realizou reunião, na

sede da PETROBRAS, com o SANDRO TORDIN, MILTON SCHAHIN e SALIM SCHAHIN. Na

oportunidade, ainda estiveram presentes no encontro JORGE LUZ e FERNANDO SOARES. 

A participação de JORGE LUZ e  FERNANDO SOARES não deixa dúvida de que a

reunião tinha por objetivo deixar claro que a contratação da SCHAHIN teria relação direta

com  a  quitação  do  empréstimo  concedido  anteriormente  em  nome  de  JOSÉ  CARLOS

BUMLAI, feito em favor do Partido dos Trabalhadores, mesmo que o tema não tenha sido

abordado diretamente no encontro.

Na ocasião, FERNANDO SOARES foi  o agente que representava os interesses de

JOSÉ CARLOS BUMLAI. Por sua vez, JORGE LUZ participou da reunião para demonstrar aos

61 de 104



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA  

executivos do GRUPO SCHAHIN que teria ligação com a aprovação de tal  projeto, o que

culminou  posteriormente  na  solicitação  de  vantagem  indevida  para  funcionários  da

PETROBRAS.

Com  a  instrução,  evidenciou-se  que  MILTON  SCHAHIN ainda  aceitou  pagar

vantagem  indevida  a  JORGE  LUZ,  o  qual  representava  um  grupo  de  funcionários  da

PETROBRAS envolvidos na aprovação do projeto, como se depreende dos interrogatórios de

FERNANDO SOARES e MILTON SCHAHIN, bem como comprovante das operações (evento

418, EXTR2)15. 

Ademais, uma vez realizado o acerto inicial,  em janeiro de 2007, num almoço no

centro do Rio de Janeiro, FERNANDO SCHAHIN, filho de MILTON SCHAHIN, tendo ciência

da incapacidade técnica da SCHAHIN para participar de um projeto de tal monta e com o

intuito de garantir que o corpo técnico da PETROBRAS viabilizasse a aprovação da SCHAHIN

pela PETROBRAS,  FERNANDO SCHAHIN solicitou a  SANDRO TORDIN que providenciasse

um  encontro  com  EDUARDO  MUSA,  gerente  da  PETROBRAS  subordinado  a  NESTOR

CERVERÓ. Como declarado por SANDRO TORDIN:

Depoente:-  Em 2004 eu fui  procurado por  um dos clientes  do banco,  a
empresa chamada Intercom. Essa empresa, ela estava, então, em negociação
pra construir uma planta de coker para a BR Distribuidora e ela veio procurar
financiamento.  No  intuito  de  entender  melhor  a  operação,  nós  fizemos
algumas reuniões na BR Distribuidora, cujo gerente executivo de engenharia
era o Musa. Naquele momento eu conheci o Musa. Friso que a Petrobras
declinou do projeto e o projeto não existiu. A BR, aliás, declinou do projeto.
E,  ainda  no  Schahin, em  meados  de  janeiro  ou  fevereiro  o  Fernando
Schahin, um dia,  me perguntou se eu conhecia o Musa. Eu disse que
conhecia e ele me perguntou se eu podia apresentá-lo.  Eu liguei pro
Musa,  agendamos  um  almoço  no  Rio  de  Janeiro,  salvo  engano  no
restaurante  da  H.  Stern  ali,  embaixo  do  H.  Stern  e,  nesse  dia,  eu
apresentei  o  Fernando  Schahin  ao  Musa...  O  almoço  foi  uma  mera
apresentação,  nada  foi  tratado  e  depois,  Doutor,  não  tomei  mais
contato com a operação. Saí do Schahin e...
Ministério  Público  Federal:-  Qual  que  era  a  razão  que  Fernando Schahin
queria conhecer Eduardo Musa, ele te falou?
Depoente:- Falou. Ele falou que o (ininteligível) tinha ligado pra ele, que ia
fazer as tomadas de preço. Como o (ininteligível) era o gerente executivo,
tinha dito  a ele  que ia designar  o Eduardo Musa para  que conduzisse o
processo. (grifos nossos)

15 Esse fato merece apuração em apartado, pois não foi objeto da imputação inicial.
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O  referido  almoço  ocorreu,  oportunidade  em  que  FERNANDO  SCHAHIN,

responsável  pelo projeto em questão no grupo SCHAHIN,  ofereceu a quantia  de USD 1

milhão para EDUARDO MUSA, como declarado pelo criminoso-colaborador:

Interrogado:-   Dentro dessa negociação aí, conforme eu falei, desde o
início, bem no início dela eu fui procurado pelo Sandro, que eu conhecia
de outras oportunidades e que me apresentou ao Fernando Schahin, e o
Fernando Schahin era o responsável dentro da Schahin de conduzir esse
projeto.  E  ele  me  ofereceu  vantagem  caso  a  gente  concluísse  a
contratação da Schahin como operadora.
Juiz Federal:-   Quanto foi a vantagem oferecida?
Interrogado:-   Acho que era em torno de 1 milhão, mas pago em torno
de 48 mil  dólares por mês ao longo de algum tempo, depois  que a
sonda começasse a operar.
Juiz Federal:-   Foi antes da contratação, então?
Interrogado:-   Foi antes da contratação.
Juiz Federal:-   E o senhor tratou isso só com o senhor Fernando ou tratou
com mais alguém da Schahin?
Interrogado:-   Não, só com o Fernando.
Juiz Federal:- Nessa reunião em que isso tratado, o senhor Sandro estava
presente?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- Quem estava presente?
Interrogado:- Só nós dois.
Juiz Federal:- E o senhor se recorda onde foi isso?
Interrogado:- Exatamente  o  lugar  não,  porque  a  gente  almoçava,
normalmente era num almoço, que podia ter sido no Eza, no Europa, em
algum restaurante ali no centro da cidade.
Juiz Federal:- O senhor chegou a receber esses valores?
Interrogado:- Recebi parte deles.
Juiz  Federal:- O  senhor  se  recorda  quanto  o  senhor  recebeu,
aproximadamente?
Interrogado:- Acho que era em torno de 700 mil dólares. (grifos nossos)

FERNANDO SCHAHIN reconheceu inclusive a existência de tal encontro, no entanto

negou que tenha sido tratado sobre algum assunto ilícito, apresentado versão diversa sobre

os fatos e tentando eximir sua participação nas negociações de ajuste de propina:

Interrogado:- O  Vitória  10.000  começou  com  um  projeto  que  a  minha
participação nesse projeto é diferente da minha participação nos outros, nos
outros projetos de financiamento a Petrobras somente dá o contrato para o
grupo Schahin e o grupo Schahin, com base nesse contrato, vai ao mercado
pra buscar os recursos pra construção das embarcações, no caso do Vitória
10.000 a Petrobras era sócia potencial do grupo Schahin, então seria os dois
que iriam ao mercado, e é por isso que eu participei  de reuniões com o
corpo técnico da Petrobras  no Vitória  10.000 e não participei  nas  outras
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sondas, nos outros financiamentos. E no Vitória 10.000, a minha participação
começou quando o Sandro Tordin,  que era o presidente do banco,  tinha
acabado  de  regressar  de  uma  reunião  na  Petrobras  e  me  disse  que  a
Petrobras  estava  nos  oferecendo  uma  oportunidade  de  participar  desse
projeto, mas que essa oportunidade tinha um receio para a Petrobras em
relação à capacidade financeira da empresa, da Schahin. Me comunicando
isso, eu prontamente disse a ele que discordava desse receio porque naquele
momento a Schahin tinha desinvestido de linhas de transmissão, que são
concessões bastante importantes e tinha captado bastante recursos, e aí eu
disse  a  ele  que discordava  dessa  posição e  ele,  quando ouviu  esse  meu
relato,  me disse “Então eu acho que eu vou apresentar você ao Eduardo
Musa,  que  é  o  responsável  pela  Petrobras  nesse  projeto,  pra  você
eventualmente dar  o conforto  a  ele  da situação econômica financeira da
Schahin”.  Eu  fui  a  um  almoço  agendado  pelo  Sandro  com  o  doutor
Eduardo  Musa  no  Rio  de  Janeiro,  eu  não  me  lembro  o  restaurante
exatamente, mas foi no centro da cidade, próximo da sede da Petrobras.
Juiz Federal:-   Isso foi por volta de que ano?
Interrogado:-   Foi em janeiro de 2007, se não me engano.
Interrogado:- E aí eu expliquei para o Eduardo Musa e eu acho que ele saiu
do  almoço  confortável,  pelo  menos  um pouco  mais  confortável  do  que
estava,  imagino,  com a situação  econômico-financeira  da  Schahin,  que a
Schahin  tinha  captado  bastante  recurso  mesmo  no  ramo  das  linhas  de
transmissão e estava capitalizada pra enfrentar um crescimento de projetos
de petróleo e gás. Depois disso, o meu pai, que era o responsável pela área
não financeira do grupo, montou uma equipe técnica pra que fossem feitas
as  reuniões  técnicas  com  o  corpo  técnico  da  Petrobras,  chefiando  essa
equipe técnica está a área de óleo e gás, a área de petróleo e gás do grupo
Schahin, da qual eu não participava, chefiou o projeto, e as áreas meio, que
era uma área financeira, jurídica, riscos, eram áreas de suporte pra área fim
que era  a  área de  óleo e gás.  Então,  nós  fizemos uma primeira  reunião
técnica e, ao final dessa reunião técnica, o senhor Eduardo Musa me chamou
pra  conversar  e  aí  disse  o  seguinte  “Senhor  Fernando,  nós  temos  um
problema aqui, continuamos tendo o problema da capacidade financeira da
Schahin,  mas  eu  gostaria  de  lhe  apresentar  uma  pessoa  que  pode  lhe
ajudar”,  e  aí  ele  me  agendou  um  almoço  na  semana  seguinte,  do  qual
participou a minha pessoa, o Eduardo Musa e o Fernando Soares, que até
então eu não conhecia. O Eduardo Musa me disse de uma forma bastante
gentil que na área internacional da Petrobras existia um grupo e que esse
grupo teria que ser contemplado para que eles tivessem conforto de propor
pra diretoria  uma solução em que a  Schahin  fosse  participar  do projeto,
mesmo tendo dificuldades financeiras. Quando eu ouvi isso, eu disse a ele
que  “não  trato  desse  tipo  de  assunto”,  que “não  tenho autonomia”,  que
“minha função dentro da empresa é uma função técnica” e expliquei pra ele
que eu não entendia o motivo disso, expliquei novamente tecnicamente que
entendia  que  a  empresa  tinha  condições  financeiras.  Nisso  o  senhor
Fernando Soares toma a palavra  e disse “Olha,  Fernando,  não tem como
fazer  negócio  aqui  se não fizer  esses  pagamentos,  nós não temos como
defender vocês”. Eu novamente disse a ele que não tratava desse tipo de
assunto e ele subiu um pouco o tom e disse pra avisar a empresa que se não
tiver isso não vai ter negócio, e me disse “Se você não resolve, nós vamos
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procurar quem resolve”. Então eu saí do almoço bastante abalado, fui para a
empresa, expliquei isso ao meu pai, que me disse que me afastasse desse
tipo de discussão. Desde então eu não mais vi Fernando Soares, Eduardo
Musa  eu  vi  nas  reuniões  técnicas  da  equipe  de  negociação  (...).  (grifos
nossos) 

No entanto, a versão apresentada pelo acusado FERNANDO SCHAHIN é repleta de

inverdades,  pois  sua  atuação  criminosa  para  viabilizar  a  contratação  da  SCHAHIN  pela

PETROBRAS estendeu-se a outras oportunidades durante o transcorrer da contratação em

questão, como indicam as afirmações de FERNANDO SOARES:

Juiz Federal:- E do pessoal do grupo Schahin, com quem o senhor tratou
esse assunto? Ou se é que tratou esse assunto com alguém.
Interrogado:- No primeiro momento com o Milton e com o Salim e depois
com a pessoa que assumiu, que ficou o tempo inteiro cuidando do assunto,
que foi o Fernando Schahin.
Juiz  Federal:- Mas,  especificamente,  foi  tratado  dessa  vinculação  de
atribuição do navio sonda com a quitação do empréstimo?
Interrogado:- Sim, foi.
Juiz Federal:- Com os três?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Isso foi mencionado às claras nas reuniões?
Interrogado:- Sim, foi mencionado às claras.
Juiz Federal:- Com a sua presença?
Interrogado:- Sim, pelo menos, eu me recordo pelo menos uma vez, que no
primeiro momento foi tratado.

Como  resultado  dos  esforços  ilícitos  dos  acusados  MILTON  SCHAHIN, SALIM

SCHAHIN,  FERNANDO  SCHAHIN, JOSE  CARLOS  BUMLAI, JOÃO  VACCARI  NETO,

FERNANDO  SOARES, EDUARDO  MUSA  e  NESTOR  CERVERÓ,  a negociação  com  a

SCHAHIN ENGENHARIA foi iniciada formalmente em 29/12/2006, com o envio da minuta

do Memorando de Entendimentos para parecer pela área jurídica da PETROBRAS (evento 1,

ANEXO40).

As  negociações  continuaram  e,  em 8/3/2007,  foi  assinado  o  Memorando  de

Entendimentos (MOU) com a SCHAHIN ENGENHARIA para que ela fosse a operadora do Drill

Shipp, com a participação entre 20% e 30% da SPE (sociedade de propósito específico que

viria ser a proprietária do navio), sendo na mesma data assinado o contrato com a SAMSUNG

pela diretoria executiva (evento 1, ANEXO14 e ANEXO102). Na sequência, em 21/06/2007, foi

assinado  o  aditivo  ao  Memorando  de  Entendimentos  (MOU)  (pois  no  primeiro  havia  a
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previsão de 90 dias para se criar a SPC -Special Purpose Company- sociedade de propósitos

específicos) (evento 1, ANEXO103). 

FERNANDO SCHAHIN, responsável pelo projeto na SCHAHIN, participou de reunião

realizada  em  09/10/2007  com  NESTOR  CERVERÓ para  reafirmar  o  ajuste  de  que  a

contratação da SCHAHIN teria como contrapartida a quitação da dívida em nome de JOSÉ

CARLOS BUMLAI, como demonstram os registros de portaria da PETROBRAS (evento 515,

OUT2):

O conteúdo da  reunião  foi  apontado por  NESTOR CERVERÓ,  embora  ele  tenha

referido o acontecimento como sendo em janeiro de 2007: 

Interrogado: (...)Aí, dada essa coincidência e sabedor do interesse que havia
da Schahin, que já tinham manifestado esse interesse, eles queriam expandir,
aumentar a atividade de operadores de sonda, não somente serem sócios do
empreendimento; eu chamei o doutor Fernando Schahin, que era o diretor,
filho do Schahin, na época um rapaz ainda muito novo, tinha 27, 28 anos,
isso foi no final de 2006, e chamei para uma reunião privada também na
minha sala, no meu gabinete, e falei pra ele “Olha, surgiu uma oportunidade,
vocês tinham mencionado esse interesse...”, mas aí ele falou “Não, mas isso já
está resolvido”, ele era um tanto quanto arrogante na época, não sei, pela
idade, aí realmente eu falei pra ele “Isso não está resolvido, o senhor veio
aqui hoje só por causa disso, eu lhe chamei pra ver se a gente resolve isso”.
Juiz Federal:- Mas em que sentido que ele fez essa afirmação, que isso já
estava resolvido?
Interrogado:-   Não,  porque  no  sentido  de  que  ele,  no  entendimento
dele, como nós tínhamos montado a sociedade pra ser proprietária da
sonda  seria  uma  consequência  natural  que  eles  fossem...  Porque
diferentemente  da  Mitsui  e  da  Petrobras,  a  Mitsui  não  é  operadora  de
sondas,  né,  então  nós  escolhemos  uma  das  melhores,  senão  a  melhor
empresa, de operação, que só tem duas, três, a Transocean e a Pride são as
melhores  internacionais  do  mercado,  e  a  nossa  intenção  nessa  segunda
sonda era repetir o convite para a Transocean ou para a Pride que são as
duas melhores operadoras, não são exatamente as melhores, são que têm
mais experiência internacional, e nossa atividade ia ser uma atividade, nós
íamos trabalhar fora do país,  e aí  a diferença de condições de tudo isso.
Bom, aí ele disse “Não, mas isso já está resolvido com a...”, eu falei “Não, não
tem nada resolvido, eu sei que vocês têm interesse, nós podemos chegar a
um acordo com a condição primordial de que você, existe uma dívida do
Schahin, do Banco Schahin...”, quando não era dizendo “Existe uma dívida do
PT  com  o  Banco  Schahin,  e  pra  gente  tratar  desse  assunto,  de  vocês
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poderem ser operadores ou terem condições da gente contratá-los como
operadores,  embora vocês tenham experiência  aqui na bacia de Campos,
mas francamente a nossa preferência não seria por vocês, embora tenham
qualificação”. Ele falou “Então, a gente tinha entendido mal”, eu falei “Não, é
fácil de entender, existe uma pendência de 50 milhões de reais decorrente da
campanha, na qual vocês têm que liquidar essa pendência e, a partir disso
então,  nós  podemos  tratar,  então,  da  contratação  da  Schahin  como
operadora dessa segunda sonda.” E eu falei “Isso tem que ser rápido, vocês
têm que tomar uma decisão rápida porque nós já firmamos o compromisso
com  a  Samsung...”,  nós  tínhamos  já  avançado  com  o  slot,  com  o
compromisso de reserva do  slot com a Samsung e temos que ir já dando
andamento porque isso é um processo integrado, ou seja, juntamente com a
construção  do  navio  sonda  a  equipe  que  vai  operar,  isso  vale  para  a
Petrobras 10.000, aliás, isso vale pra vários tipos de equipamentos, o grupo
que vai operar, seja navio, seja equipamento de produção industrial, a gente
delega a Petrobras, tinha e tem por tradição integrar um grupo, nomear um
grupo pra acompanhar a construção, inclusive treinar, que necessitava um
treinamento especial,  mesmo que fosse, a Transocean foi assim, pra poder
conhecer o equipamento com detalhes, então nós temos que resolver isso
logo,  então  eu  preciso  de  uma  resposta  sua  no  menor  prazo  possível,
questão de dias.

No entanto, como se depreende dos fatos relatados pelo ex-diretor da PETROBRAS,

a reunião teria ocorrido após o entendimento que de que existiria uma sociedade entre a

PETROBRAS e a SCHAHIN, o que ocorreu apenas em 08/03/2007 (evento 1, ANEXO14. fl. 13).

Dessa forma, os registros de portaria e as circunstâncias do fato indicam que a reunião de

fato ocorreu em 09/10/2007.

Das reuniões e contatos até então realizados, depreende-se que houve solicitação de

vantagem indevida, consistente na quitação da dívida decorrente do empréstimo realizado

por JOSÉ CARLOS BUMLAI no valor de R$ 12 milhões, ao PARTIDO DOS TRABALHADORES

(real  dono  da  dívida),  por  parte  de  NESTOR  CERVERÓ,  JOÃO VACCARI  NETO e  JOSÉ

CARLOS BUMLAI,  este através de  FERNANDO SOARES,  para viabilizar a contratação da

empresa SCHAHIN para operação do navio-sonda VITÓRIA 10.000.

Do  outro  lado,  SALIM  SCHAHIN, FERNANDO  SCHAHIN e  MILTON  SCHAHIN

aceitaram pagar a vantagem indevida solicitada, prometendo a  JOÃO VACCARI NETO e a

NESTOR CERVERÓ a quitação da dívida decorrente do empréstimo concedido em nome de

JOSÉ CARLOS BUMLAI para o Partido dos Trabalhadores, no valor inicial de R$ 12 milhões,

pelo BANCO SCHAHIN, após a contratação da SCHAHIN ENGENHARIA para operar o navio-

sonda VITÓRIA 10.000.
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Além disso, EDUARDO MUSA aceitou receber vantagem indevida para si no valor de

USD 1 milhão, a qual foi ofertada por FERNANDO SCHAHIN e MILTON SCHAHIN.

Após realizadas as tratativas ilícitas,  os agentes deram início à prática de atos de

ofício,  os  quais  iam de  encontro  ao  dever  funcional,  visando à  contratação  da  empresa

SCHAHIN ENGENHARIA para a operação do navio-sonda VITÓRIA 10.000.

Desde  o  início,  as  negociações  deram-se  de  forma  irregular,  pautadas  na

informalidade  e  sem  a  devida  autorização  regulamentar  da  PETROBRAS,  bem  como  na

ausência de procedimento licitatório para realizar a melhor escolha para a estatal. Ademais, a

escolha da SCHAHIN ocorreu mediante argumento falacioso, como constatado em auditoria:

As negociações com a SHI e com a operadora Schahin International S.A não
foram  precedidas  de  uma  autorização  formal  pela  Diretoria  Executiva,
contrariando a regra geral adotada na Companhia. 
Em ambos  os  processos,  inexistiu  a  constituição  de  comissão  formal  de
negociação tampouco o registro de atas que versem sobre a evolução das
negociações. As únicas atas encontradas referem-se ao CLC. 
As negociações ocorreram por meio de trocas de e-mails e de reuniões com
o Diretor da Área Internacional e seu corpo gerencial. 
Foi aceita uma única proposta para construção do navio-sonda, ao passo
que  poderia  haver  um  processo  competitivo.  Na  exposição  de  motivos,
dentre as razões para a escolha do estaleiro estavam a economia de escala
na supervisão, racionalização na compra de equipamentos e estoques para
ambas as unidades, bem como a assinatura de contrato semelhante ao do
Petrobras 10000, com revisão de cláusulas para otimização de equipamentos
e reger garantias, mas o preço pactuado superava o do 1º navio-sonda. 
O  argumento  apresentado para  escolha  da  Schahin  como operador,  que
consta  no  item  9  do  DIP  INTER-DN  17/2007,  aprovado  pela  Diretoria
Executiva  por  meio  da  Ata  4.624,  de  18/01/2007,  foi  de  que  a  Schahin
International era detentora dos melhores índices operacionais na Bacia de
Campos não se confirmam pelos documentos de avaliação da contratada
relativos àquele período. 
Entre 2006 e 2007 a Schahin era operadora de uma única sonda, o NS-09,
detentora  de  índice  NPT  melhor  que  a  média,  mas  com  índice  IES
semelhante à média. Ou seja, o NS-09 apresentava maior produtividade em
razão do tempo de operação e não por sua eficiência. 

O  auditor  ROBSON  CECÍLIO  foi  ouvido  em  Juízo,  confirmando  as  evidentes

irregularidades constatadas, de acordo com os pontos acima expostos:

Ministério  Público  Federal:  - O  senhor  tem  conhecimento  sobre  esse
contrato de afretamento firmado entre a Petrobras Venezuela e a Schahin
Internacional  S.A.,  posteriormente  cedido  pela  Schahin  Internacional  S.A.
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para Deep Black Drilling, contrato esse de 20 anos de duração ao custo de
US$1.562.000.000,00. O senhor se recorda bem sobre esse contrato?
Depoente: - Sim, me recordo.
Ministério  Público  Federal:  - O  que  que  o  senhor  se  recorda  sobe  a
contratação desse afretamento?
Depoente: - É, a contratação ocorreu entre os anos, final do ano, ao longo
do ano de 2007, 2008, os contratos foram assinados em janeiro de 2009.
Ministério Público Federal:  - O senhor se recorda alguma irregularidade
que chamou atenção da equipe da auditoria em relação a contratação desse
afretamento?
Depoente: - Basicamente em relação a governança e a forma que ela foi
contratada  sem  uma  pesquisa  de  mercado.  A  empresa  Schahin  foi
contratada diretamente sem um processo competitivo.
Ministério Público Federal: - Esse era um contrato da área internacional,
correto?
Depoente: - Era um contrato da área de negócio internacional da Petrobras.
Ministério  Público  Federal:  - Qual  que  seria  o  regime  jurídico,  não
submeteria ao decreto lei de contratações de concorrências simplificadas da
Petrobras?
Depoente: - É, isso, a boa prática diz que...
Ministério Público Federal: - Diz que sim.
Depoente: - Diria que sim, a...
Ministério Público Federal: - Há controvérsia.
Depoente:  - Há  controvérsia,  mas  embora,  embora  haja  controvérsia,
existiam documentos de constituição da área internacional da Petrobras lá
de  2002 que  estipulavam a  governança  lá  que  deveria  ser  seguida  pelo
diretor e para contratação na área internacional e nas subsidiárias da área
internacional.
Ministério Público Federal: - Tá, então nesse caso não houve pesquisa de
preços?
Depoente: - Não.
(…)
Ministério  Público  Federal:  - O  fundamento  técnico  utilizado  pra
contratação direta da Schahin tinha embasamento fático, na realidade, de
que  ela  era  detentora  dos  melhores  índices  operacionais  em  águas
profundas na Bacia de Campos?
Depoente: - Na verdade não, porque nessa época a Schahin operava uma
única embarcação, uma embarcação que podia operar numa profundidade
menor que é acho que de 1600 metros e tinha uns índices de eficiência
medianos, se comparado, e era uma única embarcação.
Ministério Público Federal:  - Sobre ponto de vista  de governança e do
interesse  da  empresa,  haviam outras  sociedades  em iguais  condições  ou
talvez em melhores condições pra firmar esse contrato?
Depoente: - Sim, outros operadores de classe mundial, sim existiam, como
foi contratado pra outras embarcações como a Transocean, Pride, você tem
outras empresas que poderiam executar essa atividade.
Ministério Público Federal: - É, qual que é a situação atual desse contrato?
Depoente: - Esse contrato, atualmente, o contrato de operação ele continua
vigente, é uma embarcação que continua atuando no BMS 09, que é um
bloco do pré-sal, um bloco.
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Ministério Público Federal: - Aqui no Brasil?
Depoente: - Aqui no Brasil.
Ministério  Público  Federal:  - O  navio  Vitória  10000  inicialmente  foi
idealizado pra costa da África, é isso?
Depoente:  - Sim,  os contratos  indicam que ele  operaria  inicialmente em
Angola,  inclusive  as  bases  de  preço  estão  relacionadas  à  operação  em
Angola.
Ministério Público Federal: - Chegou a operar em Angola?
Depoente: - Não.
Ministério Público Federal: - Qual que é a razão?
Depoente:  - Esse  navio,  a  campanha  que  o  Petrobras  10000,  outra
embarcação, tinha iniciado em Angola foi um insucesso...
Ministério Público Federal: - Foi frustrada.
Depoente: - Foi frustrada, parece que perfurou apenas 3 poços e após isso
abandonou lá  as  operações  e foi  na mesma época que esse navio  ficou
pronto, um pouco depois, foi em julho de 2010, salvo engano. E esse navio
teve que ficar aguardando lá na África os ajustes pra trazer para o Brasil,
porque a  outra  operação que talvez  fosse  possível  se  seria  no  Golfo  do
México e já tinha acontecido o acidente lá de Macondo.

Como  já  transcrito  acima, NESTOR  CERVERÓ  confirmou  que  existiriam  outras

empresas favoritas para a operação do navio-sonda VITÓRIA 10.000, o que foi reforçado por

EDUARDO  MUSA,  o  qual  ressaltou  que  o  argumento  técnico  para  a  contratação  da

SCHAHIN era fraco:

Juiz Federal:- O senhor também mencionou que foi  escolhida a Schahin
como operadora e foi apresentado algum argumento técnico pra justificar a
contratação dela sem concorrência?
Interrogado:- Sim, que ela teria uma alta performance na bacia de Campos
em unidades semelhantes que ela operava.
Juiz Federal:- E esse argumento era tecnicamente correto?
Interrogado:- Era um pouco fraco, porque na verdade quando foi decido
pela Schahin, ela só tinha uma unidade operando.
Juiz Federal:- Quem que foi responsável por essa argumentação técnica?
Interrogado:- Foi a área internacional que apresenta para a diretoria essa
argumentação.
Juiz Federal:- Mas quem especificamente dentro da área internacional?
Interrogado:- Seria a minha área, quer dizer, existe um estudo lá dentro da
minha  área  que  mostrou  que  havia  o  relatório  do  AIP  que  dava  esse
resultado de performance bom deles.
Juiz Federal:- Sim, mas o senhor mesmo está dizendo que esse relatório não
é tecnicamente correto, então.
Interrogado:- Ele  é  fraco,  quer  dizer,  ele  poderia  ser  questionado  se  a
diretoria quisesse, porque a amostragem é muito pequena.
Juiz Federal:- E isso foi solicitado, essa argumentação técnica,  ao senhor,
explicitamente?
Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Quem solicitou ao senhor isso?
Interrogado:- O Moreira, o gerente executivo.
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Juiz Federal:- O senhor pode ser mais claro, assim, ele solicitou ao senhor
que  precisava  de  uma  justificativa  técnica  pra  contratar  a  Schahin,  sem
concorrência, foi isso?
Interrogado:- Exatamente, quer dizer, não desse jeito, mas foi da seguinte
maneira: a Schahin era ponto pacífico, essa unidade seria construída para a
Schahin  operar,  então  ele  solicitou  que  eu  criasse  meios  de  modo  a
proporcionar a contratação da Schahin.
Juiz Federal:- E o senhor utilizou esse argumento técnico?
Interrogado:- Usei esse argumento técnico.
Juiz Federal:- Que o senhor mesmo sabia que era fraco?
Interrogado:- Que eu mesmo sabia que era fraco.
Juiz Federal:- E houve algum questionamento sobre isso?
Interrogado:- Com relação à Schahin, nenhum questionamento, não houve
questionamento de ser a Schahin.
(…)
Juiz Federal:- O senhor mencionou naquela parte técnica também que a
Schahin só tinha essa sonda Lancer, que o argumento era fraco, mas no seu
depoimento aqui o senhor mencionou também algo adicional: 'havia outras
empresas mais capacitadas para o mesmo serviço'. Havia mesmo?
Interrogado:- Eu acredito que tão ou mais, porque a própria Transocean que
estava operando a primeira sonda teria o perfil pra operar a segunda, a Pride
que teve no final da licitação pra operar a primeira sonda poderia operar a
segunda também, são empresas internacionais com mais experiência.

O Documento Interno Petrobras (DIP) nº 514/2007 (evento 1, ANEXO24), assinado

por LUIS CARLOS MOREIRA DA SILVA e utilizado para justificar a contratação da SCHAHIN,

demonstra, realmente, que a  SCHAHIN ENGENHARIA era detentora dos melhores índices

operacionais nas operações de águas profundas na Bacia de Campos. 

No entanto, a sonda operada pela SCHAHIN na Bacia de Campos era para lâmina de

água de até 1600 metros de profundidade, enquanto o VITORIA 10.000 era para lâmina de

água de até 3.000 metros de profundidade,   operação muito mais complexa.

Em 06/12/2007, a Diretoria Executiva, por meio da Ata 4.673, item 09, Pauta 1289,

aprovou a assinatura do Heads of Agreement (HoA) em que se definiam as diretrizes e valores

para a SCHAHIN operar o navio (evento 1, ANEXO95 e ANEXO96). 

Em  07/03/2008,  o  acusado  NESTOR  CERVERÓ foi  desligado  da  diretoria

internacional, assumindo em seu lugar o denunciado JORGE LUIZ ZELADA, que, conhecedor

do esquema, deu continuidade aos intentos criminosos, empenhando esforços na aprovação

do projeto envolvendo a  SCHAHIN.  Prova disso é o exposto por  EDUARDO MUSA, que

deixou  clara  a  insistência  de JORGE  LUIZ  ZELADA na  aprovação  da  SCHAHIN  como
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operadora do navio-sonda VITORIA 10.000, mesmo com as dificuldades técnicas, mantendo

a mesma postura de seu antecessor, NESTOR CERVERÓ:

Ministério  Público Federal:- Em relação ao  senhor  Jorge Luiz  Zelada,  o
senhor mencionou que o senhor jamais tratou com ele diretamente desse
assunto que, presumo eu, seria um assunto delicado, contudo ele substitui o
senhor Nestor Cerveró e a parte final  da contratação é feita pelo senhor
Jorge Zelada. A partir somente de julho de 2008, o diretor Zelada começa a
submeter  à  diretoria  executiva  a  propositura  de aprovação da Schahin  e,
segundo  o  senhor,  segundo  algumas  provas  materiais  que  constam  da
denúncia, essas proposituras são recorrentemente rejeitadas.
Interrogado:- Sim.
Ministério Público Federal:-  Então tem um termo do seu depoimento que
fala que: a primeira apresentação foi em julho, 12 de julho de 2008, uma vez
concluída as negociações, foi submetida à aprovação da diretoria executiva
todos os contratos iniciados com a Schahin. Nessa oportunidade a diretoria
executiva não aprovou, posteriormente o senhor menciona que houve uma
reunião, salvo engano em 14 de julho, e essa reunião tinha objeto... sempre
sob a coordenação, segundo as suas palavras, sob a coordenação do diretor
Zelada, tinha a intenção de fazer modificações no projeto pra viabilizar a
aprovação.  Em 31 de julho de 2008,  o senhor fala que houve uma nova
apresentação à diretoria executiva, com algumas modificações, também não
foi  aprovado,  novamente  por  discordâncias  de  Barbassa.  O  assunto  foi
mantido  em pauta,  e  aqui,  segundo  as  suas  próprias  palavras,  que  esse
assunto novamente foi mantido em pauta ante pedidos de explicações do
diretor  Barbassa.  A impressão do depoente é que Almir  Barbassa não se
conformava com o negócio da Schahin, pois sentia que havia alguma coisa
errada.  Posteriormente,  se  segue  outras  apresentações,  salvo  engano em
número de quatro, recorrentemente são rejeitadas e o diretor Zelada sempre
tentando trazer...  o senhor coloca aqui inclusive um e-mail,  uma conversa
com o diretor Zelada, em que ele fala: "que se recorda nessa época esteve
em  frente  à  Petrobras  e  se  encontrou  com  Jorge  Zelada,  que  o  diretor
sugeriu pra trazer a Schahin de volta para a mesa e reclamou que o diretor
financeiro estava implicando, dizendo que era para o depoente entrar em
contato com o senhor Fernando Schahin, pra que fosse feita uma reunião no
dia  1º  de  setembro  de  2008."  O  que  o  senhor  tem  a  dizer  sobre  esse
histórico todo, entre julho de 2008 até dezembro de 2008, que foi feita a
aprovação na diretoria executiva, em relação à atuação do diretor Zelada? Foi
uma atuação... a primeira pergunta objetiva, era normal um tema ir e voltar
da diretoria executiva quatro vezes antes de ser aprovado?
Interrogado:- Não, isso não é usual na empresa.
Ministério  Público  Federal:- E  o  diretor  Zelada  demonstrou  o  mesmo
comprometimento  do  diretor  Cerveró  de  viabilizar  a  aprovação  de  um
negócio tecnicamente questionável?
Interrogado:- Sim,  o  empenho  do  diretor  Zelada  na  aprovação  dessa
matéria, submetida à diretoria, foi um empenho muito grande. Submeteu a
matéria quatro vezes à diretoria, ser torpedeado e voltar a manter a matéria
em pauta, chamar a empresa pra renegociar...  Provavelmente a Schahin teve
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que mudar  alguma coisa  do lado financeiro  pra  que o diretor  financeiro
aceitasse... não é usual.

Além disso, diante da complexidade da operação e do valor da contratação, bem

como dos problemas técnicos  apontados,  parece  evidente  que  houve  conhecimento das

irregularidades e posterior auxílio do diretor  JORGE ZELADA para que a contratação fosse

efetuada de acordo com os interesses de partido que, uma vez contrariado, poderia destituí-

lo do cargo recentemente assumido. 

Durante  a  instrução,  MILTON  SCHAHIN deixou  claro  que  JORGE  ZELADA não

apenas tinha conhecimento de que a aprovação da contratação com a  SCHAHIN envolvia

ilicitudes,  mas  também  solicitou  valores  indevidos  em  proveito  próprio,  no  decorrer  do

pagamento do contrato de lieging da embarcação:

Juiz Federal:- O senhor Jorge Luiz Zelada, o senhor conheceu?
Interrogado:- Conheci.
Juiz Federal:- O senhor chegou a tratar com ele de assuntos relacionados a
esse navio sonda, o Vitória 10.000?
Interrogado:- Veja bem, Excelência, o que aconteceu, também eu vou lhe
contar o que ocorreu, o Zelada veio a substituir o Cerveró, então ele passou
a ser o diretor da área internacional. Depois que o navio já estava operando
nós  tivemos  aí  uma  crise  de  liquidez  e  ficamos  com  alguns  atrasos  de
pagamento das parcelas  de leasing  para  a  Petrobras,  que fazia  parte  do
conjunto da contratação. Eram parcelas volumosas, os valores eram muito
altos e nós não estávamos conseguindo pagar. Daí eu fiz um contato, pedi
uma audiência com o diretor Zelada pra expor pra ele a situação. Porque na
Petrobras, como é que funciona? Se é um assunto financeiro, o diretor não
participa, não decide, ele intermedeia o pleito, o eventual pedido e leva pra...
Então,  por  isso  que  eu  fui  expor  pra  ele,  mostrando  as  dificuldades  e
pedindo  pra  que  ele  me  desse  um  voto  de  confiança,  porque  nós
precisávamos pagar, só que não tinha condições de fazer o pagamento na
ocasião. Fiz então o pedido, nessa audiência eu expliquei pra ele: “Olha, nós
pleiteamos que essa diferença seja incorporada ao débito e parcelada no
saldo a pagar, com isso eu vou ter muitos anos pra pagar e vai se diluir ao
longo do tempo, não vai... como se diz, não vai enforcar a gente no início do
contrato.” Ele escutou, ele falou: “É, não sei, eu vou ver, preciso consultar, vou
falar”.  Conversamos  mais  um  pouco  de  outras  coisas  e,  na  hora  que
estávamos saindo, ele me convidou pra tomar um café, um aperitivo, não
lembro bem, no fim da tarde, lá num bar no Rio de Janeiro, ali perto lá da
Petrobras, algumas quadras da Petrobras, no centro. Então eu fui pra essa
reunião e chegando lá nesse bar, é um bar pequeno, eu perguntei para o
garçom, ele queria que eu sentasse,  eu falei:  “Não, estou esperando uma
pessoa.”  Ele  falou:  “Olha,  tem uma pessoa em cima.”  Era uma espécie de
mezanino desse bar,  subi  lá,  ele  estava lá,  estava tomando acho que um
aperitivo e estava fumando até um charuto lá, e começamos a conversar e aí
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ele me falou: “Olha, eu preciso que você entenda que eu estou trabalhando
pelo seu projeto, sempre trabalhei  pelo seu projeto e nunca recebi nada.
Agora você vem com esse pedido, que não é um pedido, não sei também se
é possível ou não é possível, mas quero dizer o seguinte: eu quero 5 milhões
de dólares pra seguir em frente com o assunto. E veja bem...”...
Juiz Federal:- Quem falou com o senhor foi o Jorge Zelada?
Interrogado:- O Zelada. “E eu quero 5 milhões de dólares.” E aí a conversa
foi andando, ele falou: “Olha, inclusive pra me sentir quites com vocês.” Aí eu
ponderei pra ele que a nossa dificuldade era muito grande, 5 milhões dava
pra  pagar  até  mais  uma  prestação  daquelas  que  eu  já  estava  devendo.
Ponderei, ele falou: “Não, eu espero isso.” Aí eu parei, pensei e falei: “Olha,
infelizmente, eu não vou poder lhe atender, ficamos amigos, me dá licença,
eu vou pegar o avião agora pra São Paulo.” E fui embora, não paguei nada,
não combinei nada. Tenho pra mim que ele tentou dificultar porque essa
postergação  do  pagamento,  essa  negociação  do  pagamento,  acabou
saindo…

EDUARDO MUSA ainda narrou a sucessiva reiteração da apresentação dos contratos

da  SCHAHIN à  diretoria  executiva  da  estatal,  no  âmbito  da  qual  foram  repetida  e

sucessivamente rejeitados:

Ministério  Público Federal:- Em relação ao  senhor  Jorge Luiz  Zelada,  o
senhor mencionou que o senhor jamais tratou com ele diretamente desse
assunto que, presumo eu, seria um assunto delicado, contudo ele substitui o
senhor Nestor Cerveró e a parte final  da contratação é feita pelo senhor
Jorge Zelada. A partir somente de julho de 2008, o diretor Zelada começa a
submeter  à  diretoria  executiva  a  propositura  de aprovação da Schahin  e,
segundo  o  senhor,  segundo  algumas  provas  materiais  que  constam  da
denúncia, essas proposituras são recorrentemente rejeitadas.
Interrogado:- Sim.
Ministério Público Federal:-  Então tem um termo do seu depoimento que
fala que: a primeira apresentação foi em julho, 12 de julho de 2008, uma vez
concluída as negociações, foi submetida à aprovação da diretoria executiva
todos os contratos iniciados com a Schahin. Nessa oportunidade a diretoria
executiva não aprovou, posteriormente o senhor menciona que houve uma
reunião, salvo engano em 14 de julho, e essa reunião tinha objeto... sempre
sob a coordenação, segundo as suas palavras, sob a coordenação do diretor
Zelada, tinha a intenção de fazer modificações no projeto pra viabilizar a
aprovação.  Em 31 de julho de 2008,  o senhor fala que houve uma nova
apresentação à diretoria executiva, com algumas modificações, também não
foi  aprovado,  novamente  por  discordâncias  de  Barbassa.  O  assunto  foi
mantido  em pauta,  e  aqui,  segundo  as  suas  próprias  palavras,  que  esse
assunto novamente foi mantido em pauta ante pedidos de explicações do
diretor  Barbassa.  A impressão do depoente é que Almir  Barbassa não se
conformava com o negócio da Schahin, pois sentia que havia alguma coisa
errada.  Posteriormente,  se  segue  outras  apresentações,  salvo  engano em
número de quatro, recorrentemente são rejeitadas e o diretor Zelada sempre
tentando trazer...  o senhor coloca aqui inclusive um e-mail,  uma conversa
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com o diretor Zelada, em que ele fala: "que se recorda nessa época esteve
em  frente  à  Petrobras  e  se  encontrou  com  Jorge  Zelada,  que  o  diretor
sugeriu pra trazer a Schahin de volta para a mesa e reclamou que o diretor
financeiro estava implicando, dizendo que era para o depoente entrar em
contato com o senhor Fernando Schahin, pra que fosse feita uma reunião no
dia  1º  de  setembro  de  2008."  O  que  o  senhor  tem  a  dizer  sobre  esse
histórico todo, entre julho de 2008 até dezembro de 2008, que foi feita a
aprovação na diretoria executiva, em relação à atuação do diretor Zelada? Foi
uma atuação... a primeira pergunta objetiva, era normal um tema ir e voltar
da diretoria executiva quatro vezes antes de ser aprovado?
Interrogado:- Não, isso não é usual na empresa.

A narrativa  de  EDUARDO MUSA é  corroborada por farta  prova documental  que

instrui a presente ação penal.

Na data de 2/04/2008, o diretor JORGE ZELADA fez o encaminhamento e a Diretoria

Executiva aprovou o prazo de extensão do  Heads of Agreement  (HoA), com o claro objetivo

de ampliar o tempo para a negociação (evento 1, ANEXO97 e ANEXO98). 

Em  17/07/2008, foram submetidos e rejeitados pela Diretoria Executiva os termos

dos contratos principais negociados com a SCHAHIN (Anexo INTER-DN 298/2008. Evento 1,

ANEXO114). A razão da não aprovação foram questionamentos do diretor financeiro ALMIR

BARBASSA sobre  a  viabilidade  do  negócio,  mormente  no  que  se  refere  à  capacidade

financeira  da  SCHAHIN  para  ser  parceira  da  PETROBRAS na  sociedade  de  propósitos

específicos. Mesmo assim, o tema foi mantido em pauta por solicitação do diretor  JORGE

LUIZ ZELADA (evento 1, ANEXO41).

Muito  embora  não  conste  nos  registros  da  PETROBRAS,  em  31/07/2008,  a

proposição foi novamente apresentada e rejeitada pela diretoria executiva, exatamente em

face  das  restrições  apontadas  pelo  diretor  BARBASSA,  notadamente  no  que  se  refere  à

capacidade financeira da empresa SCHAHIN (evento 1, ANEXO111).

Diante das duas rejeições, o denunciado JORGE LUIZ ZELADA sugeriu à área técnica

uma  mudança  na  forma  de  apresentação,  desta  vez  fazendo  um  comparativo  entre  a

proposta de contrato da  SCHAHIN e da  TRANSOCEAN,  conforme solicitado pelo diretor

BARBASSA (evento 1, ANEXO112).

Em  7/08/2008, a mesma proposição foi submetida à Diretoria Executiva e também

não foi aprovada, permanecendo as reservas manifestadas pelo diretor ALMIR BARBASSA,
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desta  vez  tirando  a  matéria  de  pauta  “para  reanálise,  conforme  instruções  a  serem

transmitidas pelo Diretor JORGE LUIZ ZELADA” (evento 1, ANEXO41).

Assim,  a aprovação da  SCHAHIN como operadora do navio-sonda  VITORIA 10.000

começou a enfrentar alguns obstáculos, sendo que o negócio foi levado por três vezes para

análise da Diretoria Executiva sem sucesso. Realmente, o colaborador FERNANDO SOARES

mencionou  em depoimento que as proposições relativas à  SCHAHIN  não estavam sendo

aprovadas  na  Diretoria  Executiva,  onde  sucessivamente  eram  solicitados  maiores

esclarecimentos técnicos (evento 1, ANEXO4).

No dia 12/08/2008, EDUARDO MUSA enviou um e-mail para ABI RAMIA (gerente-

executivo  da  área  internacional),  informando  a  rejeição  da  proposta  da  SCHAHIN pela

diretoria executiva, com a retirada de pauta da matéria, e mencionando que as chances de

viabilização  do  projeto  haviam  se  reduzido  drasticamente.  Contudo,  na  mensagem,

EDUARDO MUSA afirmou  que  esteve  conversando  com  JORGE ZELADA sobre  a

possibilidade de uma nova estratégia (evento 1, ANEXO113).

Realmente,  mesmo  com  a  manifesta  inviabilidade  técnica  do  projeto,  o  diretor

JORGE ZELADA continuou determinado no escopo de conseguir a aprovação da SCHAHIN

como operadora do navio-sonda, dizendo ao então gerente EDUARDO MUSA que era “para

trazer a  SCHAHIN de volta para a mesa” e, “como o Diretor Financeiro estava implicando”,

era  para  entrar  em contato com  FERNANDO SCHAHIN,  a  fim de  fosse  agendada uma

reunião para o dia 1º de setembro de 2008 (conforme declarações de EDUARDO MUSA –

evento 1, ANEXO108). 

No dia  26/08/2008,  a  SCHAHIN, através da secretária de  FERNANDO SCHAHIN,

solicitou uma reunião com o diretor JORGE ZELADA, o que veio a ocorrer no dia 01/09/2008.

Na mesma data, depois de  intensa troca de e-mails com comentários  entre o  Jurídico, o

Gerente  Executivo  ABI  RAMIA,  o  Diretor  JORGE  ZELADA e  outros  assistentes,  foi

encaminhada  uma  carta  à  SCHAHIN (FERNANDO  SCHAHIN),  com  data  retroativa  de

19/08/2008, que originalmente seria assinada pelo Diretor JORGE ZELADA, mas foi assinada

pelo Gerente Executivo ABI RAMIA, informando que a Diretoria Executiva não havia aprovado

a matéria e portanto o  Heads of Agreement (HoA) ficava sem validade, bem como solicitava a

manifestação da SCHAHIN para retornar à mesa de negociações (evento 1, ANEXO115).
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A data retroativa da carta tinha por escopo agilizar a reabertura das negociações,

pois era estratégia do diretor JORGE ZELADA  incitar a SCHAHIN para reabrir as tratativas,

dando argumento para o então diretor levar pela quarta vez a questão à diretoria executiva

(evento 1, ANEXO108).

No dia 02/09/2008, a SCHAHIN enviou uma carta resposta concordando em reabrir

as negociações (evento 1, ANEXO110). 

Como  a  principal  objeção  do  diretor  ALMIR  BARBASSA  era  em  relação  à

incapacidade financeira da SCHAHIN para assumir uma quota da parceria na Sociedade de

Propósitos  Específicos  que iria ser proprietária  do navio,  a saída técnica foi  apresentar  a

MITSUBISHI novamente como parceira da PETROBRAS, mantendo a SCHAHIN apenas como

operadora e não como sócia  da embarcação,  a  fim de superar  o  obstáculo da Diretoria

Financeira (evento 1, ANEXO100). 

ALMIR  BARBASSA,  diretamente  envolvido  nos  acontecimentos,  foi  ouvido  como

testemunha, sendo que suas declarações estão eivadas de incertezas, não contribuindo  de

maneira eficaz com a elucidação dos fatos. 

De  qualquer  forma,  foi  feita  uma  grande  mobilização  externa  e  interna  para  a

aprovação da SCHAHIN como operadora do navio-sonda VITORIA 10.000, sendo que, como

resultado disso,  em  12/12/2008,  o diretor  JORGE ZELADA,  por  intermédio do INTER-DN

461-2008, encaminhou a questão novamente à Diretoria Executiva (evento 1, ANEXO104) e,

finalmente,  em  19/12/2008,  a  Diretoria  Executiva,  por  meio  da  Ata  4.734,  aprovou  a

assinatura do Drilling Service Contract (DSC) com a SCHAHIN INTERNATIONAL S.A (evento

1,  ANEXO99 e  ANEXO100).  Na  proposta  de  contrato,  cuja  assinatura  foi  autorizada  pela

diretoria executiva, constava a MITSUBISHI como parceira da PETROBRAS, o que acabou não

se concretizando, ficando a PETROBRAS com 100% SPE proprietária do navio-sonda.

Como exaurimento do crime, entre 27 de janeiro de 2009 e 28 de dezembro de 2009,

foram realizados diversos negócios jurídicos fictícios a fim de quitar formalmente a dívida

contraída pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES através de  JOSÉ CARLOS BUMLAI,  como

será especificado abaixo em crime autônomo.

Além disso, após a SCHAHIN começar a receber os valores provenientes do contrato,

entre  13/01/2011  e  11/06/2013,  o  colaborador  EDUARDO  MUSA recebeu  para  si,  de

FERNANDO SCHAHIN, pagamentos de vantagem indevida que totalizaram U$ 720.000,00
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na  conta  da  offshore  DEBASE  na  Suíça,  conforme  documentos  bancários  das  operações,

fornecidos pelo próprio colaborador EDUARDO MUSA (evento 1, ANEXO7).

Os pagamentos foram feitos  por intermédio de quinze depósitos  pelas seguintes

offshores do Grupo SCHAHIN: 1) CASABLANCA; 2) DEEP BLACK DRILLING; 3) BLACK GOLD

DRILLING; 4) DLEIF 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;

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.

As offshores CASABLANCA, DEEP BLACK DRILLING, BLACK GOLD DRILLING e DLEIF

DRILLING pertencem ao GRUPO SCHAHIN. A offshore DEEP BLACK DRILLING é a responsável

pela operação do navio-sonda VITORIA 10.000 (evento 1, ANEXO13) e a DLEIF operava a

sonda Sertão (evento 1, ANEXO11). As demais, de acordo com a Representação Fiscal para

Fins  Penais  da  Receita  Federal  (evento  1,  ANEXO8),  também  integram  o  conglomerado

econômico do grupo.

Tais  empresas  offshores  eram ocultadas  do fisco brasileiro  como pertencentes  a

SCHAHIN, restando constatado pelo órgão fiscal que não tinham atividade real, tendo sido
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abertas exclusivamente para abertura de contas no exterior e para realizar financiamentos,

como apontado pelo auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil CESAR KENJI NAKANO:

Ministério  Público  Federal:- Em relação  a  essa  investigação  na  Receita
Federal, o que se constatou no que se refere à estruturação financeira da
Schahin no exterior pela utilização de off-shores?
Depoente:- Perfeito. Bom, eu gostaria, por uma questão terminológica, só
adiantar  alguns  pontos,  então  eu  vou  mencionar  a  Schahin,  mas  é  em
relação  às  duas  pessoas  jurídicas  que  foram  fiscalizadas,  a  Schahin
Engenharia e a Schahin Petróleo e Gás, e os sócios administradores são os
senhores Milton e Salim Taufic Schahin, e quando for necessário especificar,
eu o farei. Na verdade, são dois cenários que foram encontrados, o primeiro
cenário  é  aquele  que  formalmente  era  sustentado  pela  Schahin  e  pela
Petrobras,  que  são  contratos  de  afretamento  e  de  operação,  portanto
contratos  distintos,  licitações  distintas,  e  também independentes  entre  si.
Mas o cenário que a fiscalização conseguiu apurar, constatar e comprovar, foi
um  cenário  completamente  diferente,  nas  quais  apenas  uma  empresa
realizava as duas tarefas, de afretamento e licitação, no caso a Schahin, e as
off-shores elas eram completamente e totalmente inoperacionais em todos
os sentidos. Constituindo então uma pessoa jurídica meramente formal
pra fins de abertura de contas no exterior, tomada de financiamentos e
constar nesses financiamentos estruturados.
Ministério Público Federal:- Só pra compreender,  então havia off-shores
que firmavam contratos com a Petrobras e, num primeiro momento, tanto
Petrobras quanto Schahin não reconheceram como sendo do grupo Schahin
essas off-shores, é isso?
Depoente:- Em nenhum momento isso foi reconhecido tanto pela Schahin
ou Petrobras,  sempre houve negativa de que essas off-shores pertenciam
aos sócios administradores da Schahin.
Ministério  Público  Federal:- A  afirmação  é  de  que  seriam  empresas
independentes, pertencentes a terceiros?
Depoente:- Exatamente, sem nenhuma relação…
(…)
Ministério  Público  Federal:- Eu  tenho  aqui  na  página  21  da  denúncia,
doutor, tenho menção às off-shores  Casablanca, Deep Black Drilling, Black
Gold Drilling e Dleif Drilling, essas off-shores que mantinham conta na Suíça
que depositaram valores para o senhor Eduardo Musa. O senhor se recorda
do nome dessas off-shores na sua investigação?
Depoente:- Sim,  são off-shores que possuem contratos com a Petrobras.
Eventualmente,  pode  haver  o  seguinte,  porque  nos  processos  de
financiamento, esse financiamento estruturado que eles conseguiram com
um pool de bancos e instituições financeiras do exterior, não só as off-shores
que operavam diretamente contratos com a Petrobras, mas também as suas
holdings apareciam como mutuárias.
Ministério Público Federal:- Mas, essas quatro off-shores, a conclusão foi
que pertencem à Schahin?
Depoente:- Pertencem à Shahin.
Ministério Público Federal:- E quais elementos a Receita Federal utilizou
pra chegar a essa conclusão?
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Depoente:- Bom, como eu falei, houve negativa tanto de Petrobras como da
Schahin em constatar que eram empresas do grupo. O que aconteceu foi o
seguinte: diante dessa negativa eu tive que proceder diversas diligências, em
paralelo  com  a  fiscalização,  pra  poder  de  forma  indireta,  através  dos
contratos  que  são  paralelos  a  esses  principais,  por  exemplo,  seguros,
diligência  a  empregados,  Marinha,  órgãos  públicos  como  Ministério  do
Trabalho  e  Emprego,  em  relação  a  pessoas,  estrangeiros  que  foram
embarcados nessas plataformas, bancos que participaram de financiamento,
nesses  financiamentos  estruturados,  estaleiros  que  participavam  da
manutenção dessas plataformas, uma série de diligências, portanto, paralelas
pra poder amealhar documentação que me permite chegar a essa conclusão.
Principalmente  documentação  proveniente  dos  bancos  que  estruturaram
esses financiamentos que, por uma questão de  compliance, de regramento
interno,  eles  precisam ter  toda  a  documentação  do  seu  cliente,  desde  a
sequência  das  diversas  pessoas  físicas  porque  foi  uma  sequência  de
subsidiárias  e  holdings  até  a  pessoa  jurídica  na  qual  os  sócios  eram os
senhores  Milton  e  Salim  Taufic  Schahin,  e  esses  documentos  me  foram
entregues no decorrer  de praticamente três anos de procedimento fiscal,
dada a negativa da Schahin e da Petrobras em entregá-los. Observando que
a Petrobras, se ela realmente procedeu o procedimento licitatório, ela teria
que ter  esses  documentos  arquivados,  isso  daí  por  norma licitatória,  não
obstante o decreto da Petrobras, mas também exige isso, e não apresentou a
fiscalização.
Ministério  Público  Federal:- Ela  apresentou  mais  tarde  ou  nunca
apresentou?
Depoente:- Nunca apresentou. A Petrobras chegou a apresentar na ocasião
das duas primeiras intimações os contratos sociais de duas,  Aerossauro e
outra que não me recordo exatamente... Sorato Drilling, chegou a apresentar
esses contratos, mas, a partir da terceira intimação ela cessou esse tipo de,
de apresentação desse tipo de documentação. Praticamente, pode-se dizer
que a Petrobras e a Schahin apresentaram os mesmos documentos,  sem
inovação de uma em relação à outra. Numa das ocasiões em que eu mantive
contato  telefônico  com  a  Petrobras,  pra  negociar  prazo  de  entrega  de
documentações,  coisas  ordinárias  da  fiscalização,  um  funcionário  da
Petrobras me afirmou que toda a documentação era submetida ao crivo da
Schahin  antes  de  ser  entregue  para  fiscalização,  então,  por  esse  motivo,
provavelmente é que nunca havia inovação de uma em relação à outra em
relação a documentos entregues.
Ministério Público Federal:- Isso no ano de 2013, mais ou menos?
Depoente:- É, o período fiscalizado foi 2009 a 2013.
Ministério  Público  Federal:- Posteriormente,  com  os  avanços  dessas
diligências investigativas,  houve reconhecimento por  parte  da Schahin  da
propriedade dessas off-shores?
Depoente:- Não,  a  Schahin  jamais  reconheceu a propriedade dessas off-
shores, na verdade ela adotou um comportamento, eu diria, esquizofrênico,
porque de início ela negava qualquer tipo de relacionamento, eram pessoas
jurídicas que tinha se encontrado na ocasião fortuita  do vencimento das
licitações. Essa era a primeira versão da Schahin. No decorrer da fiscalização,
se prolongou por um período até longo, diante de várias documentações e
argumentos  apresentados  por  mim,  pela  fiscalização,  a  Schahin  não teve

80 de 104



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA  

outra alternativa senão reconhecer uma relação um pouco mais próxima no
sentido de ser a subcontratada de alguns serviços que as off-shores tinham
que desempenhar. Esse foi o máximo de proximidade que a Schahin chegou
a reconhecer em relação às off-shores.
Ministério  Público  Federal:- Especificamente  em  relação  à  Deep  Black
Drilling, o que o senhor se recorda de relação dela com a Petrobras? Era a
operadora do navio Vitória 10.000, correto?
Depoente:- Correto.
Ministério Público Federal:- E qual a relação dela com Schahin em relação
a esse contrato, havia uma cessão de posição contratual, algo do gênero, o
senhor tem conhecimento?
Depoente:- No caso, praticamente todas as oito, os oito projetos que eu tive
contato, que envolviam aos pares, afretamento e operação, Schahin e off-
shore, eles operavam da seguinte forma: no contrato, ambos eram obrigados
solidariamente  à  execução  do  contrato,  então  a  Schahin  em  relação  ao
afretamento e a off-shore em relação à operação.  Eles eram também co-
segurados  nos  seguros  de  alta  monta  que  envolvem  empreendimentos
desse porte. Em todos os financiamentos, como essas off-shores elas eram
basicamente compostas por capital social de 5 mil dólares, 10 mil dólares ou
coisa do gênero,  não tinham ativos,  não tinham garantia,  então todas as
garantias eram dadas pelo grupo Schahin. Aí eu me refiro ao grupo de uma
forma mais  ampla possível,  inclusive  construtoras aqui  do Brasil  que não
tinham nada a ver com o mercado de petróleo também prestavam garantias
das  mais  variadas  ordens,  desde  a  cessão  contratual,  até  a  garantia  da
própria  plataforma,  como  garantia,  fiança  pessoal  dos  sócios,  fiança  de
construtoras  aqui  do  Brasil,  do  grupo  Schahin,  eles  garantiam  esses
financiamentos estruturados dessa forma.
Ministério Público Federal:- Em relação à  Deep Black  Drilling,  o senhor
mencionou no seu relatório que as off-shores da Schahin adotavam uma
prática de contrair um financiamento no solo brasileiro e,  posteriormente,
transferir para o estrangeiro, correto?
Depoente:- Correto. Uma das operações financeiras que eu constatei foi a
seguinte: a instituição financeira doméstica, então, aqui brasileira, celebrava
um empréstimo pra capital de giro para uma empresa do grupo Schahin,
Schahin Engenharia em geral, depois havia uma cessão de dívida da Schahin
Engenharia  para  a  S2,  que  é  uma  holding  do  grupo,  ato  contínuo  uma
cessão de crédito do banco para uma filial em paraíso fiscal. E, como último
passo, eu diria, a incorporação dessa dívida num financiamento maior, que é
a estrutura de financiamento das plataformas, pra que lá fossem acho que
adimplidos os pagamentos.
Ministério  Público  Federal:- Havia  uma  dupla  cessão,  tanto  do  crédito
quanto do débito?
Depoente:- Exato.
Ministério Público Federal:- Todas, ambas para o exterior?
Depoente:- Ambas para o exterior.
Ministério Público Federal:- Isso abrangendo a Deep Black Drilling?
Depoente:- Também a Deep Black Drilling.
Ministério Público Federal:- O senhor mencionou, num trecho do relatório,
a  identificação  de  alguns  procuradores  das  off-shores,  como  o  senhor
chegou ao nome dos procuradores?
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Depoente:- Esses documentos chegaram a mim através dos bancos, porque
esses procuradores das off-shores assinavam renovações de financiamento, o
livramento  de  garantias,  enfim,  assuntos  relacionados  ao  financiamento
estruturado,  então  eles  detinham  essas  procurações  emitidas  pelas  off-
shores.
Ministério  Público  Federal:- E  dentre  os  procuradores  estava  o  senhor
Salim Schahin, o senhor Milton Schahin e o senhor Fernando Schahin?
Depoente:- Sim, dentre outros.

SALIM SCHAHIN reconheceu que ele e MILTON SCHAHIN tinham gestão de tais

empresas offshores:

Juiz  Federal:- Consta  aqui,  o  Ministério  Público  juntou,  também  essas
declarações  do  próprio  senhor  Eduardo  Musa,  de  depósitos  dessas  off-
shores: Casablanca, Internacional Holding, Deep Black Drilling, Drief Drilling,
Black Drief Drilling, em uma conta na Suíça do senhor Eduardo Musa, num
total de cerca de 700 mil dólares. O senhor não tinha conhecimento disso na
época?
Interrogado:- Nunca.
Juiz Federal:- Depois que esse assunto veio à tona na imprensa, o senhor
não levantou essa  informação dentro da  empresa pra  saber  o  que tinha
acontecido?
Interrogado:- Sim, e foi confirmado.
Juiz Federal:- E o que foi relatado ao senhor nessa ocasião?
Interrogado:- Que foi dada essa contribuição para o senhor Musa.
Juiz  Federal:- E  quem  teria  decidido  dentro  da  empresa  realizar  esses
pagamentos?
Interrogado:- Como eu depreendo, como é só eu e o meu irmão Milton que
temos a gestão, provavelmente meu irmão Milton.
Juiz Federal:- E o motivo desses pagamentos foi declinado ao senhor?
Interrogado:- Não sei dizer para o senhor. Talvez o meu irmão Milton possa
lhe esclarecer.

Da  mesma  forma,  MILTON  SCHAHIN admitiu  que  as  empresas  offshores  são

pertencentes ao grupo SCHAHIN:

Interrogado:- Então,  posteriormente  a  essa  conversa,  não  sei  precisar
quanto tempo depois,  imagino que seja  início  de 2007,  ou fim de 2006,
ainda  em 2006,  eu  não consigo dizer,  eu  fui  procurado por  uma pessoa
chamada Jorge Luz, que é uma pessoa que eu conheço há 20 anos ou mais,
muito bem entrosado,  muito  influente,  muito...  ele  é conhecido de muita
gente. Ele me ligou, pediu se eu podia atendê-lo, aí eu falei: “Pois não, Jorge,
qual é o assunto?”-  “Não, eu lhe explico pessoalmente.” Então ele foi  ao
meu  escritório  e  aí  me  colocou  o  assunto:  “Olha,  se  vocês  não  fizerem
pagamentos pra isso, esse assunto não vai sair. Não adianta quererem lá de
cima, se não tiver  pagamento pra isso esse assunto não vai sair.  Estou te
falando como amigo...”,  Essa conversa meio, vamos chamar assim, padrão:
“Então  você  pensa  bem,  você  tem  que  comparecer  lá.”  Aí  conversa  vai,
conversa bem, eu perguntei pra quem ele estaria... a que título e pra quem
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ele  estaria...  sobre  quem estaria  se  beneficiando,  ele  me  disse  que  seria
Cerveró, que seria Moreira, seria Fernando Baiano e seria Musa. E que eu não
pensasse muito não porque tinha muita gente interessada naquele contrato.
E aí a conversa desenvolveu, ele veio com um número cabalar. Eu falei “Não
tem a mínima chance de aceitar esse número, não vou...”
Juiz Federal:- Que número que ele apresentou?
Interrogado:- Eu não lembro, Excelência. Pode ter falado coisa de 10, 15, 20
milhões, qualquer número que ele falasse eu... Se ele falasse 1 eu ia falar que
era um absurdo, se ele falasse 100 eu iria falar que era uma absurdo.
Juiz Federal:- Essa conversa foi o senhor e ele ou tinha mais gente?
Interrogado:- Apenas eu e ele. E aí, depois de algumas...
Juiz Federal:- Só um minutinho.

MILTON TAUFIC SCHAHIN – PARTE 2
Juiz  Federal:- Então  nesse  processo  5061578-51,  continuidade  do
depoimento do senhor Milton Taufic Schahin, continuidade das perguntas do
juízo.  Então,  o  senhor  dizia,  senhor  Milton,  que  o  senhor  estava  nessa
reunião com o senhor Jorge Luz, ele pediu um valor que era muito alto...
Interrogado:- E que eu não me atrevo a dar números exatos.
Juiz Federal:- Certo. E aí, o que aconteceu?
Interrogado:- Bom, aí houve uma negociação e eu concordei em pagar 2
milhões e meio parceladamente.
Juiz Federal:- De dólares ou de reais?
Interrogado:- De dólares. Pra essas pessoas que eu citei, assim que ele me
disse.
Juiz Federal:- Isso seria por intermédio do senhor Jorge Luz ou a Schahin
pagaria diretamente?
Interrogado:- Foi  com  ele,  exatamente  com  ele,  e  as  instruções  de
pagamento foram duas empresas que ele me deu os nomes, uma forma de
números, detalhes de onde pagar a conta. E nós ficamos concordados dessa
forma.
Juiz Federal:- E o senhor fez os pagamentos?
Interrogado:- Na realidade, foram duas empresas.  Na soma dos dois,  eu
acredito  que  eu  tenha  chegado  a  um pouco  mais  que  2  milhões  desse
pagamento, não foi 100% e foram em parcelas.
Juiz Federal:- Mas pagou mais que os 2 milhões acertados?
Interrogado:- Não, 2 e meio, foi 2 e meio o acertado, eu paguei um pouco
menos.
Juiz Federal:- Ah, um pouco menos?
Interrogado:- Um pouco menos.
Juiz Federal:- E quanto tempo durou esses pagamentos?
Interrogado:- Foram mais ou menos umas dez parcelas que foram pagas.
Juiz Federal:- Essa reunião com o senhor Jorge Luz foi antes ou depois da
assinatura do contrato?
Interrogado:- Foi depois da assinatura do contrato.
Juiz Federal:- Depois da assinatura?
Interrogado:- Essa  reunião  com o Jorge Luz  foi  antes  e  os pagamentos
foram depois da assinatura do contrato.
Juiz Federal:- E esses pagamentos foram feitos no Brasil ou no exterior?
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Interrogado:- Foram feitos no exterior, Excelência. E se o senhor me permitir,
eu  trouxe  o  comprovante  das  empresas,  que  posso  lhe  apresentar.  Uma
empresa chamava-se Pentagran e uma empresa Debase.
Juiz Federal:-   Pra fazer esses pagamentos eram utilizadas off-shores do
grupo Schahin lá fora?
Interrogado:-   Off-shores do grupo Schahin.
Juiz Federal:- Esses aqui são os comprovantes, quer dizer, uma relação...
Interrogado:- Uma conta-corrente... É uma relação de...
Juiz Federal:- Da Pentagran, né?
Interrogado:- E Debase eu acredito que esteja já no processo, Excelência. Eu
estou trazendo isso agora,  isso  não constava do processo,  de  uma certa
forma é uma vontade de colaborar com a investigação.
Juiz Federal:- O senhor já tinha conhecimento que essa conta da Debase era
do senhor Eduardo Musa?
Interrogado:- Não, não me foi dito nem uma, nem outra, de quem eram os
titulares.  E até hoje não sei quem eram os titulares e também não tenho
nada a ver com isso, então não… (grifos nossos)

Por fim, cumpre ressaltar que NESTOR CERVERÓ, após sua destituição do cargo de

diretor  internacional  da  PETROBRAS  (tendo  em  vista  que  o  executivo  federal  tinha

necessidade de comprar apoio político de outra ala do PMDB), foi agraciado com o cargo de

diretor  financeiro  da  BR  DISTRIBUIDORA,  especialmente  diante  dos  esforços  por  ele

empregados  para  que  a  SCHAHIN fosse  contratada  para  operar  o  navio-sonda  VITÓRIA

10.000, como exposto em seu interrogatório judicial:

Juiz Federal:- Depois que o senhor saiu da diretoria internacional, o senhor
foi pra diretoria financeira da BR Distribuidora, é isso?
Interrogado:- Exatamente.
Juiz Federal:- Sem embargo da sua qualificação técnica, essa, vamos dizer,
esse serviço que o senhor prestou ao Partido dos Trabalhadores nesse caso
com o grupo Schahin teve alguma influência  para o senhor assumir  esse
cargo na BR Distribuidora?
Interrogado:- Teve.  Até onde eu tenho conhecimento teve,  que inclusive
porque me foi comunicado pelo falecido Dutra,  José Eduardo Dutra,  José
Dutra,  que morreu o ano passado, e que na época era presidente da BR,
então  o  meu  processo  de  substituição  na  diretoria  internacional  de
substituição na diretoria internacional  foi  um processo longo,  houve uma
briga, vamos chamar assim, uma disputa grande de apoios, eu era apoiado
pelo PMDB do Senado, Renan, Jades, o Jades era Deputado, mas era, e o
PMDB da Câmara que exigiu do Presidente Lula a minha substituição e a
nomeação do João Augusto Henriques que depois não pôde ser nomeado...
Eu estou lhe contando tudo isso porque faz parte da colaboração... E indicou
o Jorge Zelada.  Aí,  no dia,  porque eu fui  destituído,  ou melhor  dizendo,
substituído  na  diretoria  internacional  pela  manhã,  porque  o  conselho
naquela época da Petrobras e da BR eram as mesmas figuras,  ou seja,  o
conselho se reunia inicialmente pra tratar dos assuntos da Petrobras e, ao
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final,  já  quando  estava  encerrando  as  atividades,  porque  a  BR,  claro,  os
assuntos da BR eram 1 por cento de importância em relação aos assuntos...
Juiz  Federal:- Até  pra  nós  sermos  mais  diretos,  talvez,  ao  ponto,  quem
comunicou ao senhor e o que lhe foi dito, né, o senhor mencionou o Dutra,
o que que foi lhe dito exatamente da relação da sua nomeação como diretor
financeiro da BR Distribuidora em relação com essa questão da Schahin?
Interrogado:- Foi,  voltando,  então,  ao assunto,  foi  o José Eduardo Dutra
porque pela manhã ocorreu a reunião, isso foi na segunda-feira isso eu me
lembro bem, que o Gabrielli me chamou pela manhã cedo e me disse que
tinha havido uma reunião em Brasília no domingo, já o ministro Lobão tinha
duas semanas antes me comunicado, eu estava na Argentina com ele, que o
Lula  tinha  dito  que não  havia  jeito,  que ele  tinha  que  me substituir  pra
atender  à  bancada  do  PMDB senão  não  votariam  na  CPMF.  E  aí,  nesse
domingo, foi no dia 2 de março, eu fui substituído dia 3 de março, no dia 3
de março ocorreu a reunião do conselho da Petrobras e da BR, pela manhã
então eu fui substituído, ocorreu a minha substituição, saiu o Nestor, entrou
Jorge Zelada, e à tarde, melhor dizendo, ao final da reunião, eu fui indicado
diretor financeiro da BR por esse mesmo conselho. Só que o Gabrielli não
me disse isso, isso é um episódio que o Gabrielli, não sei porque, eu acho
que ele queria, aí já é um problema, ele tinha um outro candidato, mas, pra
minha surpresa, depois do almoço, eu não tinha sido informado de nada, eu
estava inclusive já com o tempo, já pensando, já me perguntavam, o Gabrielli
me perguntou, qual era o meu plano, me convidou pra ser assistente direto
dele, especial, me perguntou se eu não queria ir pra Londres que eu tinha
família em Londres, eu não, minha mulher tem família em Londres, e tal, e
falei “olha, Gabrielli, depois do almoço, nesse momento eu não estou, eu sei,
mas não estou interessado nesses assuntos”. Fui almoçar, chamei os meus
gerentes, eu tinha quatro gerentes, pra almoçar, pra me despedir, agradecer
e tal, e quando eu volto à tarde, umas duas e meia, três horas da tarde, a
minha  secretária,  a  Beth  Taylor,  ela  pode  testemunhar,  ela  disse  “olha  o
doutor Dutra está aqui querendo falar com o senhor”, aí eu pensei “Bom,
veio aqui dar os pêsames” né, e o Dutra era uma figura muito... Falava muito
pouco,  ele  abriu a porta e falou assim “Vambora”,  eu falei  “Vambora pra
onde, Dutra?”,  “Como vambora pra onde, porra,  vamos logo embora, nós
temos que ir pra BR”, porque a BR fica na Tijuca, né...
Juiz Federal:- Eu sei.
Interrogado:- “Vambora, vambora, você agora é o diretor financeiro da BR”,
eu  falei  “Eu?”,  ninguém  tinha  me  comunicado  de  nada,  doutor  Moro,
ninguém tinha me comunicado de nada,  aí  o  Dutra  que me contou que
houve  essa  reunião  em  Brasília,  da  qual  participou  o  Dutra,  Gabrielli,  a
ministra Dilma, na época, e que o Lula quando falou “Bom, o Nestor não
pode ficar no sereno”, mais ou menos isso, havia até um reconhecimento,
afinal de contas quem resolveu grande parte da dívida que nós tínhamos foi
ele  recentemente,  e  aí  o  Dutra  falou “Olha,  nós estamos com a diretoria
financeira da BR”,  porque o diretor financeiro da BR tinha brigado com a
Graça,  já  tinha  uns  3  ou  4  meses  que  o  cargo  estava  vago,  e  o  Dutra
comunicou ao Lula. “Presidente, a diretoria financeira da BR está disponível”,
e disse-me o Dutra, então, que Lula falou “Olha, então faz o seguinte, se o
Nestor topar o cargo é dele”.
Juiz Federal:- Esse é um cargo que o senhor sequer tinha solicitado a ele?
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Interrogado:- Não, eu nem sabia que tratava... Eu só soube pela entrada na
minha sala do Dutra já me carregando e...
Juiz Federal:- E relatou essa história ao senhor?
Interrogado:- Hein?
Juiz Federal:- E relatou essa história ao senhor?
Interrogado:- E me relatou essa história.

FERNANDO  SOARES confirmou  a  premiação  recebida  por  NESTOR  CERVERÓ

(nomeação  para  o  cargo  de  Diretor  Financeiro  da  BR Distribuidora)  pela  viabilização  da

contratação em questão em favor da SCHAHIN:

Juiz Federal:- Tem uma declaração que o senhor deu em outro depoimento,
o  senhor  Nestor  Cerveró  saiu  da  diretoria  internacional,  ele  assumiu  a
diretoria  financeira  da  BR Distribuidora,  essa  atribuição  a  ele  desse  novo
cargo teve alguma relação que seja do seu conhecimento com o fato dessa
quitação desse empréstimo?
Interrogado:- Quando  houve,  começou  um  movimento  do  PMDB  que
queria  a  diretoria  internacional,  a  primeira  pessoa  que  eu  lembrei  em
procurar pra pedir ajuda foi o Bumlai, eu procurei o Bumlai, ele começou a se
movimentar  tentando  manter  o  Nestor  na  diretoria  internacional,  ele
conseguiu  manter  ele  durante  algum  tempo,  só  que  em  determinado
momento ele me procurou e falou “Ó, está muito difícil, o Presidente está
sendo muito pressionado pelo PMDB, e vai acabar havendo um rompimento
do PMDB da câmara se essa questão não for resolvida, então ele não tem
mais  como segurar  o  Nestor”,  e  aí  ele  disse  que,  em compensação,  eles
estariam dando a diretoria financeira para o Nestor.
Juiz Federal:- Quem lhe falou isso?
Interrogado:- O Bumlai, José Carlos Bumlai.
Juiz Federal:- Ele falou isso expressamente para o senhor?
Interrogado:- Claramente. Tanto que quando eu dei a notícia ao Nestor, o
Nestor disse “Mas eu não estou sabendo de nada, inclusive o pessoal aqui, o
Gabrielli veio me perguntar pra onde eu queria ir, se eu queria ir pra Londres,
não sei que”, ai eu fiz “Nestor, disseram pra mim que a diretoria financeira da
BR vai ser pra onde você vai”, aí logo depois o Nestor me liga dizendo que
realmente na época o presidente da BR era o José Eduardo Dutra,  e aí o
Dutra entrou na sala dele e fez “Ah, soube que você vai trabalhar comigo,
não sei que, está feliz?”, então...
Juiz Federal:- Quem relatou isso ao senhor foi o Nestor?
Interrogado:- Sim, o Nestor.

Analisadas  as  provas  referentes  à  materialidade  do  crime,  passa-se  para  a

individualização da autoria dos acusados.

86 de 104



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná www.prpr.mpf.gov.br

FORÇA-TAREFA  

3.2.2. Autoria do crime

NESTOR CERVERÓ,  EDUARDO MUSA e JORGE ZELADA são funcionários públicos,

na forma do artigo 327 do Código Penal. Os três obtiveram vantagem indevida para si e para

terceiros, valendo-se para isso dos cargos por eles ocupados (diretor internacional e geral da

PETROBRAS),  bem  como  praticaram  diversos  atos  infringindo  o  dever  funcional  a  eles

inerentes em decorrência dos referidos cargos.

NESTOR  CERVERÓ foi  o  responsável  direto  pela  viabilização  da  contratação  da

SCHAHIN para  operar  o  navio-sonda VITÓRIA  10.000.  NESTOR CERVERÓ,  indicado pelo

PMDB para a diretoria internacional mediante o compromisso de desviar recursos em favor

de  tal  agremiação  política,  viabilizou  o  pagamento  de  dívida  do  PARTIDO  DOS

TRABALHADORES com o GRUPO SCHAHIN através do contrato em questão, após acertar

com terceiro a permuta de pendências de propina. Ou seja, NESTOR CERVERÓ propiciou a

contratação da SCHAHIN, sem procedimento de concorrência e com argumentos técnicos

falsos, para pagar a dívida do PARTIDO DOS TRABALHADORES, enquanto agente ligado ao

PT ficaria responsável pelo pagamento de propina solicitada por agentes do PMDB, o que

seria o compromisso inicial de NESTOR CERVERÓ.

Para  tanto,  NESTOR CERVERÓ realizou  reunião  com os  dirigentes  da  SCHAHIN,

contando  com  a  presença  dos  operadores  de  propina  ligados  à  diretoria  Internacional,

FERNANDO SOARES e JORGE LUZ, as quais tinham o nítido intuito de demonstrar que as

vantagens indevidas teriam relação com a contratação da SCHAHIN pela PETROBRAS.

Demais disso,  NESTOR CERVERÓ negociou pessoalmente a quitação da dívida do

PARTIDO  DOS  TRABALHADORES  com  FERNANDO  SCHAHIN,  bem  como  participou  de

reunião  com  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI,  interposta  pessoa  na  dívida  do  PARTIDO  DOS

TRABALHADORES com a SCHAHIN, não restando dúvidas de sua atuação criminosa para a

contratação da SCHAHIN pela PETROBRAS.

Por sua participação nos fatos,  NESTOR CERVERÓ foi  agraciado com o cargo de

diretor financeiro da BR DISTRIBUIDORA, como forma de compensação pelo crime cometido,

conforme já descrito.

EDUARDO MUSA, por seu turno, negociou diretamente com FERNANDO SCHAHIN

o recebimento de vantagem indevida para si,  no montante de USD 1 milhão,  recebendo
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efetivamente o valor de USD 700 mil. Foi um dos responsáveis por insistir, perante a diretoria

executiva da PETROBRAS, pela contratação da SCHAHIN, realizando diversas apresentações

das propostas da empresa para contratação pela PETROBRAS, as quais foram sucessivamente

rejeitadas, em quatro ocasiões, até que influência política ilícita viabilizou a aprovação dos

contratos.

Posteriormente, JORGE ZELADA,  por assumir  o cargo de diretor  internacional  da

PETROBRAS  após  a  saída  de  NESTOR  CERVERÓ,  prosseguiu  com  o  compromisso  de

contratação  da  SCHAHIN  para  garantir  a  quitação  de  dívida  do  PARTIDO  DOS

TRABALHADORES.

Mesmo  com  a  manifesta  inviabilidade  técnica  do  projeto  e  a  incapacidade

econômica  da  SCHAHIN,  JORGE  ZELADA insistiu  na  aprovação  da  SCHAHIN,  de  forma

criminosa, sabendo o que estava envolvido em tal contratação, como ele expôs a  MILTON

SCHAHIN.

Aderindo aos atos praticados pelos funcionários da PETROBRAS estão JOSÉ CARLOS

BUMLAI, FERNANDO SOARES e JOÃO VACCARI. Em razão do artigo 30 do CP a qualidade

de funcionário público é estendida a eles, uma vez que agiram em coautoria com NESTOR

CERVERÓ, EDUARDO MUSA e JORGE ZELADA.

JOÃO VACCARI NETO foi quem idealizou o pagamento de dívida do PARTIDO DOS

TRABALHADORES perante a SCHAHIN, através de contrato com a PETROBRAS, vinculado a

uma  diretoria  que  era  objeto  de  loteamento  político  em  favor  do  PMDB  (Diretoria

Internacional). As circunstâncias do crime demostram que, sem a atuação criminosa de JOÃO

VACCARI, a  quitação  da  dívida  em  nome  de  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI não  teria  sido

operacionalizada.

A  atuação  de  JOÃO  VACCARI ainda  é  confirmada  pelo  colaborador  SALIM

SCHAHIN, bem como pelos acusados JOSÉ CARLOS BUMLAI e MILTON SCHAHIN.

JOÃO VACCARI demonstrou-se um verdadeiro arrecadador de valores de origem

criminosa em favor do PARTIDO DOS TRABALHADORES, tratando diretamente com SALIM

SCHAHIN e MILTON SCHAHIN sobre a contratação da SCHAHIN, pela PETROBRAS, para

operar o navio-sonda VITÓRIA 10.000, como forma de quitação do empréstimo contraído por

JOSÉ CARLOS BUMLAI em favor do Partido dos Trabalhadores.
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Por sua vez,  JOSÉ CARLOS BUMLAI era o maior interessado na quitação da dívida

do PARTIDO DOS TRABALHADORES que havia sido realizada em seu nome, motivo pelo qual

atuou junto com JOÃO VACCARI para propiciar a contratação da SCHAHIN, contando para

isso com FERNANDO SOARES, operador de propina ligado a NESTOR CERVERÓ.

FERNANDO  SOARES possuía  influência  junto  a  NESTOR  CERVERÓ e  ao  corpo

técnico da PETROBRAS, pois operou propina para tais agentes nos contratos de construção

dos navios-sondas VITÓRIA 10.000 e PETROBRAS 10.000. 

Além disso, FERNANDO SOARES,  representando os  interesses  de  JOSÉ CARLOS

BUMLAI, participou da reunião mantida na PETROBRAS que contou com SALIM SCHAHIN,

MILTON  SCHAHIN,  SANDRO  TORDIN,  pela  SCHAHIN,  e  NESTOR  CERVERÓ pela

PETROBRAS,  circunstância  que deixava claro que a  contratação da SCHAHIN tinha direta

ligação com a quitação da dívida em nome de JOSÉ CARLOS BUMLAI. Assim, FERNANDO

SCHAHIN ficou  sendo  o  ponto  de  contato  entre  JOSE  CARLOS  BUMLAI e  a  família

SCHAHIN,  passando  atualizações  do  andamento  das  negociações  da  SCHAHIN com  a

PETROBRAS, as quais, a toda a evidência, interessavam diretamente ao pecuarista.

De  outro  lado,  SALIM  SCHAHIN,  MILTON  SCHAHIN  e  FERNANDO  SCHAHIN

foram  os  agentes  corruptores.  SALIM  SCHAHIN e  MILTON  SCHAHIN negociaram

diretamente  com  JOÃO  VACCARI  NETO a  contratação  da  SCHAHIN  como  forma  de

pagamento  da  dívida  do  PARTIDO  DOS  TRABALHADORES.  FERNANDO  SCHAHIN  foi  o

responsável  de  confirmar  o  compromisso  da  SCHAHIN  com  NESTOR  CERVERÓ e  por

oferecer  USD  1  milhão  para  EDUARDO  MUSA.  Além  disso,  MILTON  SCHAHIN e

FERNANDO SCHAHIN foram os responsáveis pela viabilização do pagamento de propina no

exterior em favor de EDUARDO MUSA.

Em favor da SCHAHIN destaca-se a atuação de  FERNANDO SCHAHIN, o qual era

responsável,  na  SCHAHIN,  pelo  projeto  de  operação  do  navio-sonda  VITÓRIA  10.000.

FERNANDO  SCHAHIN manteve  reunião  com  NESTOR  CERVERÓ para  confirmar  que  a

contratação  da  SCHAHIN viabilizaria  o  pagamento  da  dívida  contraída  junto  ao  BANCO

SCHAHIN  por  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI.  Não  suficiente,  ainda  ofereceu  propina  para

EDUARDO MUSA, a fim de facilitar a contratação da SCHAHIN junto ao corpo técnico da

PETROBRAS.
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A  atuação  criminosa  de  FERNANDO  SCHAHIN foi  confirmada  por  NESTOR

CERVERÓ, EDUARDO MUSA e FERNANDO SOARES.

 EDUARDO MUSA confirmou que apenas negociou a vantagem indevida por ele

recebida  no  exterior  com  FERNANDO  SCHAHIN.  Nesse  ponto,  cumpre  ressaltar  que  o

controle  das  offshores  da  SCHAHIN  era  de  controle  de  SALIM  SCHAHIN e  MILTON

SCHAHIN, o que indica que o MILTON SCHAHIN, pai de FERNANDO SCHAHIN, recebeu

de seu filho os valores e a conta de EDUARDO MUSA para pagamento de propina no exterior.

Pelos robustos elementos, verifica-se comprovada a atuação criminosa de todos os

acusados, razão pela qual se faz necessária a condenação, nos termos da denúncia.

3.3. - FATO 04 – LAVAGEM DE CAPITAIS

Entre 27 de janeiro de 2009 e 28 de dezembro de 2009, nos municípios de São Paulo

e Campo Grande, os acusados  SALIM SCHAHIN, JOSE CARLOS BUMLAI, MAURICIO DE

BARROS  BUMLAI, dolosamente,  por  intermédio  da  simulação  de  uma  triangulação  de

negócios jurídicos envolvendo as empresas SCHAHIN Securitizadora; Fazenda AGROMASA;

Fazenda AGROPECUARIA ALTO DO TURIAÇU (todas pertencentes ao Grupo SCHAHIN) e

AGRO  CAIEIRAS  (pertencente  a JOSE  CARLOS  BUMLAI  e  seus  filhos) ocultaram  e

dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade ilícita

de R$ 18 milhões16 provenientes de crimes contra o sistema financeiro e de corrupção, este

em prejuízo da PETROBRAS.

A operação  tinha  por  objetivo  ocultar  e  dissimular  o  pagamento  da  vantagem

indevida em benefício direto do PARTIDO DOS TRABALHADORES. 

3.3.1 Materialidade

Em 27/01/2009, um dia antes da assinatura do contrato entre a  PETROBRAS e a

SCHAHIN,  firmou-se um contrato de transação e liquidação de dívida entre a  SCHAHIN

SECURITIZADORA  DE  CRÉDITOS  e  a  AGRO  CAIEIRAS,  empresa  pertencente  a  JOSE

16 No recibo de quitação consta o valor de R$ 18.000.000,00 como o total do débito, todavia, considerando os
juros  contratualmente  previstos,  caso fosse feita  uma simples  cobrança ordinária  deste  crédito,  o  valor  total
devido seria de R$ 49.670.175,86.
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CARLOS  BUMLAI  e  MAURICIO  BUMLAI  e  que  era  a  devedora  daquele  empréstimo

contraído em 2004 que favorecia o PARTIDO DOS TRABALHADORES. 

O  referido  contrato  de  transação  e  liquidação  continha  as  seguintes  cláusulas

principais:  1)  uma confissão de dívida pelos avalistas  JOSE CARLOS BUMLAI,  CRISTIANE

DODERO BUMLAI e MAURICIO BUMLAI  de R$ 18.294.043,50;  2)  a subrogação de  JOSE

CARLOS BUMLAI pela dívida da AGRO CAIEIRAS, liberando a empresa, os demais avalistas

e a garantia hipotecária da obrigação; 3) a proposta de pagamento de R$ 18 milhões em três

parcelas entre 27/03/2009 e 27/12/2009; 4) por mera liberalidade do credor, um desconto de

incentivo à pontualidade no valor de R$ 6 milhões em relação às parcelas pactuadas para

pagamento do débito.

Concomitante,  na  mesma data  de 27/01/2009,  houve  a  celebração de  contratos

pelos  quais  JOSE  CARLOS BUMLAI simulou  a  venda  de  embriões  de  gado de  elite  às

seguintes empresas pertencentes ao Grupo SCHAHIN: 1) Agropecuária Alto do Turiaçu Ltda.

por R$ 7.680.000,00; e 2) Agropecuária Maranhense S/A - Agromasa  por R$ 4.320.000,00.

Acontece que os embriões de gado jamais foram entregues, conforme restou demonstrado

nos autos e será narrado na sequência. 

Como garantia do pagamento dos contratos de embriões, as empresas do Grupo

SCHAHIN emitiram vinte notas promissórias rurais em favor de JOSE CARLOS BUMLAI que

foram no mesmo ato endossadas para a SCHAHIN SECURITIZADORA, que era credora do

empréstimo. Logo em seguida, foram celebrados dez termos de dação em pagamento nos

quais  a  SCHAHIN  SECURITIZADORA aceitou  as  notas  promissórias  endossadas  com

pagamento da dívida, dando, finalmente, o recibo de quitação da operação em 28/12/2009.

Com o avanço das negociações entre a PETROBRAS e a SCHAHIN, e a obtenção do

favorecimento indevido desta empresa, com benefício econômico superior ao valor da dívida

pretérita do PARTIDO DOS TRABALHADORES (ainda que formalmente em nome da família

JOSÉ CARLOS BUMLAI),  o grupo  SCHAHIN  resolveu “quitar” formalmente o empréstimo

entre a AGRO CAIEIRAS e a SECURITIZADORA SCHAHIN.

No  dia  27/01/2009,  um  dia  antes  da  assinatura  do  contrato  principal  entre  a

SCHAHIN  e  a  PETROBRAS,  foi  firmado  um  instrumento  particular  de  transação  para

liquidação de dívida ideologicamente falso entre a Securitizadora da SCHAHIN (credora) e a
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AGRO CAIEIRAS  (devedora). No mesmo dia 27/01/2009, o diretor JORGE ZELADA recebeu

uma visita de JORGE WASHINGTON BLANCO do Banco SCHAHIN (Anexo 105)17.

Nessa  “transação”,  para  liberação  dos  avalistas  e  da  garantia  hipotecária,  houve

assunção da dívida pela pessoa física de  JOSE CARLOS BUMLAI  no valor total de R$ 18

milhões, que se comprometeu a pagar o débito nas seguintes parcelas: 1) R$ 3 milhões em

27 de março de 2009; 2) R$ 8 milhões em oito parcelas mensais de R$ 1 milhão cada uma, a

primeira  com vencimento em 27 de abril  de  2009 e as  demais  em igual  dia  dos meses

subsequentes,  vencendo-se a última em 27 de novembro de 2009;  3)  R$ 7 milhões com

vencimento em 27 de dezembro de 2009 (Anexo 57).

No  mesmo  ato,  houve  um  desconto  de  R$  6  milhões  como  “incentivo  à

pontualidade” de um débito que já estava vencido desde 26/04/2006, com a liberação dos

avalistas MAURICIO BUMLAI e CRISTIANE DODERO BUMLAI e da garantia hipotecária.

Embora a dívida tenha sido renegociada e,  ao fim, como se mostrará,  quitada, a

partir de um montante apontado de R$ 18 milhões, o valor real do débito, caso incidissem os

juros mensais de 2,75% previstos nos contratos de empréstimos tomados em favor da AGRO

CAIEIRAS (Anexo 52) seria de R$ 49.670.145,86. Nesse contexto, o “congelamento” do valor

da dívida reforça o inequívoco propósito de fraude na concessão do mútuo.

Paralelamente a isto, na mesma data de 27/01/2009, foram firmados dois contratos

ideologicamente falsos de venda de embriões de gado de elite pela pessoa física de JOSE

CARLOS BUMLAI em favor das fazendas do Grupo SCHAHIN totalizando R$ 12.000.000,00

(Anexo 58), sendo: 

1) 90 embriões de gado da raça NELORE resultado da união do sêmen dos touros:

BASCO;  TROVÃO  DO  NAVIRAI;  FAJARDO  DA  GB;  BITELO;  OBALUÊ  DO  KITO;  INSBRUCK;

METEORITO; LEGAT MJ DO SABIA; PANAGPUR AL; IGUAÇU DO PAGADOR; GIM DE GARÇA;

PITTMAN MJ DA SABIA; ENLEVO DO MORUMGABA; 1646 DA MN e INCA POI no valor de R$

4.320.000,00 para a Fazenda AGROMASA, do GRUPO SCHAHIN (06001143000102);

2) 160 embriões da raça NELORE resultado da união do sêmen dos touros: BASCO;

TROVÃO DO NAVIRAI; FAJARDO DA GB; BITELO; OBALUÊ DO KITO; INSBRUCK; METEORITO;

LEGAT MJ DO SABIA; PANAGPUR AL; IGUAÇU DO PAGADOR; GIM DE GARÇA; PITTMAN MJ

17A participação deste executivo nos fatos ainda está sob investigação.
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DA SABIA; ENLEVO DO MORUMGABA; 1646 DA MN  e INCA POI no valor de R$ 7.680.000,00

para a Fazenda AGROTURIAÇU, do GRUPO SCHAHIN (07372527000196).

De  acordo  com  o  colaborador  SALIM  SCHAHIN,  os  embriões  jamais  foram

entregues, consistindo em mera simulação para dar uma aparência legítima à quitação do

crédito:

Juiz Federal:- Consta aqui que foi feito então esse contrato, essa transação e
essa entrega de embriões, esses contratos, isso não foi verdadeiro então?
Interrogado:- Não, foi uma operação simulada, nós nunca recebemos esses
embriões.
Juiz Federal:- E essa formulação desse negócio pra essa quitação simulada
partiu do senhor, partiu do senhor Bumlai?
Interrogado:- Não, de mim não partiu. Acredito que tenha partido do lado
do senhor Bumlai, porque, embriões, só ele tinha embriões, só ele tinha bois
de  estirpe,  nós  não  tínhamos  nada  disso,  então  provavelmente  deve  ter
partido da parte dele.
Juiz Federal:- Mas quem tratou desse assunto dentro do grupo Schahin?
Interrogado:- Olha, eu, pessoalmente, eu não sei porque eu sempre estava
na parte mais estratégica, eu não cuidava de detalhes, mas, provavelmente,
isso deve ter passado pela área jurídica.
Juiz Federal:- Mas o senhor passou essa orientação, foi o senhor que deu a
ordem?
Interrogado:- A ordem foi  dada por mim, foi  dada pra que fosse aceita a
operação e fosse quitada a operação, e que se arrumasse um jeito também o
mais formal possível de se quitar a operação.
Juiz Federal:- E quem operacionalizou isso dentro da empresa, o senhor...?
Interrogado:- Perdão?
Juiz Federal:- Quem operacionalizou isso dentro do grupo Schahin?
Interrogado:- Eu  sinceramente  não  sei  detalhar,  nós  tínhamos  muitos
advogados no grupo, eu não sei qual deles, por qual deles passou.
Juiz Federal:- O senhor não chegou a tratar esse assunto diretamente com o
senhor...
Interrogado:- Nunca tratei  nem com os advogados,  só dei  a  ordem e foi
operacionalizada a ordem.

Os  administradores  das  fazendas  AGROMASA e  AGROTURIAÇU, WALDEMAR

MERLO e  IVAN MARQUES LIZA,  também foram ouvidos  nas  investigações  e  negaram a

existência de entrega de embriões nas propriedades, no período dos fatos. Afirmaram que

não  havia  espaço  adequado  para  armazenagem  do  material  ou  mesmo  tecnologia  e

conhecimento para implantação dos embriões18 (evento 1, ANEXO68 e ANEXO69).

Ouvidos em Juízo, ambos reiteraram o quanto afirmado na fase investigatória:

18 O despacho de indiciamento do evento 122 aponta outras circunstâncias que indicam que a carga jamais foram
entregues, como, por exemplo, a não especificação por JOSE CARLOS BUMLAI da forma que se deu o transporte e
a inexistência de seguro para o transporte dos embriões (p. 63).
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Trecho do depoimento da testemunha WALDEMAR MERLO:
Ministério Público Federal: - Em relação ao contrato de compra e venda de
60,  160  embriões  da  raça  Nelore,  resultado  da  união  de  sêmens  dos
seguintes touros que, diante do meu conhecimento seriam touros de elite,
Basco, Trovão do Naviraí,  Fajardo do GB, Bitelo,  Obaluê do Kito,  Insbruck,
Meteorito,  Legat  MJ do  Sabiá,  Panagpur  AL,  Iguaçu do  Pagador,  Gim de
Garça, Pitman MJ do Sabiá, Enlevo do Morumgabá, 1646 da MN e Inca PO,
que em tese teriam sido vendidas pro seu José Carlos Bumlai para a Fazenda
Agropecuária Alto do Turiaçú, no ano 2009, pelo valor de R$7.680.000,00.
Bem como,  em relação ao contrato de compra e venda de 90 embriões
também da raça Nelore resultado da união do sêmen dos mesmos touros
supracitados  que  em  tese  teriam sido  vendidos  pelo  senhor  José  Carlos
Bumlai  para  a  fazenda  Agromasa  no  ano  de  2009  pelo  valor  de  R$
4.320.000,00. O senhor tem conhecimento desses contratos?
Depoente: - Tenho conhecimento, porque eu recebi a documentação.
Ministério Público Federal: - Na época em 2009?
Depoente: - É, eu recebi a documentação para ser encaminhada ao contador.
Ministério Público Federal: - E houve entrega desses embriões?
Depoente: - Dos embriões não, não foram entregues.
Ministério Público Federal: - O que que o senhor fez com a documentação?
Depoente:  - A documentação eu encaminhei pro nosso contador né, José
Francisco Nazaré, que é (ininteligível) né, ele contabilizou e me devolveu a
documentação. Documentação tá no nosso arquivo lá na fazenda Agromasa.
Ministério  Público  Federal:  - Nessas  fazendas  que  o  senhor  trabalha,  o
senhor já trabalhou com sêmen de gado de elite?
Depoente: - Nem sêmen normal, não.
Ministério Público Federal:  - Tem condições mínimas de armazenagem de
embriões nos locais?
Depoente: - Não tem.

Trecho do depoimento da testemunha IVAN MARQUES LIZA:
Ministério Público Federal: - O senhor, em relação ao contrato de compra e
venda de 160 embriões da raça Nelore, resultado da união do sêmen dos
touros  Basco,  Trovão  do  Navirai,  Fajardo  do  GB,  Bitelo,  Obaluê  do  Kito,
Insbruck, Meteorito,  Legat MJ do Sabia,  Panagpur AL, Iguaçu do Pagador,
Gim de Garça, Pitman MJ da Sabiá, Enlevo do Morumgaba, 1646 da MN e
Inca PO que em tese teriam sido vendidas pelo senhor José Carlos Bumlai
para a fazenda Agropecuária Alto do Turiaçu no ano 2009 pelo valor de R$
7.680.000,00, bem como também em relação ao contrato de compra e venda
de 90 embriões da raça Nelore resultado da união dos sêmens dos mesmos
touros já citados, que em tese teriam sido vendidos pelo senhor José Carlos
Bumlai  para  a  fazenda  Agromasa  no  ano  de  2009  pelo  valor  de  R$
4.320.000,000. O que o senhor tem de conhecimento desses contratos?
Depoente: - Nunca recebi nenhum embrião. Contrato existe, foi, encaminhei
apenas para o contador pra registro contábil.
Ministério Público Federal: - O senhor recebeu esses contratos?
Depoente: - Sim.
Ministério Público Federal: - De quem?
Depoente: - Não me lembro a época, foi da alta administração, via malote.
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Ministério Público Federal: - E qual que foi a orientação que foi dada?
Depoente: - Para encaminhar pra contabilidade.
Ministério  Público  Federal:  - Foi  dada  alguma  orientação  sobre  o
recebimento desses embriões?
Depoente: - Não.
Ministério Público Federal: - Falaram quando que ia chegar, como, de que
forma?
Depoente: - Não.
Ministério  Público  Federal:  - O  senhor  achou  alguma  coisa  estranha  em
relação a esses contratos, tendo em conta o histórico da fazenda pelo que o
senhor me narrou não era de compra de embriões dessa magnitude?
Depoente: - Não.
Ministério  Público  Federal:  - Não.  Esses  gados  o  senhor  conhece,  esses
gados que eu citei?
Depoente: - Não, não.
Ministério  Público  Federal:  - O  senhor  recebeu  essa  documentação
pessoalmente, pelo correio?
Depoente: - Via malote.
Ministério Público Federal: - Tem condições de armazenagem de embriões
de gado nessas fazendas?
Depoente: - Não.
Ministério Público Federal: - Em tecnologia?
Depoente: - Não, não.
Ministério  Público  Federal:  - O  senhor  tem conhecimento  como se  faz  o
armazenagem e implante desses embriões?
Depoente: - Não, não tenho ideia.

Para garantir o pagamento dos embriões, as Fazendas do Grupo SCHAHIN emitiram

vinte notas promissórias rurais ideologicamente falsas em 27/01/2009 (ANEXO 58): 

Estas  notas  promissórias  foram  endossadas  por  JOSE  CARLOS  BUMLAI à

Securitizadora SCHAHIN (evento 1, ANEXO58).
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Notas promissórias emitidas pela AGROPECUÁRIA MARANHENSE S/A -AGROMASA (06001143000102) Valor
1) 27 de março de 2009- vencimento da promissória  nº AATL 01/10 R$ 1.080.000,00
2) 27 de abril de 2009- vencimento da promissória nº AATL 02/10 R$ 360.000,00
3) 27 de maio de 2009- vencimento da promissória nº AATL 03/10 R$ 360.000,00
4) 27 de junho de 2009- vencimento da promissória nº AATL 04/10 R$ 360.000,00
5) 27 de julho de 2009- vencimento da promissória nº AATL 05/10 R$ 360.000,00
6) 27 de agosto de 2009- vencimento da promissória nº AATL 06/10 R$ 360.000,00
7) 27 de setembro de 2009- vencimento da promissória nº AATL 07/10 R$ 360.000,00
8) 27 de outubro de 2009- vencimento da promissória nº AATL 08/10 R$ 360.000,00
9) 27 de novembro de 2009- vencimento da promissória nº AATL 09/10 R$ 360.000,00
10) 27 de dezembro de 2009- vencimento da promissória nº AATL 10/10 R$ 360.000,00

R$ 4.320.000,00
Notas promissória emitidas pela AGROPECUÁRIA ALTO DO TURIAÇÚ LTDA (07372527000106):
1) 27 de março de 2009- vencimento da promissórianº AMSA 1/10 R$ 1.920.000,00
2) 27 de abril de 2009- vencimento da promissória nº AMSA 2/10 R$ 640.000,00
3) 27 de maio de 2009- vencimento da promissória nº AMSA 3/10 R$ 640.000,00
4) 27 de junho de 2009- vencimento da promissória nº AMSA 4/10 R$ 640.000,00
5) 27 de julho de 2009- vencimento da promissória nº AMSA 5/10 R$ 640.000,00
6) 27 de agosto de 2009- vencimento da promissória nº AMSA 6/10 R$ 640.000,00
7) 27 de setembro de 2009- vencimento da promissória nº AMSA 7/10 R$ 640.000,00
8) 27 de outubro de 2009- vencimento da promissória nº AMSA 8/10 R$ 640.000,00
9) 27 de novembro de 2009- vencimento da promissória nº AMSA 9/10 R$ 640.000,00
10) 27 de dezembro de 2009- vencimento da promissória nº AMSA 10/10 R$ 640.000,00

R$ 7.680.000,00
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Após  o  acordo para  quitação do empréstimo estar  concluído,  o  Drilling  Service

Contratc  –  DSC,  que  é  o  contrato  principal  entre  a  SCHAHIN  e  a  PETROBRAS,  foi

efetivamente  assinado,  em  28  de  janeiro  de  2009,  entre  PETROBRAS  VENEZUELA

INVESTMENTS & SERVICES B.V. e SCHAHIN INTERNATIONAL S.A., com um prazo de dez

anos prorrogáveis por mais dez anos, iniciando-se em 9/07/2010 até 08/07/2030, com valor

mensal  da  prestação  de  US$  6.333.365,91  e  valor  global  de  US$  1,562  bilhão.  Pela

PETROBRAS, assinou ALEXANDRE PENNA RODRIGUES e pela  SCHAHIN INTERNATIONAL

assinaram MILTON TAUFIC SCHAHIN e CARLOS EDUARDO SCHAHIN (evento 1, ANEXO37).

Entre 27/03/2009 e 27/12/2009, para quitar formalmente sua dívida, JOSE CARLOS

BUMLAI fez a simulação de dez dações19 em pagamento dos créditos das notas promissórias

relacionadas à venda simulada de embriões em favor da Securitizadora SCHAHIN (evento 1,

ANEXO58).

Em 28/12/2009, JOSE CARLOS BUMLAI recebeu diretamente a vantagem indevida

oferecida pela SCHAIM em troca do contrato, mediante a assinatura do recibo de quitação

pela Securitizadora SCHAHIN (Anexo 59).

3.3.2 Autoria

O recebimento da vantagem indevida de forma dissimulada ocorreu a partir dos

estratagemas realizados por  SALIM SCHAHIM,  JOSE CARLOS BUMLAI,  com o auxílio de

MAURICIO DE BARROS BUMLAI.

Como confessado por ele, SALIM SCHAHIN foi o responsável pela dissimulação dos

negócios jurídicos celebrados no GRUPO SCHAHIN, e o fato de que foram utilizadas várias

empresas do grupo empresarial, corrobora tal afirmação, pois isso somente pode ter ocorrido

por intermédio de alguém que ostentasse posição de comando no GRIPO SCHAHIN, como

era o caso de SALIM SCHAHIM.

Do outro lado,  JOSÉ CARLOS BUMLAI  admitiu que realizou todos os atos para

dissimular tais negócios jurídicos envolvendo o seu nome próprio e empresas a ele e a seus

familiares  pertencentes.  Para  isso,  contou  com  a  participação  de  seu  filho,  MAURÍCIO

BUMLAI, que participou da fraude emprestando seu nome como avalista dos empréstimos

19Na documentação enviada pelo colaborador, foram identificados 8 termo de dação em pagamento.
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contraídos do Banco SCHAHIN e assinando o instrumento da transação da dívida (evento 1,

ANEXO57). O acusado MAURICIO BUMLAI também contribuiu para o fato criminoso como

administrador da empresa AGRO CAIEIRAS que, na época, estava inativa.

Ressalta-se mais uma vez que os atos de MAURICIO BUMLAI não foram realizados

sem conhecimento  dos  ilícitos.  Pelo  contrário. Além da  utilização  de  uma empresa  com

exclusivo fim de manter a fraude inicial, MAURICIO BUMLAI era o responsável financeiro

pelas empresas pertencentes a seu pai, JOSÉ CARLOS BUMLAI.

Nas  declarações  prestadas  perante  a  Receita  Federal  (Evento  1,  ANEXO46),

MAURICIO  BUMLAI identifica-se  como economista  e  empresário.  Como declarado pela

testemunha WALMIDES VIEIRA ROSA GOMES, MAURICIO BUMLAI exercia atividade dentro

da  empresa  de  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI e,  de  acordo  com  a  sua  formação,  atuava  na

administração  e  economia  das  empresas,  como fica  claro  no  trecho  do  depoimento  da

testemunha:

Defesa de Maurício de Barros Bumlai:- E quem administrava essa empresa
no período em que a senhora esteve aqui trabalhando?
Depoente:- Sempre quem administrava, todas as decisões, as resoluções, era
o doutor  José  que tomava,  nós ficávamos aqui  pra  fazer  com que esses
projetos que estivessem (ininteligível) andassem, eu trabalhava junto com os
filhos dele nesse agronegócio e ele tomava as decisões e nós executávamos.
Defesa de Maurício de Barros Bumlai:-   O Maurício era um dos filhos que
participavam dessa administração do dia a dia aqui?
Depoente:-   O Maurício era um dos filhos, eles eram divididos até pela
formação  deles,  o  Maurício  é  economista,  o  Fernando  médico
veterinário, o Guilherme... Então eles faziam o serviço deles ali dentro
cada um na sua área.
Defesa  de  Maurício  de  Barros  Bumlai:- Era  comum  que  os  filhos
assinassem contratos como avalistas?
Depoente:- Sim, todos eles assinavam as, o FCO, o CPF, qualquer contrato
junto ao banco eles assinavam como responsáveis.
Defesa de Maurício de Barros Bumlai:- E eram vários contratos que eram
assinados?
Depoente:- Vários contratos.
Defesa de Maurício de Barros Bumlai:- As esposas e os maridos também
assinavam?
Depoente:- Sim, teve até um problema na época que a gente achava que
não devia,  mas aí o cartorário disse que sim, que eles tinham que tomar
conhecimento,  eles  assinavam  contrato  pra  tomar  conhecimento  de  que
estava sendo feita uma operação.
Defesa de Maurício de Barros Bumlai:- Com relação a esse empréstimo do
banco Schahin, a senhora tem conhecimento do Maurício de Barros Bumlai
ter tido qualquer tipo de envolvimento nesse contrato de empréstimo?
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Depoente:- Não, esse contrato foi feito em São Paulo, assinado por lá, nós
recebemos a informação de que era pra assinar, não tem essa tratativa aqui
feita por alguém aqui de Campo Grande. (Grifos nossos)

Destaca-se,  por  fim,  que  o  próprio  acusado MAURICIO  BUMLAI reconheceu  a

finalidade da constituição da empresa AGRO CAIEIRAS:

Interrogado:- Aí  o  banco  tinha  pedido,  pediu,  ele  conversou  e  ficou
acertado de ele tentar fazer uma dação em pagamento para o banco, uma
propriedade nossa,  e  aí  feito,  constituída uma empresa  que chama Agro
Caieiras, aí integralizou um imóvel nessa Agro Caieiras porque era um imóvel
que o valor batia com o empréstimo na época... Não, primeiro nós pegamos
e fizemos a  dação em pagamento desse imóvel,  que daí  nós assinamos,
fizemos a dação, e aí o imóvel foi para o Banco, aí depois de alguns meses,
uns cinco, seis meses, no final do ano ou comecinho de 2006, que o banco
pegou e não aceitou a dação em pagamento, mas aí pra fazer isso tinha uma
solução, não aceitou a dação, mas se criar uma empresa com esse bem e ela
ficar hipotecada poderia pagar o empréstimo.

Diante da prova produzida durante a instrução, não existem dúvidas da consciência e

atuação  da  simulação  dos  negócios  jurídicos  que  propiciaram  a  quitação  da  dívida

decorrente do empréstimo de R$ 12 milhões em nome de JOSÉ CARLOS BUMLAI.

4. DOSIMETRIA DA PENA

Primeiramente, em relação ao acusado EDUARDO MUSA, imperativa a suspensão do

feito, visto que alcançada a pena privativa de liberdade prevista no acordo de colaboração

premiada, em decorrência da pena aplicada na sentença proferida nos autos da ação penal de

nº 5039475-50.2015.404.7000.

No que se refere à culpabilidade dos agentes, esta é superior a normal. Com efeito, a

conduta dos imputados demonstra enorme reprovabilidade, pois se tratava grande esquema

de corrupção e lavagem de ativos realizado de forma profissional e complexa.

Destaca-se que não existiu motivo plausível para que os acusados se envolvessem em

tal  esquema  criminoso,  pois  ausente  justificativa  econômica  e  profissional  que  tornasse

inexigível o comportamento criminoso.
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A  personalidade de  FERNANDO SOARES deve ser valorada de forma negativa,

uma vez que suas atividades era basicamente consistentes criminosas, não exercendo assim

atividade profissional lícita.

A conduta social de FERNANDO SCHAHIN deve ser considerada negativa, uma vez

que outros réus o apontam como pessoa de difícil trato, com postura de superioridade em

relação às demais pessoas.

A  conduta  social de  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI deve  ser  valorada  de  forma

extremamente negativa, dado que para a consecução das ilicitudes por ele perpetradas valia-

se  do  nome  do  então  Presidente  da  República.  Independentemente  de  eventual

responsabilidade criminal de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, a utilização, por  JOSÉ CARLOS

BUMLAI, para  fins  criminosos,  do  nome  do  mais  alto  mandatário  da  República  requer

especial reprovação.

As  circunstâncias são  fortemente  negativas,  tendo  em  vista  que  o  empréstimo

concedido a  JOSÉ CARLOS BUMLAI arrecadou valores para partido político fora das regras

eleitorais, o que corrói o sistema democrático, bem como existiu fraude na contratação da

SCHAHIN, com a utilização de argumentos falsos e sem o devido procedimento licitatório,

além da utilização de sofisticado expediente de lavagem de ativos.

Especificamente em relação a JOÃO VACCARI, as circunstâncias também devem ser

valoradas de forma negativa pelo fato de ter propiciado o pagamento de dívida do PARTIDO

DOS TRABALHADORES que se encontrava em valor próximo dos R$ 50 milhões.

Os  motivos dos  crimes devem  ser  valorados  negativamente  em  relação  aos

acusados NESTOR CERVERÓ, JORGE ZELADA e EDUARDO MUSA, haja vista que se valeram

de  seus  cargos,  de  alta  hierárquica  na  PETROBRAS,  ambos  com  remuneração

significativamente superior  a renda média mensal  do cidadão brasileiro,  para que,  assim,

obtivessem lucro fácil às custas da estatal.

Os motivos também devem ser valorados negativamente para MILTON SCHAHIN e

SALIM  SCHAHIN,  dado  que  concederam  empréstimo  fraudulento  em  favor  de  partido

político através de interposta pessoa, isso a fim de obter benesses indevidas da agremiação

política sob o comando da administração do executivo federal.

Os  motivos ainda  devem  ser  valorados  negativamente  em  relação  a  MILTON

SCHAHIN, SALIM  SCHAHIN e  FERNANDO  SCHAHIN,  pois  ofereceram  e  pagaram
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vantagem indevida para agentes públicos para não arcarem com prejuízo econômico em

empréstimo fraudulento concedido pelo BANCO SCHAHIN.

As  consequências dos crimes devem ser valoradas negativamente para todos os

acusados, porquanto os atos de corrupção envolveram o expressivo desvio de valores da

PETROBRAS. Recentemente, a estatal declarou em seu balanço o prejuízo de 6,2 bilhões em

desvios apurados pela operação lava jato.

No caso em questão,  o navio-sonda VITÓRIA 10.000 atualmente opera em local

diverso do pretendido, diante da ociosidade da embarcação.

Deve incidir no crime de corrupção a agravante prevista no artigo 61, II, “b”, do

CP, visto que praticado para facilitar a impunidade do crime de gestão fraudulenta.

Ainda, deve incidir a agravante prevista no artigo 62, I, CP nos crimes de gestão

fraudulenta, corrupção e lavagem de ativos em face de JOSÉ CARLOS BUMLAI, visto que

organizou a prática de tais crimes.

É necessária a aplicação da  atenuante prevista no artigo 65, I, CP em favor de

JOSÉ CARLOS BUMLAI, MILTON SCHAHIN e SALIM SCHAHIN, dado que possuem mais de

70 anos de idade.

Frisa-se que não é cabível a atenuante da confissão em favor de MILTON SCHAHIN,

visto  que  em  momento  algum  confirma  sua  responsabilidade  na  concessão  do  mútuo

fraudulento. Além disso, apenas assumiu a negociação de propina com  EDUARDO MUSA

para  eximir  seu  filho,  FERNANDO  SCHAHIN, da  responsabilidade  criminal,  a  qual,

diversamente do pretendido, restou devidamente comprovada.

A  atenuante  da  confissão  deve  ser  concedida  a  JOSÉ  CARLOS  BUMLAI,  pois

reconheceu sua responsabilidade nos crimes denunciados.

Concernente  às  causas  especiais  de aumento e  diminuição da pena,  verifica-se  a

incidência da  majorante prevista no art.  317, § 1°,  do Código Penal sobre os acusados

JORGE ZELADA,  NESTOR CERVERÓ,  FERNANDO SOARES,  JOSÉ CARLOS BUMLAI E JOÃO

VACCARI NETO. 

Na  mesma  medida,  deve  incidir  sobre  os  acusados  MILTON  SCHAHIN,  SALIM

SCHAHIN e  FERNANDO SCHAHIN a  majorante prevista no parágrafo único do art. 333

do Código Penal.
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Além disso,  quanto  ao  crime  de  corrupção,  devem ser  considerados  dois  crimes

praticados por MILTON SCHAHIN e  FERNANDO SCHAHIN, uma vez que foram praticados

dois atos pelos acusados, o primeiro visando à quitação do empréstimo de  JOSÉ CARLOS

BUMLAI junto ao diretor NESTOR CERVERÓ; e o segundo para viabilizar o fornecimento de

argumentos ilícitos pelo corpo técnico da PETROBRAS, corrompendo EDUARDO MUSA. Entre

os dois crimes é aplicável o instituto do crime continuado, pois a corrupção de  EDUARDO

MUSA teve como objeto continuação da primeira corrupção.

Entre os demais crimes é cabível apenas o concurso material.

5. PENA DE MULTA E PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A aplicação da pena de multa deve respeitar os mesmos critérios de fixação da pena

privativa de liberdade, tendo em conta ainda a condição financeira de cada um dos acusados.

Considerando a  boa condição financeira  dos  acusados  JORGE ZELADA,  MILTON

SCHAHIN, FERNANDO SCHAHIN, JOSÉ CARLOS BUMLAI e MAURICIO BUMLAI, requer-se

a fixação do dia-multa em 5 vezes o salário-mínimo da época dos fatos.

Em concordância com o estabelecido na sentença proferida nos autos nº 5012331-

04.2015.404.7000, requer-se a fixação do dia-multa em 4 vezes o salário-mínimo da época dos

fatos quanto a JOÃO VACCARI.

Para os colaboradores SALIM SCHAHIN, FERNANDO SOARES e NESTOR CERVERÓ

requer-se  a  fixação  do  dia-multa  no  mínimo legal,  conforme estabelecido em acordo de

colaboração premiada.

Os  acusados devem,  também,  ser  condenados  ao  pagamento  das  despesas

processuais.

6. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando o montante das reprimendas fixadas, o regime inicial de cumprimento

da sanção privativa de liberdade aplicada aos acusados deverá ser inicialmente fechado ou

semi-aberto.
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Quanto  aos  colaboradores SALIM  SCHAHIN, FERNANDO  SOARES  e NESTOR

CERVERÓ,  requer-se  sejam aplicados  os  regimes  de  cumprimento  de  pena  previstos  nos

acordos de colaboração premiada.

7. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO

Requer-se  seja  fixado  o valor  mínimo  de  reparação  dos  danos  causados  pela

infração,  com base  no  art.  387,  caput e  IV,  CPP,  no  montante  de  R$ 53.540.145,86,  que

corresponde ao valor atualizado pelos juros da quitação do empréstimo de  JOSE CARLOS

BUMLAI oferecido como contrapartida pelo contrato de operação do navio-sonda VITORIA

10.000, acrescido do montante de propina oferecida a EDUARDO MUSA ( USD 1 milhão20). 

8.MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA FASE RECURSAL

Os motivos da prisão preventiva mantém-se completamente hígidos, mesmo após a

prolação da sentença condenatória. Não há motivo, portanto, para qualquer modificação da

decisão que decretou a prisão de JOSÉ CARLOS BUMLAI.

Com o fim do período de tratamento médico de JOSÉ CARLOS BUMLAI, imperativo

o retorno dele à prisão em estabelecimento penal. A prisão domiciliar é incabível diante do

risco às investigações em trâmite que o envolvem.

Ressalte-se  a  descoberta  de que  JOSÉ CARLOS BUMLAI e  MAURICIO BUMLAI

orquestraram e financiariam o plano de fuga para o exterior de NESTOR CERVERÓ, fatos que

foram objeto de denúncia pela Procuradoria-Geral de República.

Apesar  destes  fatos  não  tramitarem perante  esse  i.  Juízo,  resta  cristalino  que  a

manutenção de JOSÉ CARLOS BUMLAI em liberdade é um risco para o prosseguimento das

investigações que ainda não findaram.

Por essas  razões,  uma vez que analisada de forma exauriente  a  participação do

acusado e pelo exposto na decisão de prisão,  entende-se que a prisão cautelar de  JOSÉ

CARLOS BUMLAI dever permanecer incólume e ser cumprida em estabelecimento prisional.

20Cotação do dólar de 12/12/2015: R$ 3,87.
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9. REQUERIMENTOS FINAIS

Por  todo  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL pugna  pela  parcial

procedência do pedido de condenação da inicial acusatória nos seguintes termos:

a) fato 1: a condenação de SALIM SCHAHIN como incurso nas penas do artigo 333,

caput e parágrafo único, do Código Penal;

b)  fato  1:  a  condenação  de  MILTON SCHAHIN E  FERNANDO SCHAHIN como

incurso nas penas do artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, c/c 71 do Código

Penal;

c) fato 2: a condenação de NESTOR CUÑAT CERVERÓ, JORGE LUIZ ZELADA, JOSÉ

CARLOS DA COSTA MARQUES BUMLAI, FERNANDO SOARES  e JOÃO VACCARI NETO

como incursos nas penas do artigo 317, caput e § 1ª, do Código Penal;

d)  fato  2:  a  absolvição de MAURICIO DE BARROS BUMLAI como incursos  nas

penas do artigo 317, caput e § 1ª, do Código Penal, diante da ausência de provas de sua

participação para a condenação;

e) fato 3: a condenação de  MILTON SCHAHIN,  SALIM SCHAHIN,  JOSÉ CARLOS

DA COSTA MARQUES BUMLAI e MAURICIO DE BARROS BUMLAI,  como incursos  nas

penas do artigo 4º da Lei nº 7.492/86;

f) fato 4: a condenação de SALIM SCHAHIN, JOSÉ CARLOS DA COSTA MARQUES

BUMLAI, MAURICIO DE BARROS BUMLAI nas penas do artigo 1º da Lei nº 9.613/98;

Requer, outrossim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

a) a suspensão do feito em relação a EDUARDO DA COSTA VAZ MUSA, na forma

da cláusula 5ª do acordo de colaboração premiada;

b)  na  forma  especificada  acima,  a  condenação  dos  acusados  ao  pagamento  de

custas processuais e reparação do dano;

c) seja decretada, como efeito secundário da condenação pelo crime de lavagem de

dinheiro, a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de

diretor,  de  membro  de  conselho  de  administração  ou  de  gerência  das  pessoas  jurídicas

referidas no artigo 9º, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada;
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d) seja mantida a prisão preventiva de  JOSÉ CARLOS BUMLAI,  determinando-se

seu imediato recolhimento em estabelecimento prisional, uma vez concluído o tratamento

médico a que fora submetido.
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