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JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, com dados de 

qualificação nos autos da ação penal em referência, vem a Vossa 

Excelência, por seus advogados signatários, apresentar, com base 

no art. 403 do CPP e na forma de memoriais, ALEGAÇÕES FINAIS em 

face das insubsistentes imputações que lhe foram injustamente 

irrogadas pelo Ministério Público Federal -- fazendo-o pelas 

razões de fato e de direito a seguir deduzidas. 

 

 I– BREVE SÍNTESE DA CAUSA 

 

O Ministério Público Federal denunciou o ex-

Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e outros pela suposta 

prática de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro 

alegadamente correlacionados a delitos praticados no âmbito de 

contratos celebrados entre a PETROBRAS e diversas construtoras 

nacionais. 

Segundo a peça acusatória, LUIZ INÁCIO LULA DA 

SILVA teria concorrido para o alegado esquema de corrupção na 

PETROBRAS, atuando em favor dos interesses econômicos dos Grupos 

OAS e ODEBRECHT e recebendo em contrapartida, de forma 

dissimulada, vantagem econômica indevida.  

Ainda segundo a denúncia, o Grupo OAS e o Grupo 

ODEBRECHT teriam pago vantagem indevida ao ex-Presidente 
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mediante a realização de reformas no Sítio de Atibaia em seu 

interesse.  

Nesse sentido, a narrativa acusatória estima que 

obras realizadas pela ODEBRECHT e pela OAS no Sítio de Atibaia 

guardariam conexão com o esquema criminoso alegadamente 

estruturado não apenas para beneficiar econômica e diretamente 

os agentes nele envolvidos, mas também para que agremiações 

políticas da base de sustentação do Governo Federal contassem 

com um “caixa geral” de propina. 

Relativamente ao defendente JOSÉ CARLOS COSTA 

MARQUES BUMLAI, cuja imputação não guarda qualquer vinculação 

com o contexto acima referido, o órgão acusatório estimou que 

ele teria concorrido para a dissimulação e ocultação da origem e 

da movimentação de R$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil e 

quinhentos reais), por meio da realização de reformas 

estruturais e de acabamento no Sítio de Atibaia, em benefício de 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, no período de outubro de 2010 a 

agosto 2011. 

Segundo a mistificadora acusação, os mecanismos 

de ocultação e dissimulação alegadamente empregados pelo ora 

defendente estariam consubstanciados na utilização de terceiros 

para (a) a contratação e o pagamento da mão de obra e (b) para a 

emissão das notas fiscais dos fornecedores.  

Ainda segundo o Ministério Público Federal, o 

ora defendente teria concordado em custear a obra por 

supostamente haver auferido expressiva vantagem econômica 

decorrente dos alegados crimes antecedentes que lhe foram 

imputados no âmbito da Ação Penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000, 

originária desse Juízo e atualmente sob a jurisdição do eg. 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região.  

Essa alegada vantagem econômica, jamais 

especificada ou quantificada pelo MPF, teria decorrido, segundo 

a mistificadora acusação, (a) da quitação do mútuo fraudulento 

contraído junto ao banco SCHAHIN e (b) de “compensação ou prêmio 

de R$ 12 milhões” que JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI teria 

recebido, nos anos de 2005 e 2006, do FRIGORÍFICO BERTIN. 
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A rigor, com relação ao ora defendente, como se 

verá adiante, toda a acusação decorre de deplorável criação 

mental do Ministério Público Federal, que não teve pejo de ainda 

assim imputar-lhe a prática, por 23 (vinte e três vezes), do 

delito de lavagem de dinheiro, na forma do art. 1º, § 4º, da Lei 

nº 9.613/1998. Dictu mirabile! 

A denúncia foi recebida em 1º de agosto de 2017, 

oportunidade em que esse d. Juízo considerou que a condenação do 

defendente nos autos da Ação Penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000, 

somada a notas fiscais emitidas contra pessoas alegadamente 

contratadas por JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, seria 

suficiente para autorizar a instauração de ação penal pela 

suposta prática do delito de lavagem de dinheiro.   

Pois bem. Oferecidas as respostas à acusação e 

afastada a possibilidade de absolvição sumária dos acusados, 

foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa.  

Já sob a direta condução de Vossa Excelência, o 

ora defendente foi interrogado (evento 1350), oportunidade na 

qual esclareceu que: 

  

“Juíza Federal Substituta:- Segundo consta na 

denúncia, a senhora Marisa teria pedido para o senhor 

fazer alguma reforma. 

  

José Carlos Bumlai:- Ela me procurou e me 

perguntou se eu tinha pedreiros para arrumar um muro que 

estava por cair e fazer alguma outra, algumas ampliações 

que ela queria fazer, eu falei, ‘Eu não tenho, eu não 

tenho construtora, eu não tenho pedreiro, não tenho 

nada’, ‘Você conhece alguém?’, eu falei, ‘Conheço, um 

amigo meu que tem uma construtora, eu vou perguntar para 

ele se ele faz, é coisa grande?’, ‘Não, é coisa pequena”. 

Perguntei a um amigo meu chamado Reinaldo Bertin, ele 

falou que tinha e fomos lá, marcou-se um dia, isso em São 

Paulo não é, a ida foi em São Paulo, ela falou em 

Brasília...  

 

Juíza Federal Substituta:- Ela falou em um outro 

encontro de final de semana em Brasília ou nesse mesmo?  

José Carlos Bumlai:- Não, foi no mesmo. 

  

Juíza Federal Substituta:- Nesse mesmo? José 

Carlos Bumlai:- É. Para frente é que eu procurei o 

Reinaldo e perguntei se ele podia fazer aquele conserto e 
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alguma coisa ou outra mais que ela quisesse, ele falou 

assim, ‘Vamos lá ver’. 

  

Juíza Federal Substituta:- Aí o Reinaldo, o 

senhor...  

 

José Carlos Bumlai:- Aí ela... Não, aí eu 

comuniquei que ele podia olhar, ia ver, marcamos um final 

de semana em São Paulo... Final de semana ou durante a 

semana, foi durante a semana que meu motorista que me 

levou, eu não sei chegar lá, levou no meu carro a mim, o 

Reinaldo e o engenheiro dele de nome Emerson, que foi aí 

que eu conheci, porque ele... 

 

Juíza Federal Substituta:- O Emerson o senhor 

não conhecia, o Reinaldo que lhe apresentou?  

 

José Carlos Bumlai:- Não conhecia. 

  

Juíza Federal Substituta:- E aí a dona Marisa 

foi junto? 

 

José Carlos Bumlai:- No outro carro, com o 

segurança dela, com o Fernando Bittar.  

 

Juíza Federal Substituta:- Com o Fernando Bittar 

junto? 

 

José Carlos Bumlai:- Foi junto. 

 

Juíza Federal Substituta:- O senhor chegou a 

saber que o Jacó comprou o sítio no nome do Fernando?  

 

José Carlos Bumlai:- Não, não me envolvi nisso, 

excelência. 

  

Juíza Federal Substituta:- Que tinha o Jonas 

Suassuna, que parte... 

 

José Carlos Bumlai:- Não, excelência, olha, o 

que eu vou falar agora é porque eu vi na imprensa 

posteriormente. 

  

Juíza Federal Substituta:- O que o senhor sabia 

na época.  

 

José Carlos Bumlai:- Não, na época não sabia que 

o Jonas tinha comprado nada. 

  

Juíza Federal Substituta:- Não sabia que o Jonas 

tinha comprado nada, não sabia que estava no nome do 

Fernando Bittar? 

  

José Carlos Bumlai:- Não, que estava no nome do 

Fernando Bittar eu fui comunicado. 

  

Juíza Federal Substituta:- Foi comunicado?  
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José Carlos Bumlai:- Fui. O Jacó tem três 

filhos, dois homens e uma mulher, porque que ele botou no 

nome do Fernando eu não sei. 

  

Juíza Federal Substituta:- Mas o senhor sabia 

que estava no nome do Fernando... 

 

José Carlos Bumlai:- Sabia que estava no nome do 

Fernando. 

  

Juíza Federal Substituta:- E aí vocês foram 

nessa visita com a dona Marisa? 

 

José Carlos Bumlai:- Com dona Marisa, foi na 

hora do almoço, não tinha almoço, e chegamos lá, descemos 

nós, o meu motorista ficou lá, descemos nós três, a dona 

Marisa, o Aurélio também estava. 

  

Juíza Federal Substituta:- O senhor já conhecia 

o Aurélio?  

 

José Carlos Bumlai:- Já, já conhecia. O Aurélio 

e o Fernando, não me lembro de mais ninguém, sabe. 

 

Juíza Federal Substituta:- O senhor e o Emerson? 

  

José Carlos Bumlai:- Não, o Emerson, o 

Reinaldo... Eu conheci o Emerson naquela oportunidade. O 

Emerson, o Reinaldo, eu e o meu motorista que ficou no 

carro, e a dona Marisa estava em outra condução, ela, o 

Fernando, o Aurélio eu não lembro se estava na mesma 

condução ou outra. Essas eram as pessoas que estavam lá. 

  

Juíza Federal Substituta:- Isso foi daí em que, 

outubro, setembro, outubro... 

  

José Carlos Bumlai:- Setembro, não é?  

 

Juíza Federal Substituta:- Por aí?  

 

José Carlos Bumlai:- Por aí, setembro, 

outubro... 

  

Juíza Federal Substituta:- Aí a dona Marisa 

falou o que, o que ela queria fazer?  

 

José Carlos Bumlai:- Mostrou o muro que estava 

realmente inclinado, estava por cair, e que ela queria 

fazer mais alguma coisa, mais alguma ampliação para botar 

acervos que viriam de Brasília do presidente Lula, isso 

foi o que ela me falou. 

  

Juíza Federal Substituta:- Nessa primeira visita 

dela te explicando o que teria que ser feito o Fernando 

falou alguma coisa ou era só a dona Marisa que dava as 

instruções?  
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José Carlos Bumlai:- Não me lembro do Fernando 

ter falado alguma coisa, ele endossava o que ela falava. 

  

Juíza Federal Substituta:- Tá. Aí ela lhe falou 

que queria fazer um lugar para botar os objetos que 

viriam do acervo presidencial. 

 

José Carlos Bumlai:- É, e que achava que tinham 

poucos quartos. 

  

Juíza Federal Substituta:- Poucos quartos no 

sítio e ela queria fazer... 

  

José Carlos Bumlai:- É, eu nunca entrei no sítio 

para saber se tinha pouco ou não.  

 

Juíza Federal Substituta:- O senhor não conhece 

o sítio depois da reforma? 

 

José Carlos Bumlai:- Por fora e onde foi feita a 

ampliação das suítes, porque... Eu vou chegar lá. 

  

Juíza Federal Substituta:- Tá. Então ela pediu 

para fazer isso e aí alguém... Quem fez o projeto, como é 

que foi feito daí? 

 

José Carlos Bumlai:- Aí a imprensa, eu fui 

surpreendido com uma reportagem na Veja que dizia que eu 

tinha contratado um arquiteto de nome... 

 

 Juíza Federal Substituta:- Isso já em 2010? 

  

José Carlos Bumlai:- Em 2010... De nome Igenes, 

que eu não conheço, ele já declarou aqui também que não 

me conhece, nunca tive relação com ele, nunca conversei 

com ele, ele trabalhava para o Reinaldo na construção de 

uma usina de álcool cujos sócios eram meus filhos e o 

Reinaldo, eu não participava, eu estou com 74 anos, eu 

não tenho mais que buscar fazer nada. 

  

Juíza Federal Substituta:- Tá. Mas aí o senhor 

ficou sabendo pela imprensa... 

 

José Carlos Bumlai:- Pela imprensa eu fiquei 

sabendo que eu tinha contratado o Igenes, coisa que não, 

eu nunca fiz na vida, e que estava lá trabalhando. O que 

foi feito, o que foi projetado, não foi projetado, 

idealizado ou não... Um belo dia o Aurélio ou o Fernando, 

eu vi o depoimento do Fernando e ele falou que foi ele, 

eu tenho dúvida, acho que foi o Aurélio que me ligou e 

falou, ‘Olha, aquele pessoal que você indicou, nós vamos 

agradecer, mas nós estamos dispensados, nós vamos botar 

uma firma maior para fazer porque temos pressa’. Procurei 

o Reinaldo pra falar isso, não achei, liguei para o 

Emerson na construção da usina e falei, ‘Emerson, que 

vergonha hein, vocês foram postos para fora, não 
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conseguiram fazer o...’, e aí morreu a minha 

participação. 

  

Juíza Federal Substituta:- Então dessa primeira 

visita o Emerson ficou de conversar com a dona Marisa? 

  

José Carlos Bumlai:- Eu não sei como é que 

funcionou.  

 

Juíza Federal Substituta:- O senhor não sabe se 

o Emerson passou pra ela projetos? 

 

José Carlos Bumlai:- Não sei dizer. Se passou 

para ela, se foi o arquiteto que fez, se foi via o... 

Como é que ele chama? O Aurélio, eu não sei dizer para 

senhora.  

 

Juíza Federal Substituta:- O senhor só 

acompanhou essa visita e apresentou o Reinaldo e o 

Emerson para a dona Marisa, para o Fernando e para o 

Aurélio.  

 

José Carlos Bumlai:- É. Fui surpreendido 

posteriormente... posso tomar essa água?  

 

Juíza Federal Substituta:- Claro. 

 

José Carlos Bumlai:- Fui surpreendido 

posteriormente por um repórter da Globo que pegou o 

microfone na mão, botou esse microfone na boca de um 

cidadão que eu não sei quem é, eu não sabia quem era, 

depois eu vim a saber que era dono de uma empresa chamada 

Dos Anjos, ‘Esses 38 mil reais quem pagou foi o Bumlai, 

não é?’, ‘Foi o Bumlai’, respondeu aquilo no afã da 

pergunta. 

  

Juíza Federal Substituta:- Mas o senhor 

apresentou o Reinaldo, o Emerson, para fazer a... 

  

José Carlos Bumlai:- Não, o Emerson eu não 

apresentei. 

 

Juíza Federal Substituta:- Apresentou o 

Reinaldo, que levou o Emerson nessa visita para fazer as 

reformas. Ficou acertado com dona Marisa ou com o 

Fernando quem pagaria por essas reformas? 

 

José Carlos Bumlai:- Naquele momento não se 

discutiu pagamento.  

 

Juíza Federal Substituta:- Nem custos?  

 

José Carlos Bumlai:- Nem custos porque não sabia 

o que ia fazer. 

  

Juíza Federal Substituta:- Tá. Não se discutiu 

pagamento, em que momento se discutiu pagamento? 
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José Carlos Bumlai:- Não, não, se foi discutido 

eu não participei.  

 

Juíza Federal Substituta:- O senhor não pagou 

nada dessas obras? 

  

José Carlos Bumlai:- Nada, nada, nada, nem 1 

real.  

 

Juíza Federal Substituta:- Tá. Segundo consta 

aqui o senhor teria pedido ao Reinaldo Berdin, Bertin, 

não é, que os pagamentos não fossem feitos pelo senhor ou 

pelas empresas do senhor, mas sim por uma empresa do 

grupo.  

 

José Carlos Bumlai:- Não sei quem disse, mas não 

é verdade. 

 

Juíza Federal Substituta:- O senhor não falou 

isso para o Reinaldo?  

 

José Carlos Bumlai:- Eu não falei isso para 

ninguém. Olha, sobre o que foi feito, quanto pagou, se 

pagou, eu não participei. 

 

Juíza Federal Substituta:- Se o Grupo Bertin 

pagou...  

 

José Carlos Bumlai:- Eu não participei. 

 

Juíza Federal Substituta:- O senhor não tem 

participação, o senhor não ordenou?  

 

José Carlos Bumlai:- Nenhuma, doutora, nenhuma. 

 

Juíza Federal Substituta:- Então essa reforma do 

sítio a sua participação foi só apresentar o Reinaldo à 

dona Marisa, e ao Fernando e ao... 

  

José Carlos Bumlai:- Exatamente, como dono de 

uma construtora que podia fazer o serviço que não deu, no 

fim, eles acharam que eram incapaz e botaram para fora. 

  

Juíza Federal Substituta:- Quando... Tem uma 

planilha de que foram gastos nessa primeira reforma 150 

mil reais. O senhor não sabe quem...  

 

José Carlos Bumlai:- Não, não sei, não sei aonde 

foi gasto, nem com o que foi gasto. Em São Paulo, quando 

eu fiz uma declaração, me falaram que ‘Ah...’, que eu 

falei sobre esses 38, 40 mil reais, eu fui surpreendido 

pelo repórter da Globo, ‘Eu não paguei, mas eu vou 

verificar se foi pago em meu nome, se foi pago em meu 

nome eu vou repor’, não foi pago nada em meu nome.  
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Juíza Federal Substituta:- Então essa declaração 

que o senhor deu no dia 17 de agosto de 2016, que é 

assinada pelo senhor e pelos seus advogados, não é 

verdade quando o senhor disse que sabe quando deixaram a 

obra que foi realizado um acerto no valor de 38 mil 

reais, que foi pago pelo declarante.  

 

José Carlos Bumlai:- Não, não, doutora, nesse 

dia eu estava... Eu fiz questão de fazer essa declaração 

para não faltar à convocação, eu estava mal. Nesse dia eu 

fui internado à noite com uma reação violenta ao 

tratamento de câncer que eu fiz, onde eu devia fazer oito 

aplicações e eu não consegui, fiz apenas seis, fui 

internado com quarenta de febre, fiz um exame que o 

resultado deveria ser no máximo 0.3 mg/dl e eu estava com 

33, eu trouxe até o papel aqui, estava à beira da morte. 

  

Juíza Federal Substituta:- Não, não, não 

precisa. Então isso que consta no seu depoimento não é 

verdade?  

 

José Carlos Bumlai:- Não, não é, não é, que... 

  

Juíza Federal Substituta:- Mas o senhor assinou, 

os seus advogados assinaram... 

 

José Carlos Bumlai:- Não, não, se comprovou ou 

não se é verdade? Naquele momento era a dúvida que a 

gente tinha. 

  

Juíza Federal Substituta:- Mas se era dúvida por 

que o senhor não falou,  ‘Eu não sei, pode ser, eu vou 

pesquisar’? 

  

José Carlos Bumlai:- Eu achei que tinha falado, 

eu me surpreendi depois com aquilo que eu assinei.  

 

Juíza Federal Substituta:- Tá. Se o senhor não 

teve nenhuma participação nessa reforma, nesses 

pagamentos, por que que ligaram para o senhor para tirar 

a equipe do Igenes? 

 

José Carlos Bumlai:- Acho que por educação, 

porque como fui eu que levei lá, tanto que eu nem 

consegui falar com o Reinaldo, eu não falei com o 

Reinaldo para falar que eu tinha recebido a ligação, eu 

falei com o Emerson, liguei na usina, na construção, 

peguei o telefone dele e falei pra ele, comuniquei, 

‘Olha, recebi um telefonema assim’, ainda brinquei com 

ele, falei ‘Pô, que competência hein, uma reforminha..., 

porque eu achava que era pequena, não é’”. 

 

Em sede de memoriais finais, a acusação requereu 

a procedência da imputação deduzida na denúncia. Ignorando 

deliberadamente as graves lacunas e as incontornáveis 
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inconsistências lógico-jurídicas da peça acusatória, ousou o 

Parquet Federal sustentar, de forma leviana e contra a prova 

judicialmente produzida nos autos, que JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES 

BUMLAI teria concorrido para a reforma do Sítio de Atibaia e 

que, nesse contexto, teria ocultado e dissimulado a origem de 

valores alegadamente por ele obtidos em razão dos crimes 

relacionados à Ação Penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000. 

Além disso, de forma absolutamente temerária e 

estapafúrdia, consignou que a narrativa fática constante do 

interrogatório do ora defendente não seria crível, na medida em 

que contrariaria a versão apresentada no âmbito do inquérito ao 

prestar declarações acompanhado por patronos integrantes do 

escritório dos advogados signatários.  

Feita essa breve síntese da causa, o defendente 

passa a apresentar as razões pelas quais estima ser 

absolutamente improcedente a acusação que lhe foi injustamente 

irrogada.  

 

II- MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO 

 

Consoante se observa da denúncia, a acusação 

conjecturou que JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI teria 

concorrido para a reforma do Sítio de Atibaia e assim 

ocultado/dissimulado a origem e a movimentação de valores 

supostamente advindos de crimes relacionados à contratação do 

grupo SCHAIN pela PETROBRAS para a operação do navio-sonda 

Vitória 10000. 

A denúncia, além dos vícios formais e da 

ausência de base empírica justificadora da imputação, suscitados 

na resposta à acusação, está apoiada em premissas que não 

correspondem em absoluto à realidade dos fatos, conforme se 

passa a demonstrar. 

Relativamente aos supostos crimes antecedentes, 

o Ministério Público federal afirmou que (a) JOSÉ CARLOS COSTA 

MARQUES BUMLAI, ao prestar auxílio material aos autores dos 

delitos de gestão fraudulenta e de corrupção passiva, teria 
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auferido vantagem econômica e que (b) teria agido com o aval do 

ex-Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.  

Ocorre que, ao contrário do afirmado pelo órgão 

acusatório, a conformação fática até então consolidada no âmbito 

da Ação Penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000 desautoriza o 

conjunto de ilações artificiosamente inserido na presente 

acusação. 

Em primeiro lugar, porque a destinação do valor 

do empréstimo fraudulento concedido ao Partido dos Trabalhadores 

pelo banco SCHAHIN, por interposição do ora defendente, é objeto 

de apuração em outras ações penais ajuizadas em desfavor de 

RONAN MARIA PINTO e outros (Ação Penal nº 5022182-

33.2016.4.04.7000/PR) e de HELIO DE OLIVEIRA SANTOS e outros 

(Ação Penal nº 5052995-43.2016.4.04.7000/PR)1. 

Além disso, ao proferir sentença no âmbito da 

Ação Penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000, esse d. Juízo consignou 

que o ora defendente, na condição partícipe, teria figurado como 

mero intermediário do empréstimo fraudulento, cujo valor teria 

sido utilizado para realizar pagamentos a terceiros no interesse 

do PARTIDO DOS TRABALHADORES.  

Nesse sentido, as anteriores manifestações do 

Ministério Público Federal e desse d. Juízo expressam a 

compreensão de que JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI não teria 

ficado na posse dos valores supostamente vinculados aos crimes 

em apuração na Ação Penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000.  

Nem mesmo a artificiosa alegação de que JOSÉ 

CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI teria obtido proveito econômico com 

a quitação fraudulenta do empréstimo autoriza a infundada 

acusação de lavagem de dinheiro, na medida em que a “dívida” 

junto ao grupo SCHAHIN era meramente formal, dada a natureza 

fraudulenta do empréstimo.  

                                                 
1
 Nesse mesmo sentido, no item 340 da sentença proferida nos autos da 
ação penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000, esse Juízo consignou que “as 

condutas de ocultação e dissimulação do produto do empréstimo 

fraudulento constituem objeto da ação penal conexa 5022182-

33.2016.4.04.7000/PR”. 
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Nesse contexto, ad argumentandum tantum, somente 

se poderia se cogitar de lavagem tendo por objeto a quitação 

fraudulenta do empréstimo também fraudulento no próprio ato de 

simulação da quitação. Hipótese, essa, já rechaçada 

definitivamente2 por esse d. Juízo no julgamento da Ação Penal 

nº 5061578-51.2015.4.04.7000 por sentença, no ponto, reitere-se, 

transitada em julgado para a acusação. 

Demais disso, diversamente do afirmado pela 

acusação, o ora defendente não usufruiu de nenhum benefício ou 

vantagem decorrente dos alegados crimes antecedentes. Por isso, 

na mistificadora denúncia, o Parquet Federal nunca soube 

precisar nem quantificar as supostas vantagens que o ora 

defendente teria auferido em razão dos delitos relacionados 

àquela ação penal. Confira-se, por relevante, a seguinte 

passagem do interrogatório de JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI: 

 

“Defesa de José Carlos Bumlai:- A propósito, o 

senhor teve algum benefício advindo do empréstimo que foi 

pego junto ao Banco Schahin? 

 

José Carlos Bumlai:- Ah não, não, só dor de 

cabeça, pelo amor de Deus, só dor de cabeça, eu fui pego de 

surpresa, tá... 

Defesa de José Carlos Bumlai:- Não, 

objetivamente, o senhor não precisa descrever a operação. 

 

José Carlos Bumlai:- Não, não, não. 

 

Defesa de José Carlos Bumlai:- O senhor teve 

algum benefício? 

Juíza Federal Substituta:- Até porque foi 

reaproveitado aí, não é, doutor, então a gente aproveita aí 

o que ele falou da outra ação. 

 

Defesa de José Carlos Bumlai:- Exatamente. 

 

José Carlos Bumlai:- Eu não sei se foi isso, mas 

eu não tive nada, nenhum benefício, só prejuízo, dei uma 

fazenda, hipotequei uma fazenda para dação em pagamento 

                                                 
2 O recurso de apelação interposto pela acusação não impugnou a 

absolvição do ora defendente da insubsistente imputação de lavagem de 

dinheiro.  
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para o Banco Schahin, aceitou, fizemos um contrato de 

arrendamento para mim enquanto não vendia a fazenda para 

terceiros, aí eles falaram, ‘Não, não, não queremos’, me 

tornaram refém de uma relação que eles queriam com o 

governo federal, e estou aqui eu hoje. 

 

[...] 

 

Defesa de José Carlos Bumlai:- O senhor não 

obteve nenhum benefício... 

 

José Carlos Bumlai:- Absolutamente nada. 

 

Defesa de José Carlos Bumlai:- ... Do empréstimo 

e da operação que envolveu o navio sonda Vitória 10000? 

 

José Carlos Bumlai:- Só aborrecimento, doutor, 

só aborrecimento, só aborrecimento.” 

 

Ao depois, a sentença proferida na ação penal em 

que são apurados os supostos crimes antecedentes, diferentemente 

do que afirma o órgão acusatório, deixou de encampar a ilação 

acusatória de que JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI teria atuado 

nos episódios ali apurados sob a alegada “benção” do ex 

Presidente Lula. Outra, aliás, não poderia ter sido a conclusão 

desse Juízo, na medida em que a referência genérica e graciosa à 

suposta “benção” estava –- como de fato ainda está –- apoiada 

apenas em palavras de delatores que, presentemente, estão sob 

risco concreto de perderem os benefícios do acordo de 

colaboração justamente por falsearem a verdade sobre fatos 

relevantes
3
.  

Há mais a dizer, contudo, a respeito da 

artificiosa descrição dos alegados crimes antecedentes. Isso 

porque o Ministério Público Federal afirmou que JOSÉ CARLOS 

COSTA MARQUES BUMLAI teria recebido do FRIGORÍFICO BERTIN, nos 

anos de 2005 e 2006, uma “compensação ou prêmio” pela 

participação nos delitos perpetrados por dirigentes do grupo 

SCHAHIN. 

                                                 
3 Com relação à delação premiada de DELCÍDIO DO AMARAL, confira-se, por 

oportuna, a manifestação da Procuradoria Regional da República do 

Distrito Federal nos autos da Ação penal nº 042543-76.2016.4.01.3400. 
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Essa afirmação, desprovida de qualquer base 

empírica indicadora da alegada vinculação entre a movimentação 

financeira absolutamente lícita de 2005/2006 e o suposto crime 

ocorrido em 2010, deixou de considerar que o ora defendente, à 

época um dos maiores pecuaristas do Brasil, tinha como cliente 

justamente o frigorífico BERTIN, de modo que o recebimento do 

aludido valor, antes de guardar qualquer relação com os delitos 

antecedentes mencionados pela acusação, vincula-se à atividade 

empresarial desempenhada pelo defendente, devidamente registrada 

e tributada, conforme, inclusive, esclarecido em seu 

interrogatório (evento 1350).  

 Nesse cenário, é manifestamente improcedente a 

imputação de que valores ou vantagens alegadamente provenientes 

dos supostos crimes relacionados à Ação Penal nº 5061578-

51.2015.4.04.7000 tenham sido dissimulados em benfeitorias 

alegadamente realizadas por JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI no 

Sítio de Atibaia. Concessa maxima venia, não é concebível possa 

o Ministério Público Federal agir de forma tão leviana quanto se 

verifica nessa incrível e insubsistente imputação de lavagem de 

dinheiro, reiterada em suas alegações finais mesmo após a prova 

dos autos haver peremptoriamente desautorizado a sua aventura.  

Pois bem. Relativamente ao suposto mecanismo de 

ocultação e dissimulação da origem e da movimentação de valores, 

o Parquet Federal conjecturou na peça acusatória e reafirmou em 

memoriais finais que JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI teria 

acertado com REINALDO BERTIN que os pagamentos a fornecedores e 

aqueles referentes à mão de obra fossem realizados por empresa 

do grupo BERTIN e que notas fiscais fossem emitidas em nome de 

IGENES NETO, gerente de obras do grupo BERTIN, como forma de 

dificultar o rastreamento de aproximadamente R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais). 

Além disso, a acusação estimou, em verdadeiro 

ato de fé, que, muito embora a sistemática utilizada para o 

pagamento da mão de obra tenha garantido “a ocultação da 

vinculação do grupo BERTIN com a obra”, o suposto “acerto” teria 

visado distanciar o ora defendente da reforma do Sítio de 

Atibaia. 
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Nesse cenário, causa estranheza o fato de 

REINALDO BERTIN haver sido alçado à condição de testemunha de 

acusação, quando o material indiciário e a própria denúncia já 

apontavam para a circunstância de o Grupo BERTIN haver se 

cercado de diversos estratagemas para escamotear a sua 

participação nas obras referidas na denúncia.  

Essa opção acusatória, concessa venia, decorre 

da indecorosa necessidade de produção de um artificioso cenário 

favorável à ilação acusatória de que JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES 

BUMLAI teria procurado ocultar e/ou dissimular a origem e a 

movimentação de valores.  

Equivale a dizer: ao subtrair da narrativa 

acusatória a implicação de REINALDO BERTIN nos fatos sob 

apuração, o Ministério Público Federal produziu, ele mesmo, a 

ocultação/dissimulação imputada ao ora defendente.  

Mas não é só. Após a instrução processual, no 

bojo da qual foram produzidas provas contundentes da efetiva 

autoria dos pagamentos, fica ainda mais difícil afastar a 

natureza de mera crença da premissa acusatória, reiterada em 

sede de memoriais finais. 

Veja-se, a título de exemplo, que a testemunha 

ANA CAROLINA DE SOUZA SIQUEIRA LIMA AZEVEDO esclareceu o 

seguinte: 

“Ana Carolina Azevedo:- Eu sou engenheira civil, 

trabalho na Contern Construtora.  

 

Ministério Público Federal:- E qual a relação da 

Contern com o grupo Bertin?  

 

Ana Carolina Azevedo:- Os acionistas são comuns. 

  

Ministério Público Federal:- E quais as funções 

que a senhora exerce lá no seu trabalho?  

 

Ana Carolina Azevedo:- Eu sou compradora, então 

eu faço toda a parte de negociação de compra de materiais e 

prestação de serviços. 

Ministério Público Federal:- Senhora Ana 

Carolina, a senhora poderia me esclarecer, por gentileza, 
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qual é a relação entre o grupo Bertin e a Usina São 

Fernando, por gentileza?  

 

Ana Carolina Azevedo:- Por um momento os 

acionistas tinham uma parceria e eram comuns, tinham uma 

sociedade entre Bertin e a família Bumlai nessa usina.  

 

Ministério Público Federal:- Nas suas atividades 

profissionais a sua atuou também no interesse da Usina São 

Fernando?  

 

Ana Carolina Azevedo:- Sim.  

 

Ministério Público Federal:- E quem era o seu 

contato lá?  

 

Ana Carolina Azevedo:- O engenheiro Emerson e o 

engenheiro Rômulo.  

 

Ministério Público Federal:- E o que eles pediam 

para a senhora normalmente? 

 

Ana Carolina Azevedo:- Eles pediam materiais ou 

serviços relacionados à obra da Usina São Fernando. 

 

Ministério Público Federal:- No depoimento que a 

senhora prestou anteriormente ao ministério público foi lhe 

questionado sobre alguns e-mails, seria 

carolina.lima@contern.com.br, carolina.lima@bertin.com.br, 

carolina.lima@grupobertin.com.br, a senhora confirma que 

esses e-mails eram relacionados à senhora?  

Ana Carolina Azevedo:- Sim. 

 

Ministério Público Federal:- Ok. A senhora 

conhece a pessoa de Osvaldo Solfa? 

 

Ana Carolina Azevedo:- Conheço. 

  

Ministério Público Federal:- Circunstancie, por 

gentileza. 

  

Ana Carolina Azevedo:- Ele é uma pessoa de 

confiança que trabalhava também para a família, os 

acionistas, né, do Bertin.  

 

Ministério Público Federal:- E quais eram as 

funções dele nesse cargo de confiança que a senhora disse?  
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Ana Carolina Azevedo:- Ele tratava de 

financeiro, coisas particulares.  

 

Ministério Público Federal:- A senhora conhece a 

pessoa do senhor Igenes Irigaray Neto? 

 

Ana Carolina Azevedo:- Conheço.  

 

Ministério Público Federal:- A senhora poderia 

circunstanciar, por gentileza?  

 

Ana Carolina Azevedo:- Na verdade eu não recordo 

quando eu o conheci, mas eu o conheço.  

 

Ministério Público Federal:- E que tipo de 

relação profissional a senhora teve com ele?  

 

Ana Carolina Azevedo:- Eu já negociei algumas 

propostas para alguns serviços. 

  

Ministério Público Federal:- A senhora pode 

especificar alguns desses serviços, por gentileza?  

 

Ana Carolina Azevedo:- Um deles foi a reforma do 

sítio. 

 

Ministério Público Federal:- Obrigado. Nós temos 

aqui um documento anexado ao processo, é o evento 2 – anexo 

314, é um e-mail que consta uma mensagem do senhor Igenes 

para o e-mail da senhora, datado de 1 de novembro de 2010, 

cujo o assunto é ‘Proposta atualizada residência Atibaia’, 

nesta mensagem o senhor Igenes encaminhou a proposta, que 

aparentemente já havia sido combinado com a senhora por 

telefone, e encaminhou uma conta bancária dele para 

depósito, na sequência a senhora determina que Osvaldo 

Solfa providencie o pagamento urgente do adiantamento do 

contrato no valor de 40 mil reais. A senhora podia, por 

favor, me explicar esse e-mail, por gentileza?  

 

Ana Carolina Azevedo:- Na ocasião foi feita a 

negociação de uma proposta de serviço e foi encaminhado 

para o Solfa para providenciar as questões de pagamento. 

  

Ministério Público Federal:- E a que se referia 

essa proposta do Igenes?  

Ana Carolina Azevedo:- Eram serviços de reforma, 

estrutura metálica, para um sítio em Atibaia.  
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Ministério Público Federal:- E a que se referia 

esta obra, senhora Ana Carolina, por que esse e-mail foi 

encaminhado para a senhora?  

 

Ana Carolina Azevedo:- Foi solicitado pelo 

engenheiro Emerson lá da Usina São Fernando que eu 

negociasse a proposta, era uma proposta inicial acho que de 

260 e alguma coisa, e foi negociado em 225. Eu fiz a parte 

comercial. 

 

Ministério Público Federal:- E por que a senhora 

encaminhou esse e-mail para o senhor Osvaldo Solfa?  

 

Ana Carolina Azevedo:- Por se tratar de assunto 

não relacionado a minha atividade na construtora. 

  

Ministério Público Federal:- E por que a ele, 

então, por gentileza? Era relacionado a quem?  

 

Ana Carolina Azevedo:- O engenheiro Emerson não 

tinha autonomia ou autorização para me demandar 

contratações, então eu pedi o aval do acionista, senhor 

Reinaldo Bertin, se eu podia fazer essa negociação, ele 

falou que podia fazer. 

Ministério Público Federal:- Quem era o seu 

chefe à época e quem lhe dava as ordens?  

 

Ana Carolina Azevedo:- Na época era o Pedro 

Rachi, da construtora.  

 

Ministério Público Federal:- E em relação a esse 

fato? 

 

Ana Carolina Azevedo:- Autorizado pelo senhor 

Reinaldo.  

 

Ministério Público Federal:- Então foi o senhor 

Reinaldo ... a senhora confirma, de acordo inclusive em 

relação ao depoimento prestado anteriormente, que foi o 

senhor Reinaldo que orientou a senhora a proceder dessa 

forma? 

 

Ana Carolina Azevedo:- Exatamente.” 

 

Nesse mesmo sentido, confirmando que os 

pagamentos foram feitos por ordem/autorização de REINALDO 

BERTIN, a testemunha OSVALDO SOLFA afirmou: 
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“Ministério Público Federal:- Senhor Osvaldo, 

qual a sua profissão e onde o senhor trabalha? 

  

Osvaldo Solfa:- Aposentado hoje. 

 

Ministério Público Federal:- Na época, por volta 

de 2010. 

 

Ministério Público Federal:- Na época, por volta 

de 2010.  

Osvaldo Solfa:- Trabalhava na empresa do grupo 

Bertin.  

 

Ministério Público Federal:- Qual a empresa, 

senhor Osvaldo?  

 

Osvaldo Solfa:- Do grupo Bertin. 

  

Ministério Público Federal:- E quais as suas 

funções no grupo Bertin, senhor Osvaldo?  

Osvaldo Solfa:- A minha função era somente 

administrar contas particulares da família, dos familiares. 

 

Ministério Público Federal:- E quem seriam esses 

familiares?  

 

Osvaldo Solfa:- Não entendi. 

 

Ministério Público Federal:- Quem seriam esses 

familiares? 

  

Osvaldo Solfa:- A família Bertin, Reinaldo 

Bertin, Fernando Antonio Bertin, (inaudível) Bertin, Silmar 

Roberto Bertin, João Bertin Filho, e as famílias ... os 

filhos deles.  

 

Ministério Público Federal:- Senhor Osvaldo, o 

senhor conhece a empresa Rema Participações?  

 

Osvaldo Solfa:- Sim, conheço.  

 

Ministério Público Federal:- Essa empresa tem 

alguma relação com o grupo Bertin? 

  

Osvaldo Solfa:- Tinha.  
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Ministério Público Federal:- Poderia me 

explicar, por favor? 

 

Osvaldo Solfa:- Era uma empresa de pequeno 

porte, não tinha muito movimento, nenhum, comprava, vendia 

coisas velhas, sucatas, coisas assim, mas não tinha grande 

finalidade.  

 

Ministério Público Federal:- Ok. As atividades 

da empresa Rema Participações incluíam reformas em sítios, 

aquisição de materiais para construções, estruturas 

metálicas, etc.?  

 

Osvaldo Solfa:- Não, não. 

  

Ministério Público Federal:- O senhor conhece a 

senhora Ana Carolina do grupo Bertin? 

  

Osvaldo Solfa:- Conheço. 

  

Ministério Público Federal:- E qual era a função 

dela? 

Osvaldo Solfa:- A função dela era na aquisição 

de compra de materiais para a empresa, para as empresas do 

grupo Bertin. 

  

Ministério Público Federal:- Ok. Gostaria que 

fosse exibido, por gentileza, o anexo, evento 2 – anexo 314 

para a testemunha. Obrigado. Senhor Osvaldo, aqui tem um 

email, nesse evento 2 – anexo 314, que consta uma mensagem 

do arquiteto Igenes Irigaray Neto para o e-mail da senhora 

Ana Carolina, datado de 1 de novembro de 2010, nessa 

mensagem posteriormente Ana Carolina determina ao senhor 

que providencie o pagamento urgente do adiantamento do 

contrato no valor de 40 mil reais ao senhor Igenes Irigaray 

Neto. Em depoimento prestado anteriormente o senhor relatou 

que pediu autorização para Reinaldo Bertin para 

providenciar os pagamentos, o senhor confirma isso? 

  

Osvaldo Solfa:- Confirmo. 

  

Ministério Público Federal:- Me circunstancie, 

por favor, me explique, por favor, como se procedeu? 

  

Osvaldo Solfa:- Essa engenheira Ana Carolina 

passou pra mim, eu só fazia o pagamento mediante 

autorização do Reinaldo Bertin. 

  

Ministério Público Federal:- E aí o senhor ligou 

pra ele, foi isso?  
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Osvaldo Solfa:- Liguei pra ele. Só fazia com a 

palavra dele final. 

 

 Ministério Público Federal:- E aí o que ele 

disse para o senhor? 

 Osvaldo Solfa:- ‘Sim, está liberado. Pode fazer 

o pagamento’.  

 

Ministério Público Federal:- Ok. Tem ainda uma 

mensagem aqui, do evento... Ainda nessa mensagem, desculpe, 

do anexo 314, existe uma mensagem, o seguinte, ‘Combinamos 

que os valores mais altos serão faturados para o senhor 

Igenes mesmo, no caso, e providenciaremos o pagamento 

direto ao fornecedor’. Era atividade usual no grupo Bertin 

adquirir produtos de fornecedores e faturar em nome de 

terceiros? 

  

Osvaldo Solfa:- Não, não.  

 

[...] 

Defesa:- Bom dia, senhor Osvaldo, pela defesa de 

José Carlos Bumlai. O senhor saberia responder se todos 

esses pagamentos que foram feitos no contexto dessa 

negociação foram com recursos provenientes da Rema, dessa 

empresa Rema?  

 

Osvaldo Solfa:- Foram. 

 Defesa:- Portanto todos saíram da Rema, não 

saiu nenhum pagamento da empresa Tinto Holding?  

 

Osvaldo Solfa:- Não, não, todos da Rema.  

 

Defesa:- Está bom, estou satisfeito, obrigado”. 

 

Confiram-se, ainda, as seguintes passagens do 

depoimento prestado pela testemunha MOISÉS MADALENA HIPÓLITO 

JÚNIOR: 

“Defesa:- O senhor já disse que era motorista, o 

senhor trabalha, trabalhou ou trabalha para o senhor José 

Carlos Bumlai?  

 

Moisés Júnior:- Sim. 

 

Defesa:- Trabalha ainda? 

 

Moisés Júnior:- Trabalho ainda.  
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Defesa:- Na função de motorista? 

  

Moisés Júnior:- Na função de motorista. 

  

Defesa:- Há quanto tempo o senhor é motorista do 

senhor José Carlos Bumlai?  

 

Moisés Júnior:- 10 anos.  

 

Defesa:- O senhor alguma vez levou o senhor José 

Carlos Bumlai a um sítio em Atibaia? 

 

Moisés Júnior:- Sim. 

  

Defesa:- O senhor poderia contextualizar quantas 

vezes o senhor esteve lá, que o senhor se recorda? 

 

Moisés Júnior:- Três vezes. 

  

Defesa:- Nessa primeira vez o senhor saberia 

dizer se tinha mais alguém presente, o senhor levou só o 

senhor José Carlos, como é que foi essa primeira ida até 

lá?  

 

Moisés Júnior:- Eu só levei o doutor José Carlos 

e tinha outras pessoas lá no sítio.  

 

Defesa:- Quem o senhor se lembra de ter visto lá 

no sítio?  

 

Moisés Júnior:- A dona Marisa.  

 

Defesa:- Mais alguma pessoa o senhor recorda? 

  

Moisés Júnior:- As outras pessoas eu não 

recordo. 

 

Defesa:- Não saberia indicar quem são? 

  

Moisés Júnior:- Não. 

  

Defesa:- E nesta segunda vez que o senhor esteve 

no sítio, também só estava o senhor José Carlos Bumlai, 

como foi essa segunda vez?  

 

Moisés Júnior:- Não, na segunda vez eu levei o 

doutor José Carlos e o doutor Reinaldo Bertin ao sítio. 
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Defesa:- O senhor chegando ao sítio havia mais 

alguma pessoa lá no sítio, alguém o recebeu lá no sítio, o 

senhor lembra disso?  

 

Moisés Júnior:- A dona Marisa que nos recebeu. 

  

Defesa:- O senhor tem ideia, se é que o senhor 

presenciou, do motivo dessa visita ao sítio? 

  

Moisés Júnior:- Essa visita foi uma reforma que 

ele mandou fazer no sítio. 

  

Defesa:- O senhor poderia dar mais detalhes a 

respeito desta conversa, o senhor sabe, o senhor presenciou 

alguma conversa, o senhor presenciou falando a respeito de 

alguma reforma, o senhor poderia dar um pouquinho mais de 

detalhes aqui para o juízo compreender? 

 

Moisés Júnior:- Eles iam fazer uma reforma, iam 

construir, se não me engano, acho que eram cinco suítes, 

iam construir cinco suítes. 

  

Defesa:- Perfeito. O senhor sabe dizer se, além 

da Marisa, o senhor já mencionou o senhor Reinaldo Bertin e 

o senhor José Carlos Bumlai, havia mais alguma pessoa lá no 

sítio nessa ocasião?  

 

Moisés Júnior:- Tinha um engenheiro que era 

funcionário do grupo Bertin.  

 

Defesa:- O senhor se recorda do nome desse 

engenheiro? 

  

Moisés Júnior:- Do engenheiro eu não lembro o 

nome. 

  

Defesa:- Mas o senhor presenciou conversas do 

senhor Reinaldo com esse engenheiro?  

 

Moisés Júnior:- Presenciei. 

  

Defesa:- O senhor lembra do teor dessas 

conversas? 

  

Moisés Júnior:- Seria sobre a reforma do sítio, 

seria sobre a reforma do sítio, a construção de cinco 

suítes e o prazo. 

  

Defesa:- O senhor retornou a São Paulo com as 

mesmas pessoas que o senhor levou, o senhor José Carlos e o 

senhor Reinaldo? 
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Moisés Júnior:- Retornei com eles pra São Paulo. 

  

Defesa:- No caminho, na volta, houve mais 

conversas a respeito dessa reforma que o senhor tenha 

presenciado?  

 

Moisés Júnior:- Eles estavam achando que o prazo 

era muito curto, que não ia dar tempo pra fazer a reforma. 

  

Defesa:- Ficou claro para o senhor ali quem é 

que dos dois estavam à frente da coordenação da reforma?  

 

Moisés Júnior:- Era o doutor Reinaldo. 

  

Defesa:- O senhor por acaso sabe qual é a 

profissão do senhor Reinaldo Bertin, qual é a função 

profissional que ele exerce dentro do grupo Bertin?  

 

Moisés Júnior:- Não.  

 

Juiz Federal:- Mais alguma pergunta?  

 

Defesa:- Só um minutinho, Excelência. Senhor 

Moisés, o senhor afirmou que quem estava à frente da 

coordenação dessa obra seria o senhor Reinaldo, por que o 

senhor teve essa sensação?  

 

Moisés Júnior:- Porque eles conversando com o 

engenheiro, o engenheiro era um engenheiro muito novo, e 

falando que o prazo era muito curto.  

 

Defesa:- O senhor também afirmou que o 

engenheiro era o engenheiro do grupo Bertin, como é que o 

senhor tomou conhecimento, de que forma o senhor teve essa 

informação?  

 

Moisés Júnior:- Na conversa deles. 

  

Defesa:- A conversa era entre quem, foi travada 

entre quem? 

 

 Moisés Júnior:- Doutor Reinaldo e o engenheiro. 

  

 Defesa:- O senhor sabe dizer se o senhor José 

Carlos Bumlai tinha amizade com o ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva? O senhor já o acompanhou à casa do ex-

presidente, alguma residência em que o ex-presidente 

estivesse, algum evento, o senhor sabe da amizade dos dois? 
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 Moisés Júnior:- Eu já o acompanhei em festas de 

aniversário da família, eu já levei o doutor José Carlos. 

  

 Defesa:- E o senhor sabe também da relação que 

o senhor José Carlos Bumlai tinha com a dona Marisa, com a 

ex-primeira dama, ou se eles tinham apenas uma relação 

social em razão da dona Marisa ser esposa do ex-presidente, 

ou se o senhor José Carlos era efetivamente amigo da ex-

primeira dama? 

 

 Moisés Júnior:- Ele era amigo da primeira-dama, 

ela sempre ligava pra ele, convidava ele pra jantar, 

aniversários.  

 

 Defesa:- Então independente da relação do 

senhor José Carlos com o ex-presidente, o senhor José 

Carlos mantinha uma relação de amizade com a dona Marisa? 

  

 Moisés Júnior:- Uma relação de amizade com ela. 

  

Defesa:- Da minha parte é só isso, eu agradeço, 

senhor Moisés.  

 

Juiz Federal:- Mais perguntas?  

 

Defesa:- Eu tenho. 

  

Juiz Federal:- Só peço que decline o nome do 

representado daí, tá?  

 

Defesa:- Pela Defesa do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. O senhor… Essas duas primeiras vezes 

que o senhor esteve foi em 2010, correto?  

 

Moisés Júnior:- Correto. 

  

Defesa:- O senhor levou o ex-presidente Lula lá? 

O senhor viu o ex-presidente Lula no sítio?  

 

Moisés Júnior:- Só vi o Presidente na terceira 

vez que o doutor José foi ao sítio, o Presidente não estava 

bem.  

 

Defesa:- O senhor lembra em que ano era 

aproximadamente? 

  

Moisés Júnior:- Não, o Presidente não era mais 

Presidente.  
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Defesa:- O Presidente… Ele estava fazendo o 

tratamento do câncer… 

  

Moisés Júnior:- Isso. Mas ele já não era mais 

Presidente da República.” 

 

Com efeito, para além do depoimento prestado por 

REINALDO BERTIN após o indeferimento da contradita arguida pela 

defesa de JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, cuja força 

probatória restou comprometida pela própria descrição fática 

contida na denúncia que o tornou suspeito de parcialidade e 

indigno de fé (art. 214 do CPP), não há nenhum elemento 

probatório capaz de validar a tese acusatória de que os 

pagamentos determinados e autorizados por REINALDO BERTIN teriam 

sido realizados a pedido do ora defendente. 

A defesa não desconhece o conteúdo do depoimento 

de EMERSON CARDOSO LEITE. Contudo, para além de estar isolado no 

contexto do conjunto probatório, é evidente que a referida 

testemunha mentiu e omitiu parcialmente fatos relevantes ao 

prestar depoimento perante esse d. Juízo Federal. 

Da leitura do depoimento prestado por EMERSON 

CARDOSO LEITE, empregado de confiança da família BERTIN, 

verifica-se, por exemplo, a extrema dificuldade que a aludida 

testemunha teve em esclarecer um dado fático objetivo -– a quem 

competia no grupo BERTIN a gestão das atividades de engenharia e 

construção civil --, cuja constatação acaba por corroborar o 

depoimento das demais testemunhas no sentido de que a parte da 

obra do Sítio de Atibaia executada por sua equipe foi autorizada 

e ordenada por REINALDO BERTIN.  

Demais disso, a versão apresentada por REINALDO 

BERTIN de que BUMLAI teria valores a receber da Usina e que, 

portanto, haveria uma compensação pelos valores empregados na 

obra, além de carente de qualquer dado objetivo de corroboração, 

foi desmentida pelo depoimento de FRANCINI APARECIDA HERRERO, 

conforme se observa do trecho abaixo transcrito: 
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“Defesa:- A senhora trabalhava na Usina São 

Fernando durante as obras de construção civil de 2010 e 

2011? 

 

Francini Aparecida Herrero:- Trabalhava. 

 

Defesa:- Nessa época a senhora também era 

responsável pelo setor financeiro, então eu queria que a 

senhora confirmasse se os pagamentos de prestadores de 

serviços de construção civil dessas obras em 2010, se 

passavam pelo crivo, pela análise do setor financeiro, 

portanto pela análise da senhora? 

 

Francini Aparecida Herrero:- Sim. 

 

Defesa:- E alguma vez chegou ao setor financeiro 

algum pedido para que fosse feito pagamento de serviços de 

obras de engenharia que foram prestados em obras não na 

Usina São Fernando, mas em outro lugar, mais 

especificamente em um sítio em Atibaia. Alguma vez o setor 

financeiro foi acionado com esse tipo de pedido de 

pagamento? 

 

Francini Aparecida Herrero:- Não, porque no 

financeiro o que a gente verifica para efetuar o pagamento 

é somente assim, aparece o nome do fornecedor e o valor 

pago, é uma nota fiscal que aparece no departamento 

financeiro para efetuar pagamento. Nunca tive conhecimento 

de nenhuma obra que não esteja sendo feita dentro da 

operação da São Fernando. 

 

[...]. 

 

Defesa:- Alguma vez chegou ao conhecimento da 

senhora pelo pessoal da Usina, algum comentário no canteiro 

de obras, se o senhor Bumlai teria solicitado que 

prestadores de serviço de construção civil, que estavam 

prestando serviços na Usina São Fernando, fossem deslocados 

para realização de uma obra em um sítio em Atibaia? 

 

Francini Aparecida Herrero:- Não, nunca fiquei 

sabendo desse fato. 

 

Defesa:- Esse fato em nenhum momento foi 

comentado dentro da empresa, e que tenha chegado ao 

conhecimento da senhora? 

 

Francini Aparecida Herrero:- Não, no 

administrativo não. 
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Defesa:- Dona Francini, quando o senhor Reinaldo 

Bertin foi ouvido aqui perante esse Juízo, ele informou que 

custeou as obras do sítio em Atibaia porque o senhor Bumlai 

‘ia creditar para nós na conta que tínhamos na Usina’. A 

senhora como gerente financeira tem conhecimento se foi 

feito esse creditamento, essa compensação financeira em 

favor do senhor Reinaldo Bertin, cujo valor é de 

aproximadamente 150 mil reais e que teria como referência 

obras prestadas em um sítio em Atibaia? 

 

Francini Aparecida Herrero:- Não, não teve nada 

de assim, nenhum reembolso referente a esse valor falando 

que era especificamente, eu nunca tinha ouvido falar nada 

desse sítio aqui dentro da Usina.” 

 

Sobre isso, ao ser interrogado nos autos da 

presente ação penal, respondendo a questionamento do i. 

representante do Ministério Público Federal, o ora defendente 

esclareceu o seguinte: 

 

“Ministério Público Federal:- O senhor Reinaldo 

Bertin, senhor José Carlos, ele foi, prestou depoimento, 

ele falou que existia um crédito na conta da usina e que 

ele descontaria desse crédito que tinha. 

 

José Carlos Bumlai:- Não, isso não ocorreu, isso 

nós já fizemos uma auditoria severa lá, não ocorreu, não 

saiu, não foi feito isso.” 

 

Ainda quanto ao interrogatório judicial do 

defendente, considerando as especulações feitas pelo Ministério 

Público Federal em seus memoriais finais, importante salientar 

que a retratação das declarações prestadas na fase do inquérito 

policial não podem servir de pretexto para a condenação, 

porquanto, como demonstrado documentalmente, o defendente 

encontrava-se profundamente abalado em razão da prisão 

preventiva a que estava submetido e em decorrência da ampla 

publicidade opressiva desenvolvida em torno das acusações e, 

ademais, apresentava gravíssimo quadro de saúde que não 

possibilitava em condições normais a sua submissão a um 

interrogatório ou depoimento judicial -- que só ocorreu, em 

contrariedade à orientação dos advogados que então o 

acompanhavam, porque ele queria se livrar de tudo aquilo.  
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De feito. Conforme documentalmente comprovado 

nos autos (evento 1312), o gravíssimo estado de saúde de JOSÉ 

CARLOS BUMLAI na referida data desaconselhava a prática de 

qualquer ato pela autoridade policial. Tanto assim que os 

advogados que o assistiram, integrantes do renomado escritório 

do hoje saudoso ARNALDO MALHEIROS FILHO, advertiram-no da 

possibilidade de redesignação do ato. Confira-se o seguinte 

trecho das declarações prestadas a esse d. Juízo: 

 

“Defesa de José Carlos Bumlai:- Eminente 

magistrada, eminentes representantes do Ministério Público, 

meus eminentes colegas presentes à audiência, senhor Carlos 

Bumlai. Vamos reconstituir o que ocorreu no dia 17 do mês 

de agosto de 2016, quando o senhor prestou o termo de 

declarações perante a autoridade policial a que se referiu 

a eminente magistrada. Em 17 do mês de agosto de 2016, o 

senhor estava preso nesta época?  

 

José Carlos Bumlai:- Eu estava com prisão 

preventiva, liberado pelo juiz Moro para ir a São Paulo 

porque a minha doença, eu não se posso...  

 

Juíza Federal Substituta:- Pode, suscintamente. 

 

José Carlos Bumlai:- Foi um negócio, assim, 

complicado porque eu estava numa cela sem luz, onde a gente 

fazia a micção e não via a urina, aí a minha filha foi me 

visitar uma quarta-feira e eu passei pela, pela guarda ali, 

e tem um banheiro ali, deu vontade de ir ao banheiro e eu 

pedi, tem uma policial que é da minha cidade, ‘Posso usar o 

banheiro?’, ‘Pode’, deixou e foi quando eu vi que estava 

urinando sangue, eu não sabia. Aí a Polícia Federal me 

encaminhou para um hospital em Curitiba, o meu irmão é 

urologista, foi acompanhar, e pediram um laudo 

cardiológico, foi feito o laudo cardiológico e deu apto 

para operação, e eu fui para a operação e não pôde porque 

estava com 9 carcinomas na bexiga, 9 e não 1. Aí o meu 

irmão interrompeu a cirurgia, eu anestesiado, porque o 

hospital não tinha condições de fazer, de cortar e queimar 

aquelas, os 9 carcinomas. Aí pedi autorização para ir pra 

São Paulo, fui pra São Paulo, cheguei em São Paulo, passei 

pelo mesmo exame cardiológico com o professor Fabio Jatene 

e falou, ‘Não, não vai operar da bexiga primeiro não, 

primeiro do coração, está com 98 por cento de entupimento 

da coronária principal’. Me operei do coração e, ato 

contínuo, da bexiga. Depois da operação da bexiga, como 

eram 9 cânceres, eu tinha que fazer um tratamento para ele, 

e como é a bexiga é via onco BCG, onde o professor Miguel 

Srougi me recomendou 8 aplicações, das quais só fiz seis. 

As duas, na sexta eu já estava completamente combalido, foi 
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mais ou menos lá pelo dia 8 de agosto que me ocorreu isso. 

Fui, fiquei em casa, e eu tinha que voltar para Curitiba 

por ordem do juiz Moro, que o Ministério Público alegava 

que eu estava inventando doença pra ficar em prisão 

domiciliar, eu não estava inventando. Bom, tinha esse 

depoimento marcado, eu não quis pedir para a doutora 

Daniela cancelar porque eu achei que era uma deselegância 

minha, eu fui, fui mas eu estava péssimo, eu não sabia que 

eu já estava com reação ao onco BCG, fui à Polícia Federal, 

fiz essa declaração, não foi um depoimento, foi até uma 

troca de conversas com o delegado Márcio Anselmo, que me 

tratou muito bem, e à noite eu fui internado 

praticamente...  

 

Defesa de José Carlos Bumlai:- Quais eram as 

condições físicas e psicológicas no momento do 

depoimento...  

 

José Carlos Bumlai:- Não, nenhuma, não tinha 

nenhuma.  

 

Defesa de José Carlos Bumlai:- Os seus advogados 

recomendaram, os que o assistiram, que o senhor não 

prestasse depoimento? 

 

José Carlos Bumlai:- Que eu não prestasse o 

depoimento, eu falei que... 

 

Defesa de José Carlos Bumlai:- O senhor foi quem 

insistiu? 

 

José Carlos Bumlai:- Eu que insisti. 

 

Defesa de José Carlos Bumlai:- Mas não tinha 

condições psicológicas? 

 

José Carlos Bumlai:- Não tinha condições, eu não 

tinha feito nada. 

 

Defesa de José Carlos Bumlai:- O senhor se 

internou nessa data? 

 

José Carlos Bumlai:- Nesse mesmo dia à noite. 

 

Defesa de José Carlos Bumlai:- Tem documentos 

médicos que comprovem isso? 

 

José Carlos Bumlai:- Tenho, tenho relatório, 

tenho tudo aí. 
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Defesa de José Carlos Bumlai:- O senhor estava 

acometido de febre em grau elevadíssimo? 

 

José Carlos Bumlai:- 40 graus. 

 

Defesa de José Carlos Bumlai:- Os documentos 

médicos atestam isso? 

 

José Carlos Bumlai:- Não sei se está escrito a 

temperatura, mas estava com 40 graus. 

 

Defesa de José Carlos Bumlai:- A internação se 

deu neste dia? 

 

José Carlos Bumlai:- Neste dia, 9 horas da 

noite, no Hospital Sírio Libanês. 

Defesa de José Carlos Bumlai:- Logo após prestar 

o termo de declarações? 

 

José Carlos Bumlai:- Como? 

 

Defesa de José Carlos Bumlai:- Após prestar... 

 

José Carlos Bumlai:- Foi, o termo terminou em 

torno de 5 horas, 6 horas, um movimento, gente trombando,  

repórter, ih, nossa, uma coisa doida. Porque eu fui muito 

visado pela imprensa, e os fatos estão mostrando que eu não 

participava dessa coisa toda que está aí.” 

 

Assim, a prova produzida na fase de instrução 

evidencia que JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI não concorreu 

para a obra realizada no Sítio de Atibaia, sendo improcedente a 

imputação de lavagem de dinheiro, na forma do art. 386, IV do 

CPP ou, quando não, na forma do art. 386, VII do CPP. 

Contudo, ainda que se pudesse admitir contra a 

prova dos autos que o ora defendente teria concorrido para a 

realização da obra no Sítio de Atibaia, ainda assim não se 

poderia cogitar da prática do crime de lavagem de dinheiro que 

lhe foi imputada, porquanto, como demonstrado ao longo da 

instrução, ele jamais obteve qualquer vantagem econômica direta 

ou indiretamente decorrente dos ilícitos relacionados à Ação 

Penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000 que houvesse sido dissimulada 

em benfeitorias alegadamente realizadas por JOSÉ CARLOS COSTA 

MARQUES BUMLAI no Sítio de Atibaia.  
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Afinal, ao contrário do que pretende o MPF ao 

ignorar que a prova produzida nos autos infirma de todo a 

acusação veiculada na denúncia, a condenação criminal não pode 

se fundar em conjecturas e presunções como se fosse possível 

presumir-se a culpabilidade de alguém. Por isso mesmo, no 

julgamento da AP nº. 521, Relª Minª ROSA WEBER, a Suprema Corte 

reconheceu e proclamou que:  

 

“A presunção de inocência, princípio cardeal no 

processo criminal, é tanto uma regra de prova como um 

escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a 

melhor formulação é o 'standard' anglo-saxônico - a 

responsabilidade criminal há de ser provada acima de 

qualquer dúvida razoável -, consagrado no art. 66, item 3, 

do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.'” 

 

Não é demais lembrar que essa é a consolidada 

jurisprudência do col. STF, consoante se colhe do seguinte 

aresto proferido no julgamento do HC nº. 92.435/SP (DJe nº. 197, 

publicado em 17/10/2008), de que foi Relator o eminente Ministro 

CARLOS BRITTO, em cuja ementa se consignou:  

 

“2. Em matéria penal, a densificação do valor 

constitucional do justo real é o direito à presunção de 

não-culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da CF). É dizer: 

[o] que dispensa qualquer demonstração ou elemento de prova 

é a não-culpabilidade (que se presume). O seu oposto (a 

culpabilidade) é que demanda prova, e prova inequívoca de 

protagonização do fato criminoso.  

 

3. O polêmico fraseado ‘contra a evidência dos 

autos’ (inciso I do artigo 621 do CPP) é de ser 

interpretado à luz do conteúdo e alcance do Direito 

Subjetivo à presunção de não-culpabilidade, serviente que é 

(tal direito) dos protovalores constitucionais da liberdade 

e da justiça real.  

 

4. São contra a evidência dos autos tanto o 

julgamento condenatório que ignora a prova cabal de 

inocência quanto o que se louva em provas insuficientes ou 

imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade 

do sujeito que se ache no pólo passivo da relação 

processual penal. Tal interpretação homenageia a 

Constituição, com o que se exalta o valor da liberdade e se 

faz justiça material, ou, pelo menos, não se perpetra a 

injustiça de condenar alguém em cima de provas que tenham 

na esqualidez o seu real traço distintivo”.  

 



 
33 

Com apoio no princípio da eventualidade, no 

entanto, o defendente ressalta que nem mesmo em um cenário 

hipotético de condenação far-se-ia possível a procedência 

integral da pretensão estatal punitiva. Isso porque a pretensão 

de caracterizar a prática de 23 (vinte e três) ilícitos de 

lavagem de dinheiro, na forma do art. 1º, § 4º, da Lei nº 

9.613/1998, contraria a própria conformação típica do delito em 

referência.  

  

Veja-se que, quanto à causa de aumento do § 4º 

do art. 1º da Lei nº 9.613/1998, o col. Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento da AP nº 470, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 

estabeleceu a orientação de que a referida majorante não se 

aplica quando as condutas configuradoras de lavagem de dinheiro 

guardam correlação entre si (AP nº 470, Rel. Min. JOAQUIM 

BARBOSA, v. voto condutor do acórdão quanto ao acusado MARCOS 

VALÉRIO).  

Equivale a dizer: a referida causa de aumento de 

pena só pode ser aplicada nos casos em que não há nexo de 

continuidade entre os supostos fatos caracterizadores de lavagem 

de dinheiro, consubstanciando, portanto, espécie de 

profissionalização da lavagem de dinheiro, situação 

absolutamente distinta da descrita na imprestável e 

insubsistente denúncia de que se está a tratar. 

  

Com efeito, na improvável e absurda hipótese de 

prolação de decisão condenatória, o que configuraria medonho 

erro judiciário, seria de todo incogitável o reconhecimento da 

habitualidade pretendida pela de todo esdrúxula acusação.  

 

III – PEDIDOS 

 

Ante todo o exposto, o defendente requer: 

 

a) a sua absolvição com fundamento no art. 386, 

IV, do CPP, pois está provado que ele não concorreu para a 

infração penal, vale dizer, a prova dos autos demonstra que JOSÉ 

CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI não concorreu para a 

ocultação/dissimulação de valores provenientes dos crimes 
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relacionados à Ação Penal nº 5061578-51.2015.4.04.7000, julgada 

por esse douto Juízo, ou, quando não,  

 

b) a sua absolvição com fundamento no art. 386, 

V ou VII, do CPP, pois ou não existe prova de ter ele concorrido 

para a infração penal, ou não existe prova suficiente para a 

condenação, como demonstrado nas razões supra e retro. 

 

Por último, caso se pudesse cogitar de medonho 

erro judiciário, com apoio no princípio da eventualidade, 

consigna-se que, mesmo considerando-se a esdrúxula imputação 

veiculada na denúncia (prática de lavagem de dinheiro de forma 

continuada), não se poderia contemplar, em caso de condenação, a 

causa de aumento do § 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98, hipótese 

em que se imporia, ademais, a observância da atenuante do art. 

65, I, segunda parte, do Código Penal, em caso de também 

inadmissível fixação da pena-base acima do mínimo legal. 

  

Pede deferimento. 

  De Brasília p/Curitiba, 07 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

                 


