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Senhor Delegado, 
 
 
 

Trata-se de transcrição de trecho da oitiva de João Carlos Ferraz, contido 

no arquivo fornecido como “Oitiva no bojo do acordo - interferências políticas, 

gerais.wmv”, é um arquivo de vídeo com tamanho de 2,89 GB (3.111.440.591 bytes), 

com duração total de 1:37:43, abaixo transcrição contendo texto solicitado. 

 

 Aos 29:57, é dito que Mantega foi citado, quando perguntado cita Palocci. 

 

Eu esqueci do Palocci realmente o Palocci ajudou nesse aspecto... ia apresentar 
para ele no escritório dele, eu fui lá fiz apresentação para ele a respeito da 7Brasil 
do que a gente trazia como vantagens que a gente ia trazer de benefícios para a 
indústria como um todo, e ele prometeu que ia tentar ajudar no sentido do que 
fosse possível. 

30:26  Por que dessa apresentação para o Antônio Palocci? 

 

O Palocci ele... eu o conheci um pouco antes, nessa época eu acredito que ele 
não estava mais no governo, acho...  Eu conheci ele um pouco antes, logo depois 
que saiu do governo eu fui apresentado a ele... 

30:52  Por quem? 

 

Pelo Júlio. 

30:54  Júlio Camargo? 

 

É.. o Júlio teve...  

30:56  O Júlio era amigo dele? 
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Teve um jantar de desagravo para ele quando saiu, teve um jantar... várias 
pessoas estando presente, eu estava presente também nesse jantar. Eu fui 
apresentado a ele expliquei para ele que era o projeto, qual era o conceito ele 
gostou muito, e a partir daí a gente teve algumas reuniões depois. Algumas delas 
relacionadas a esse assunto, fundo garantidor, de explicar o que que era o que 
que não era, e outras banais... vou dar um exemplo para o senhor, eu não 
conheço nada de política Doutor. Conheço mais de seguro que de política. Num 
dado momento eu tive uma reunião com o Palocci no escritório dele para discutir 
essas questões de Sete Brasil de PETROBRÁS de como é que estava a indústria, 
reuniões no sentido de trocar ideias de conversas a respeito do... do setor e da 
indústria, e eu falei para ele o seguinte eu que eras um meio de semana, uma 
quarta ou quinta-feira eu falei para ele, ministro, fui convidado pelo coordenador 
da campanha do Lindbergh Farias, Lindbergh era candidato ao governo do rio de 
janeiro. 

32:15  Quem era o coordenador? 

 

Era o Armando Tripodi. 

32:21  Ele era o coordenador? 

 

Era o coordenador da campanha do ... 

32:24  Ele estava na PETROBRÁS já? Ele era chefe de gabinete do Gabrielli, né? 

 

Ele nessa época já não era mais. E aí fui convidado pra um jantar com vários 
empresários para explicar os problemas do seu setores, pra opinar pra ele 
conseguir montar um programa de governo que atenda os  setores industriais no 
Rio de Janeiro e eu fui convidado, ministro  pra ir nesse jantar, e ele falou pra 
mim,  não faça isso de jeito nenhum,  porque o candidato oficial do governo do 
lula e da Dilma é o Sérgio Cabral , o Lindbergh está correndo por fora é do PT , 
mas está correndo por fora, mas não é o candidato oficial, você já tem uma série 
de desavenças com a Graça Foster que é muito ligada a Dilma, se a Dilma ou a 
Graça descobre que você está nesse jantar, vão cortar sua cabeça 
imediatamente, quer dizer, eu não tinha sua visão política, ministro, você tem 
razão, imediatamente voltei pro Rio de Janeiro, falei pro Armando e falei, 
Armando, muito obrigado mas não poderei ir. Esse tipo de conversa que a gente 
tinha. 

33:34  O que mais você consegue me exemplificar. 

 

A gente conversava muito sobre a situação da PETROBRÁS (33:34 discorre sobre 
a experiência na PETROBRÁS) ... em cima desse meu conhecimento o ministro 
Palocci sempre me  perguntava o que que eu achava de como as coisas estão 
sendo conduzidas, determinados programas que a PETROBRÁS estava 
implantando, questões relacionadas a indústria naval, por exemplo, 
determinadas políticas de colocação ou  cancelamento de encomendas no Brasil, 
essas coisas que a gente conversava muito, muito sobre PETROBRÁS , muito 
sobre  as coisas que vinham sendo feitas algumas coisas a meu ver corretas, 
outras coisas a meu ver não tão corretas assim , então a gente conversava muito 
sobre o setor de petróleo sobre Sete Brasil e sobre a PETROBRÁS, sobre 
determinadas questões da PETROBRÁS. 

35:26  Isso a partir de 2011? 
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Isso a partir de 2011, isso durou até... 

35:30  Ele tinha acabado de sair do governo? 

 

Ele tinha acabado de sair do governo. 

35:35  Foi o momento que o senhor conheceu, apresentado pelo Júlio? 

 

Foi o momento que eu conheci o Palocci. 

35:40  Quem pedia essas reuniões? 

 

Às vezes, normalmente eu. 

35:52  Motivado por qual fato? 

 

Para deixar bem claro, eu nunca conversei nada com ministro Palocci relacionado 
a dinheiro, deixar isso bem claro para o senhor, não tenho nenhuma dúvida em 
relação a isso, não paira qualquer dúvida, nunca saiu da minha boca ou da dele 
qualquer questão relacionada dinheiro, comissão ou propina ou o que quer que 
seja, nunca. Muitas vezes, quer dizer, a gente fazia reuniões mais ou menos, eu 
procurava ter reuniões com ele mais ou menos periódicas a cada 4 meses, 6 
meses quando eu achava que estava na hora de revê-lo eu pedia uma reunião 
para o secretário dele.  (Brani)... (fica em dúvida depois lembra)...  

37:17  Por que essa necessidade de reuniões periódicas? 

 

Eu achava que eu tinha que ter, primeiro eu gostava muito dele, achava que ele 
tinha uma visão interessante. 

37:26  Tinha conhecido em 2011? 

 

Isso é, está, conheci, a partir daquela conversa que eu tive inicial com ele eu 
comecei a desenvolver uma admiração por ele, ocasionalmente eu pedia uma 
reunião para falar com ele sobre como estava a Sete Brasil, determinada coisa 
não está indo bem, o fundo garantidor não está saindo como a gente queria, será 
que a gente consegue ter algum outro tipo de apoio para a gente desenrolar essa 
questão, o fundo da marinha mercante, acha que tem espaço para fazer, tem 
algum empecilho? Esse tipo de coisa que a gente conversava, nunca teve 
nenhuma consultoria nenhum pagamento, nenhum contrato, nenhuma 
comissão ... 

38:18  Ele não pedia reuniões?  

 

Às vezes ele pedia, para ver como estava o andamento, querendo opinião sobre... 

38:25  Por que ele era o responsável por ver como estava o andamento? Por que ele? 
Por que ele era atualizado sobre tais fatos? Por que ele era procurado pra 
determinadas coisas? 
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 Por que ele era procurado para o apoio? É por que ele tinha um conhecimento 
muito grande na estrutura, essa visão política que eu não tinha, ele se mostrou 
acessível a isso eu usava essa experiência que ele tinha, eu usava isso em meu 
favor, o porquê que eu procurava ele? Era por isso, por que ele me procurara? 
Eu acho que também acreditava que eu tinha uma visão uma experiência 
importante para passar para ele, eu acredito que tenha sido isso.  

39:11  Mas essa necessidade de atualizá-lo? Ele representava o governo para o senhor? 

 

Ele não representava o governo especificamente, mas era uma pessoa muito 
influente no governo, era uma pessoa forte no governo, e ele tinha uma visão 
que eu não tinha, então isso complementava minha visão, a minha necessidade 
de conduzir adequadamente o negócio da Sete Brasil, que eu usava isso, sem 
dúvida. 

39:43  O senhor participou de alguma reunião com ele e outra pessoa? 

 

Com Júlio. Sim, aquela reunião que tive com ele. 

39:51  A primeira? 

 

A primeira reunião, não sei se depois teve mais alguma, talvez tenha tido mais 
uma... 

39:57  Com o Júlio também? 

 

Sim. 

40:00  Por que? 

 

Não. Eu acho que os dois tinham uma relação boa, eu acho. 

40:06  O Júlio e o Palocci? 

 

Acho que sim. 

40:10  Alguma outra pessoa participava do encontro com o Palocci? 

 

Não... às vezes o Brani, normalmente o Brani começava e saia da sala, ficava só 
eu e o ministro, mas as vezes o Brani participava, a última reunião que tive depois  
de sair da Sete, eu fui pra agradecer e tudo, todo o apoio e tal , e o Brani 
participou da reunião inteira, essa reunião foi no escritório dele , conversamos 
bastante ele me desejou sorte, ele falou, cara já passei por isso, já fiquei 
desempregado você daqui a pouco vai estar empregado, fica tranquilo, uma 
reunião muito agradável, muito amigável. 

40:45  Questão mais técnicas, o senhor levava ao Antônio Palocci algum problema que 
o senhor tinha com os estaleiros, alguma coisa assim? 

 

Não, isso eu sempre cuidava, eu sempre fui muito forte, muito incisivo nas 
minhas questões, isso eu não precisava da ajuda de ninguém. 
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41:14  Alguma reunião com o Palocci com o Vaccari junto? 

 

Não, nenhuma, sempre foram separadas, nunca tive nenhuma reunião com os 
dois. 

41:22  Alguma delas tinha relação entre elas? Alguma coisa assim, o senhor teve alguma 
reunião com Vaccari a pedido do Palocci, com o Palocci a pedido do Vaccari? 

 

Não, mesmo por que o Vaccari sempre acreditou, sempre, sempre insinuava isso 
e dizia no mercado, que eu era o homem do Palocci. O Vaccari dizia isso, que eu 
era o homem do Palocci, que o Palocci que tinha me botado na Sete, quando na 
verdade não foi. A meu ver não foi. 

41:48  Mas por que o próprio Vaccari dizia isso? 

 

 Por que, pela minha relação com o Palocci, eu tinha acesso a determinadas... eu 
tinha acesso ao Palocci para falar sobre a indústria, para falar sobre a 
PETROBRÁS, para falar sobre a Sete, era muito fácil meu acesso ao Palocci, ele 
abriu esse canal de comunicação. 

42:05  Antes do senhor ser nomeado presidente? 

 

Não, depois. 

42:09  Quando que o senhor foi nomeado presidente mesmo? 

 

Eu fui nomeado presidente, acredito que em fevereiro ou março de 2011, eu fui 
indicado, eu assumi a presidência em maio de 2011. 

42:11  E o senhor conheceu o Palocci? 

 

Logo depois disso, um pouco depois de eu chegar na Sete Brasil. 

42:25 Não viu alguma relação nessa nomeação, ao ver do senhor? 

 

Doutor, com toda sinceridade, a meu ver. 

42:34  O senhor tem o compromisso legal de dizer a verdade, não é questão de 
sinceridade. 

 

Mais sinceridade, com a verdade, com a minha verdade, com a verdade que eu 
conheço, que está no meu conhecimento. O Palocci ele não participou, a meu 
ver, ele não participou da indicação, se participou eu desconheço, por que eu fui 
informado, em nenhum momento ele falou comigo, antes da minha indicação, 
mesmo por que eu não o conhecia, é. eu soube da minha indicação pelo Almir 
Barbassa e pelo Pedro (?) os dois estavam juntos na sala do Almir Barbassa. 

43:12  Mas o Vaccari falava, brincava com o senhor dizendo que era o homem do 
Palocci. 

 

Depois, depois, e fui conhecer o Vaccari bem depois. 
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43:19  Por que ele falava isso?  

 

Não sei, ele dizia, acho que ele acreditava que era verdade, muita gente acredita 
que é verdade. 

43:27  Mas o senhor acha que não é? 

 

Acho que não é, doutor eu não posso faltar a verdade, não posso. No meu 
conhecimento isso não é verdade, não é fato, é um folclore que foi criado, e não 
tem jeito de criar, de descriar, de desfazer ele. 

43:46  Quando o senhor procurou o Vaccari para a manutenção do senhor, por que não 
procurou um homem mais forte no governo? 

 

Não, eu falava com o Palocci também, e o Palocci dizia o seguinte, cara, isso aí..., 
num dado momento, bem antes de eu sair, ele falou, cara, você tem que estar 
preparado pro pior, isso pode vir a acontecer, a Graça realmente pode te tirar de 
lá, você tem que estar preparado, ele nunca prometeu, diferente do Vaccari, ele 
nunca prometeu que ia interferir a meu favor, nunca aconteceu isso, nunca, a 
gente não tinha essa, esse canal de conversa não fluía, não era assim que a 
conversa se dava, mas com o Vaccari sim, com Vaccari houve explicitamente essa 
questão. 

44:36  Que outro tipo de apoio o senhor pediu para o Palocci, que o senhor se lembre? 

 

Apoio... 

44:40  Na questão da sete. 

 

Eu pedia muito, a visão dele sobre o setor, eu pedia a opinião dele sobre... 

44:44  Mas essa visão dele sobre o setor, política ou técnica? 

 

Não, técnica, ele foi ministro da fazenda né? 

44:58  Ele tinha influencia na PETROBRÁS, o senhor lembra, se ele tinha ingerência com 
os diretores, nominalmente com Renato Duque indicado pelo Partido? 

 

Ah, mas eu acho que ele não tinha relação com o Duque não. 

45:15  Mais alguém na PETROBRÁS? 

 

O Palocci sempre foi ligado a financeira né, sempre foi muito forte na área de 
finanças, ele foi ministro da fazenda, não sei se ele tinha alguma relação com o 
Barbassa, isso eu não posso... com toda sinceridade e honestidade, do meu 
conhecimento, eu não posso afirmar que ele tivesse essa... 

45:38  E o Barbassa era indicação do Partido, pelo que o senhor saiba? 
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Não sei, não sei mesmo.  

45:49  Apoio do Palocci, que o senhor se lembre, mais alguma coisa? 

 

Não, que eu lembre... 

45:54  Especificamente, nada... algum problema dentro da Sete, não essa questão de 
fundos, alguma coisa dentro da sete, o senhor não procurou o Palocci para nada, 
problema com investidor, problema com sócio, com estaleiro? 

 

Problema com investidor sim, agora que o senhor lembrou, teve um problema 
com o BTG, com o BTG eu, eu estava tendo problema com o BTG, e o BTG tem 
um acionista, e o BTG estava querendo assumir uma posição de liderança entre 
os acionistas da Sete Brasil, a gente tomou muito cuidado, foi uma questão muito 
delicada que foi colocada pelo diretor Barbassa desde o início, que era muito 
importante pra, pro futuro da Sete Brasil e da PETROBRÁS que houvesse um 
alinhamento perfeito entre os sócios, a Sete Brasil não era pra ter um acionista 
majoritário e um monte de acionistas menores, era pra ser uma corporação, uma 
Corporation aonde a gestão integrada de todos os sócios é que era conduzido o 
negócio da Sete Brasil, e foi assim que foi conduzido, só que com o passar do 
tempo o BTG enxergava a Sete Brasil como um excelente negócio e começou a 
querer crescer demais, isso gerou alguns atritos, eu não conhecia o André 
Esteves, mas a primeira vez que eu estive com ele a impressão não foi boa, nem 
de lado a lado, nem minha dele nem dele comigo, e numa dessas conversas que 
eu tive com o ministro Palocci ele disse que conhecia muito bem o André Esteves, 
que ele era uma pessoa muito correta, alinhada, e perguntou pra mim se eu não 
queria que ele promovesse um reatamento, um alinhamento melhor entre os 
dois, eu falei, claro! Então foi feito um jantar na casa do André Esteves, aonde, 
eu estive presente, o André, obviamente, que era o anfitrião da casa e o ministro 
Palocci, e ali conversamos bastante sobre Sete Brasil, o setor de petróleo, o 
negócio começou a fluir melhor, eu acho que com a interferência do ministro 
Palocci eu e o André adquirimos, assim, um tempo bastante longo de convivência 
pacifica que depois isso voltou a ficar azedo mais adiante, mas isso de fato 
aconteceu. 

48:33  Mais alguma coisa que o senhor se lembre? 

 

De problemas com acionistas? 

48:37  Problemas dentro da Sete, não essa questão de fundos, fundo garantidor, que o 
senhor já esclareceu, marinha mercante, mas alguma coisa dentro da Sete, que 
o senhor tenha procurado o Palocci? 

 

Doutor se o senhor puder me ajudar aí... minha memória está falhando... que 
não seja fundo garantidor... 

48:59  Deixa eu voltar, rapidinho, aquele do Barão de Mauá... o PMDB está claro que 
está ligado ao Barão, certo? 
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Sim 

49:14  E o PT é ligado à PETROBRÁS? 

 

Indiretamente à Sete Brasil, por conta... 

49:20  Que é um projeto do governo? 

 

Que é um projeto do governo. 

49:23  Essa questão da ligação política do partido com a estatal era clara para o senhor? 

 

Ah era, por que o PT que indicava os principais nomes, o Gabrielli foi indicação 
do PT, várias, quando o PT assumiu o governo, logo no início, várias pessoas 
ligadas a sindicatos de petroleiros que era controlado, que era ligado ao PT 
diretamente, assumiram posições chave dentro da empresa. eram pessoas 
assim... 

49:50  Por exemplo quem? 

 

O Armando Tripodi é um exemplo, o Armando Tripodi, ele era presidente do 
sindicato, o diretor do sindicato dos petroleiros da Bahia, e passou a ser chefe de 
gabinete do então presidente Dutra e depois continuou com Gabrielli... 

 

 

  

É a informação. 

Curitiba, 22 de agosto de 2016. 

 


