
 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE –DRCOR/SR/DPF/PR 

RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 92/2018 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 1 de 124  

 

 
 

Do: APF JOAO VICENTE GRANJA DE MACEDO 

Ao: DPF FILIPE HILLE PACE 

Ref: Material 3138/16, LAUDO 1312/16, Memorando 3083/16- SR/DPF/PR, IPL 

066/2016  

Assunto: Caixa de e-mail funcional de JOAO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ  

 

 

Senhor Delegado, 

 

 

 

 

 Este RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA tem o objetivo de encaminhar a 

Vossa Excelência o resultado parcial das diligências realizadas com o objetivo de 

reanalisar a caixa de e-mail funcional de JOAO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ, em 

conjunto com outras diligências em andamento, a fim de corroborar ou não as 

informações prestadas pelo criminoso colaborador ANTONIO PALOCCI FILHO, através 

dos termos de colaboração lavrados em decorrência do acordo celebrado e homologado 

com a POLÍCIA FEDERAL. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
  

 Inicialmente cabe destacar que, conforme solicitação de Vossa Excelência, a 

equipe de policiais federais da qual faço parte tem realizado diligências com o objetivo 

de identificar elementos que corroborem, ou não, as informações prestadas pelo 

criminoso colaborador ANTONIO PALOCCI FILHO através dos termos de colaboração 

lavrados em decorrência do acordo celebrado e homologado com a POLÍCIA FEDERAL.  

 Com base nessas declarações prestadas pelo criminoso colaborador, 

procedeu-se com a reanálise de diversos materiais apreendidos/requisitados no bojo 

desta investigação, in casu, do Material 3138/16, LAUDO 1312/16, Memorando 

3083/16- SR/DPF/PR, IPL 066/2016 - Caixa de e-mail funcional de JOAO CARLOS 

MEDEIROS FERRAZ sendo que o resultado parcial desta reanálise acerca de 

informações consideradas relevantes será apresentado neste relatório. 

 Cumpre salientar-se que tal material já foi referido no RELATÓRIO DE 

ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 301/2017 e na INFORMACAO Nº 0236/2017-  

SETEC/SR/PF/PR. 

 No entanto, torna-se necessária até mesmo a repetição de alguns pontos no 

sentido de confrontá-los, corroborando ou não, com as narrativas do colaborador 

criminoso ANTONIO PALOCCI FILHO, ou seja, a finalidade desta análise é produzir um 

relatório de polícia judiciária muito mais interativo e globalizado para com diversos 

elementos já colhidos nesta investigação policial. 

  

 De acordo com os relatos do criminoso colaborador ANTONIO PALOCCI 

FILHO formalizados junto aos termos de colaboração premiada, em síntese apertada, 

LUIZ INÁCIO LULA DASILVA, participou ativamente do comando político no projeto de 

construção/contratação dos navios-sondas do pré-sal, o qual atua diretamente do 

INSTITUTO LULA, onde despachava como se Presidente da República ainda fosse. 
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 Consigna-se que segundo afirma o colaborador tal projeto tinha fins ilícitos, 

notadamente, para desvios de recursos para financiamentos de campanhas eleitorais do 

Partido dos Trabalhadores.  

 No entanto, tem-se que GRAÇA FOSTER determinou a realização de uma 

auditoria no projeto de construção das unidades de navio-sonda para checar a licitude 

dos procedimentos feitos pela SETE BRASIL.  

 Ocorre que, conforme afirma o colaborador, LULA teve sucessivas reuniões 

com GRAÇA FOSTER, em 2012, com a finalidade de pressioná-la a dar andamento no 

processo de contratação dos navios-sondas do pré-sal, tendo esta cedido às pressões 

de LULA, determinando que fossem assinados os contratos das referidas sondas, que 

ocorreram em agosto de 2012, quando a Diretoria da PETROBRAS autoriza a 

contratação dos navios-sondas. 

 Além disso, o colaborador narra sobre a existência de ações visando o 

favorecimento dos interesses de ANDRÉ ESTEVES no âmbito da SETE BRASIL, sendo 

que estas seriam uma contrapartida as doações oficiais e não oficiais realizadas pelo 

banqueiro ao PT, LULA e DILMA. 

 Entretanto, conforme afirma ANTONIO PALLOCCI em síntese apertada, 

ANDRÉ ESTEVES, em 2012, após a nomeação de GRAÇA FOSTER, passou adotar 

uma postura dúbia junto aos dois grupos políticos do PT que se formavam, encabeçados 

por LULA e DILMA, ou seja, que perante à GRAÇA FOSTER (mais próxima à DILMA), 

ANDRÉ ESTEVES tinha a conduta de aceitar a posição dessa em demitir JOÃO 

FERRAZ da presidência da SETE BRASIL, buscando assim, se aliar aos interesses da 

PETROBRAS. Sendo que ele também desejava agradar os interesses de LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA, razão pela qual ESTEVES também (e em contrassenso) defendia a 

permanência e o fortalecimento de FERRAZ no controle da SETE BRASIL. 

 Neste sentido, pode-se concluir que, ao que tudo indica, ANDRÉ ESTEVES 

com tais atitudes procurava se manter bem relacionado tanto com GRAÇA FOSTER, 

DILMA ROUSSEF, LUIZ INACIO LULA DA SILVA e até mesmo com JOÃO FERRAZ, 

tendo em vista que o BTG PACTUAL era um dos principais acionistas da SETE BRASIL 
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(responsável pelas sondas do pré-sal) e que estava em vias de negociação com a 

PETROBRÁS referente à compra de 50% dos ativos da empresa na África (chamado de 

Projeto África – relacionado com RAPJ 84/2018). 

 

 A INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 82/2018 traz diversos 

registros de encontros e reuniões envolvendo as pessoas de LUIZ INÁCIO LULA DA 

SILVA, JOSE CARLOS BUMLAI e ANDRÉ ESTEVES, no período de 22/02/2011 à 

29/02/2016. Vejam-se os trechos deste documento ora em comento.  

De acordo com os relatos do criminoso colaborador ANTONIO PALOCCI FILHO formalizados 

junto aos termos de colaboração premiada, o mesmo sustenta a hipótese de que a pessoa de ANDRE SANTOS 

ESTEVES, CPF 857.454.487-68, seria o responsável por administrar recursos ocultos da pessoa de LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA, CPF 070.680.938-68, com o auxílio da estrutura financeira do BANCO BTG PACTUAL, inclusive 

utilizando a pessoa de JOSE CARLOS BUMLAI, CPF 219.220.128-15, como interposta pessoa a fim de ocultar a real 

titularidade dos recursos financeiros. Essa hipótese consta descrita nos TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA 

Nº 07 e Nº 09, conforme trechos transcritos a seguir. 

  

(...) 

 

 Com base nesses elementos apresentados, a equipe de policiais federais diligenciou novas 

análises junto aos materiais apreendidos no âmbito da 21ª, 24ª e 35ª etapas da Operação LAVAJATO, 

respectivamente “PASSE LIVRE”, “ALETHEIA” e “OMERTÁ”.  

 

 

(...) 

 

Destaca-se a Vossa Excelência que constam diversos registros de encontros e reuniões 

envolvendo as pessoas de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, JOSE CARLOS BUMLAI e ANDRÉ ESTEVES. A seguir serão 

apresentados esses registros.  

 

(...) 
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De acordo com o material analisado, constam indícios de que LULA se encontrou, no 

período de 22/02/2011 à 29/02/2016, 42 (quarenta e duas) vezes com GUIDO MANTEGA, 12 (doze) vezes com 

BUMLAI e outras 28 (vinte e oito) vezes com ANDRE ESTEVES. Seguem abaixo a tabela consolidada dos encontros.  

 

  GUIDO BUMLAI ESTEVES 

TOTAL 42 12 28 
 

 

DATA PESSOAS ENVOLVIDAS 

22/02/2011 BUMLAI  

21/03/2011 GUIDO e ESTEVES 

02/05/2011 GUIDO  

13/05/2011 GUIDO 

16/05/2011 GUIDO 

25/07/2011 GUIDO 

01/08/2011 ESTEVES 

25/08/2011 GUIDO 

26/08/2011 GUIDO 

13/09/2011 BUMLAI   

06/10/2011 ESTEVES 

21/10/2011 GUIDO 

12/01/2012 BUMLAI e ESTEVES 

16/01/2012 BUMLAI 

27/01/2012 GUIDO  

23/02/2012 ESTEVES 

02/03/2012 ESTEVES 

19/03/2012 GUIDO 

29/03/2012 BUMLAI e ESTEVES 

30/03/2012 GUIDO  

17/04/2012 GUIDO 

23/04/2012 GUIDO 

11/05/2012 GUIDO 

15/05/2012 ESTEVES 

21/05/2012 GUIDO 

28/05/2012 GUIDO  

01/06/2012 ESTEVES 
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12/06/2012 BUMLAI 

19/06/2012 ESTEVES 

25/06/2012 ESTEVES e BUMLAI  

02/07/2012 GUIDO 

03/07/2012 ESTEVES e BUMLAI 

07/08/2012 ESTEVES 

10/08/2012 GUIDO  

27/08/2012 ESTEVES 

28/08/2012 BUMLAI 

03/09/2012 BUMLAI 

14/09/2012 GUIDO 

03/12/2012 GUIDO  

19/12/2012 BUMLAI 

15/03/2013 ESTEVES 

21/03/2013 ESTEVES 

26/03/2013 ESTEVES 

09/04/2013 ESTEVES 

22/04/2013 ESTEVES  

07/05/2013 GUIDO 

20/05/2013 ESTEVES 

10/06/2013 GUIDO 

12/07/2013 GUIDO 

31/07/2013 ESTEVES 

07/10/2013 GUIDO 

25/10/2013 GUIDO 

28/10/2013 GUIDO 

11/11/2013 ESTEVES 

02/12/2013 GUIDO 

11/12/2013 ESTEVES 

12/12/2013 GUIDO 

21/01/2014 GUIDO e ESTEVES 

21/02/2014 GUIDO 

06/03/2014 BUMLAI  

03/04/2014 GUIDO 

07/05/2014 ESTEVES 

20/05/2014 ESTEVES 

23/05/2014 GUIDO 

11/11/2014 GUIDO 
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19/11/2014 ESTEVES 

04/02/2015 GUIDO 

04/03/2015 ESTEVES 

20/03/2015 GUIDO 

28/04/2015 GUIDO 

16/06/2015 GUIDO 

14/09/2015 GUIDO 

17/11/2015 GUIDO 

23/02/2016 GUIDO 

25/02/2016 GUIDO 

29/02/2016 GUIDO 

  

 

 

Finalmente, destaca-se que os encontros supracitados, por si só não constituem qualquer 

ilícito, principalmente se analisados de forma isolada. O presente documento tem o objetivo de orientar as futuras 

análises com o objetivo de apurar a autoria e a materialidade do escopo dos IPLs em questão.  

 

 

  

 O RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 87/2018, que versou sobre o 

material nº 4771/17 – LAPTOP DE MARCELO ODEBRECHT – LAUDO 2207/17, material 

este apreendido na 14ª fase da Operação Lava Jato – “ERGA OMNES”, tratou de alguns 

e-mails trocados entre MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ANDRE ESTEVES sobre a 

construção das sondas, citando, inclusive, o nome de PEDRO BARUSCO. Veja-se: 

Grifo nosso: 

 

 
 
 
Nos vemos 6a! Abs. 
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From: Esteves, Andre 
Sent: Monday, March 23, 2015 20:27 

To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Re: 

 

Caro, 
 
Apesar da sua recusa em promover aquele jantar, pode deixar q ja estou no circuito esclarecendo 
este mal entendido. Nos vemos na sexta de qq jeito. 
 
Abcao. 
 
  

From: Marcelo Bahia Odebrecht [mailto:mbahia@odebrecht.com]  

Sent: Monday, March 23, 2015 03:28 PM 
To: Esteves, Andre  

Subject:  
  
Andre, 
Tudo bem? 
Veja como nos ajuda junto a Sete para esclarecer reportagem de hoje no Valor. Meu pessoal esta a 
disposicao para ajudar no discurso. 
Demais envolvidos na Sete estao imputando ao seu pessoal a iniciativa de expurgar a Enseada, oque nao se 
justifica de modo algum, até porque como sabemos, nao apenas temos performado, como os estaleiros 
que devem ser excluidos sao os estrangeiros nominalmente citados por Barusco. 
Fico à sua disposicao. 
Forte abs 
Marcelo 
 

################ 

Visit our website at http://www.btgpactual.com 

The content of this message is confidential and was intended solely to its recipient. In case this message is 

received by mistake, please destroy it and notify the sender immediately. Electronic mails are not a safe 

channel for data transmission and the sender accepts NO liability for eventual errors, delays, loss, 

interception or virus infection. When necessary, the receiver must request a hard-copy version.  

O conteúdo desta mensagem é confidencial e destinado exclusivamente aos destinatários. Caso a receba por 

engano, favor destruí-la e notificar o remetente de imediato. O correio eletrônico não configura meio seguro 

para transmissão de dados e o remetente NÃO se responsabiliza por eventual erro, atraso, extravio, 

interceptação ou infecção por vírus. Cabe ao destinatário solicitar versão física sempre que necessário.  

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 

mailto:mbahia@odebrecht.com
http://www.btgpactual.com/
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http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
 

 

 Grifo nosso: 
 

 

 
 
Tranquilo. É sobre o tema Sete. Vc me atualiza antes que mais mensagem quer que eu passe 
 
De: Marcela Drehmer  
Enviada em: segunda-feira, 23 de março de 2015 17:03 

Para: Darci Luz; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES:  
 

Estou indo para SSA.... 
 
De: Darci Luz  
Enviada em: segunda-feira, 23 de março de 2015 16:53 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Marcela Drehmer 
Assunto: RES:  
 

Pré agendado para sexta-feira, 27/03 às 18:30 no banco. A secretária dele vai ver se pode ser 
aqui e neste caso podemos agendar às 18:00. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: segunda-feira, 23 de março de 2015 15:33 

Para: Darci Luz 
Cc: Marcela Drehmer 

Assunto:  
 

 
Veja se consegue marcar conversa com Andre Esteves esta semana ou na proxima. 
Ja solicite agora o encontro. 

 

 

Destaca-se que o primeiro e-mail apresentado acima corrobora algumas informações 

prestadas no TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA nº 07, pois o criminoso colaborador 

http://www.messagelabs.com/email
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ANTONIO PALOCCI FILHO cita no referido termo que umas das intenções do ex-presidente 

LULA, durante a contratação de empresas para a exploração do pré-sal, era a de nacionalizar 

o projeto para, assim, facilitar a obtenção de recursos e que um dos atos ficara a cargo PEDRO 

BARUSCO.  

Importante destacar também o possível envolvimento e a ciência de possíveis ilícitos 

por parte de ANDRE ESTEVES já que MARCELO ODEBRECHT o contata para a solução de 

problemas acerca do tema, citando no e-mail o possível ato ilícito de PEDRO BARUSCO, 

conforme relatado por ANTONIO PALLOCI FILHO. 

Seguem alguns trechos do TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA nº 07: 

 

“QUE, em razão disso, soube que RENATO DUQUE 

informou JOÃO VACCARI NETO para que avisasse LULA de que a 

PETROBRAS estaria contratando obras do pré-sal no exterior; QUE 

isso estava em contrariedade às intenções de LULA, de 

nacionalizar o projeto, criando empregos no Brasil, e facilitando 

as negociações com as empresas brasileiras para geração de 

recursos; ” (transcrição do termo nº 07 – meio da página 02 – grifo 

nosso) 

 

“QUE, no mesmo contexto temporal, mas 

posteriormente à reunião de LULA com os dirigentes da PETROBRAS, 

vem a ocorrer um grande encontro convocado por DILMA ROUSSEFF, 

à pedido de LULA, em Brasília/DF, com os grandes empreiteiros 

brasileiros e associações empresariais envolvidos no projeto do pré-

sal; QUE ESTRELLA, para atender aos desejos de LULA, reduz o 

número de unidades licitadas de 18 para 12, fazendo um acordo para 

que viessem a ser contratadas empresas nacionais para 

construção dos navios-sondas no exterior;” (transcrição do termo 

nº 07 – início da página 03 – grifo nosso) 
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“QUE, em fevereiro de 2012, a PETROBRAS então 

autoriza para contratação, sendo um dos últimos atos de GABRIELLI 

antes de sua substituição; QUE quem dividiu o número de unidades 

por empresas/estaleiros não foi o PT, e sim PEDRO BARUSCO, 

razão pela qual ele recebeu valores de todas as empresas; ” 

(transcrição do termo nº 07 – final da página 13 – grifo nosso) 

 

 

 Outro trecho do mesmo relatório supra traz troca de e-mails entre os 

executivos da ODEBRECHT (EMÍLIO ODEBRECHT e MARCELO ODEBRECHT) 

fazendo menção à ANDRE ESTEVES, sendo este a “pessoa credenciada”, indicada, 

possivelmente, por LULA para tratar do assunto “REVISTA x MEU AMIGO”. Veja-se a 

diante o trecho do RAPJ 87/2018. 

 

Trata-se de e-mail, datado de 08/08/2012, enviado por EMÍLIO ODEBRECHT a seu filho, MARCELO 

ODEBRECHT, no qual aquele relata vários assuntos discutidos, possivelmente, em encontro com “meu 

amigo”, tratando-se de encontro ocorrido entre EMILIO ODEBRECHT e, ao que tudo indica, o ex-

presidente LULA. 

Grifo nosso: 

 

 
 
Ok 
  
From: Emilio Odebrecht  

Sent: Wednesday, August 08, 2012 08:01 AM 
To: Marcelo Bahia Odebrecht  

Subject: Revista x Meu Amigo  

  
Marcelo, 
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Iniciei colocando: 
a) Importante esclarecer e eliminar ruídos. 
b) Única empresa que já colocou e faz tempo. 
c) Importante unidade de interlocutor. 

 
Meu Amigo respondeu: 

a) Acabo de ter encontro com todos os envolvidos. 
b) A pessoa credenciada é o André E. 
c) Todos os contribuintes já concordaram. A, 3 letras baianas, já forneceu os 3 nacionais. Os 

outros estão em processo de assinatura do documento e liberação dos recursos. 
d) Peço adiar a solução do crédito que vocês tem da contribuição passada e também fornecer 

os 3 nacionais. 
e) Vou mandar o André E. falar pessoalmente com MBO. 

 
Marcelo, falaremos pessoalmente quando você retornar sobre a estratégia de quitação do passado 
e do presente. 
 
Emílio 

 
 

 

 É também neste sentido, as declarações prestadas pelo colaborador 

ANTONIO PALOCCI FILHO, in verbis: 

 

QUE também há fato em que LULA solicitou auxílio de ANDRÉ 

ESTEVES para salvar a revista Carta Capital; QUE LULA contou ao 

COLABORADOR tais fatos; QUE LULA pediu a ANDRE ESTEVES 

para reunir as empreiteiras para que fizessem uma espécie de 

compra antecipada de anúncios da Carta Capital, o que seria uma 

forma de doação; QUE LULA tratou diretamente do assunto com ANDRE 

ESTEVES, não tendo invocado o auxílio do COLABORADOR; QUE 

GUIDO MANTEGA daria algum apoio na operação; QUE a proposta de 

LULA era a de que ANDRE ESTEVES fizesse uma operação privada com 

as empreiteiras formando um fundo; QUE não sabe se a operação envolve 

ilícitos; QUE as empreiteiras procuradas foram aquelas que tinham 

relação com o Governo, podendo citar a participação da 

ODEBRECHT; QUE acredita que MARCELO ODEBRECHT narrou 

fatos sobre doações a Carta Capital; QUE acredita que a OAS também 

participou; QUE em resumo LULA contou ao COLABORADOR que 
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ANDRE ESTEVES procuraria cinco ouseis empreiteiras e formaria um 

fundo de investimento para a Carta Capital; 

(Transcrição do termo nº 09 - pág. 10 – Grifo nosso) 

 

 Além dos trechos da colaboração já elencados, para fins de melhor 

entendimento do contexto analisado neste documento, cabe consignar que tais 

hipóteses também constam descritas nos TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA 

Nº 01, 02, 07 e Nº 09 e TERMOS COMPLEMENTARES. Vejam-se mais alguns trechos 

considerados relevantes. 

 

ANEXO 01 (LOTEAWIENTO DE CARGOS NA PETROBRÁS E SUA 

UTILIZAÇÃO PELO GOVERNO FEDERAL PARA PRÁTICA DECRIMES), 

o COLABORADOR irá detalhar como se dava o loteamento de cargos, 

especificamente na PETROBRÁS, para fins de arrecadação de recursos 

financiamento de campanha;  

(Transcrição do termo nº 02 - final da pág. 01 – Grifo nosso) 

 

QUE, em fevereiro de 2007, logo após sua reeleição, LUIZ INÁCIO LULA 

DA SILVA convocou o COLABORADOR, à época Deputado Federal, ao 

Palácio da Alvorada, em ambiente reservado no primeiro andar, para, 

bastante irritado, dizer que havia tido ciência de que os Diretores da 

PETROBRAS RENATO DUQUE e PAULO ROBECOSTA estavam 

envolvidos em diversos crimes no âmbito das suas diretorias; QUE 

LULA indagou ao COLABORADOR se aquilo era verdade, tendo 

respondido afirmativamente; QUE então indagou ao COLABORADOR 

quem era a pessoa responsável pela nomeação dos diretores; QUE o 

COLABORADOR afirmou que era o próprio LUIZ INÁCIO LULA DA 

SILVA o responsável pelas nomeações; QUE também relembrou a 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA que ambos os diretores estavam agindo 

de acordo com parâmetros que já tinham sido definidos pelo próprio 

PARTIDO DOS TRABALHADORES e pelo PARTIDO PROGRESSISTA;  

(Transcrição do termo nº 01 - final da pág. 04 e início da pág. 05 – 

Grifo nosso) 
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QUE seria muito mais fácil discutir com a OAS,ODEBRECHT, ANDRADE 

GUTIERREZ e CAMARGO CORRÊA contribuições para campanhas 

eleitorais do que se tentar discutir os mesmos assuntos com empresas 

estrangeiras; QUE havia, assim, um interesse social e um interesse 

corrupto com a nacionalização e desenvolvimento do projeto do pré-sal; 

QUE, inclusive, pode afirmar que participou de reunião, no início de 2010, 

na biblioteca do Palácio do Alvorada, coma presença também de LUIZ 

INÁCIO LULA DA SILVA, DILMA ROUSSEFF e JOSÉ SÉRGIO 

GABRIELLI, na qual o então Presidente da República foi expresso ao 

solicitar do então presidente da PETROBRAS que encomendasse a 

construção de 40 sondas para garantir o futuro político do país e do 

PARTIDO DOS TRABALHADORES com a eleição de DILMA 

ROUSSEFF, produzindo-se os navios para exploração do pré-sal e 

recursos para a campanha que se aproximava; QUE LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA, na mesma reunião, afirmou que caberia ao 

COLABORADOR gerenciar os recursos ilícitos que seriam gerados e 

o seu devido emprego na campanha de DILMA ROUSSEFF para a 

Presidência da República; QUE isso se dava, segundo LULA relatou e 

conforme narra o COLABORADOR, para garantir que o projeto seria 

efetivamente desenvolvido por GABRIELLI; QUE esta foi a primeira 

reunião realizada por LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA em que 

explicitamente tratou da arrecadação de valores a partir de grandes 

contratos da PETROBRAS (Transcrição do termo nº 01 - pág. 06 – Grifo 

nosso) 

 

 

QUE o COLABORADOR confirmou que as pressões pela saída de JOÃO 

FERRAZ partiam de GRAÇA FOSTER e DILMA ROUSSEFF; QUE o 

COLABORADOR esclareceu naquela oportunidade a JESÚS ZABALZA 

que a única pessoa capaz de enfrentar as oposições feitas por DILMA 

ROUSSEF e GRAÇA FOSTER à manutenção de JOÃO FERRAZ na 

Presidência da SETE BRASIL era LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA; 

(Transcrição do termo nº 02 - pág. 04 – Grifo nosso) 
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QUE o SANTANDER contratou a PROJETO para explicar o quadro 

político, mas demorou 4 meses para revelar isso ao COLABORADOR; 

QUE como contrato, na sua finalidade verdadeira, o SANTANDER 

desejava saber quanto teria que pagar ao COLABORADOR para garantir 

o sucesso do investimento na SETE BRASIL; QUE o banco desejava 

saber quanto o PT iria cobrar para tanto; QUE, então, o COLABORADOR 

revelou que deveriam pagar palestra a LULA, jantares, investimentos 

no INSTITUTO LULA; QUE seriam necessárias abordagens junto a 

DILMA e GRAÇA FOSTER; QUE também deveriam pagar o 

COLABORADOR, pois entendia que isso era devido por sua atuação;  

(Transcrição do termo nº 02 -  pág. 07 – Grifo nosso) 

 

 

QUE, em relação aos fatos tratados no ANEXO 07 (ILÍCITOS 

ENVOLVENDO O PROJETO DE EXPLORAÇÃO DO PRÉ-SAL - 

SETEBRASIL), QUE, no ano de 2007, a PETROBRAS havia descoberto 

a possibilidade de exploração de petróleo a partir do pré-sal; QUE irá 

procurar detalhar como isso impactou o Governo e os agentes privados e 

públicos  

(Transcrição do termo nº 07 - pág. 01 – Grifo nosso) 

 

QUE, no fim de 2010, recorda-se o COLABORADOR que LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA continuava cobrando evolução no projeto dos 

navios-sondas; QUE, então, pressionada, a PETROBRAS aprova a 

criação da empresa SETE BRASIL, autorizando-se a participação da 

PETROBRAS em até 10% do capital da recém-criada empresa; QUE, em 

dezembro de2010, é efetivamente criada a SETE BRASIL, com a 

participação de 10% da PETROBRAS e 90% do FIP; 

(Transcrição do termo nº 07 -  final da pág. 09 e início da pág. 10 – 

Grifo nosso) 

 

QUE, quando assume, GRAÇA FOSTER determina a realização de uma 

auditoria no projeto de construção das unidades de navio-sonda para 
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checar a licitude dos procedimentos feitos pela SETE BRASIL; QUE o 

COLABORADOR acredita que GRAÇA assim agiu em razão do começo 

da disputa entre os grupos de DILMA, da qual ela fazia parte, e de LULA; 

QUE a disputa iniciava-se pela próxima campanha à Presidência do PT; 

QUE, com a nomeação de GRAÇA FOSTER, DILMA ROUSSEFF 

bloqueava as origens de recursos de LULA, os quais eram os navios-

sondas; QUE, naquele período, o COLABORADOR esteve com LULA, o 

qual se mostrava profundamente irritado com a postura de GRAÇA; QUE, 

a partir desse momento, o COLABORADOR passa a se afastar da gestão 

do projeto político por trás da construção das unidades dos navios-sondas; 

QUE quem passa a assumir o comando político do projeto é o próprio 

LULA; QUE GRAÇA FOSTER também tentava tirar JOÃO FERRAZ da 

SETE BRASIL, tendo FERRAZ informado ao COLABORADOR que na 

primeira reunião que ambos tiveram ela afirmava que via nele, 

FERRAZ, interesses próprios, dando a entender de que estaria 

recebendo propina na SETE BRASIL; QUE isso era o motivo para o 

comitê de auditoria que ela havia iniciado; QUE FERRAZ, naqueles 

momentos, pede que o COLABORADOR o leve a LULA; QUE o 

COLABORADOR se nega, sugerindo que procure GUIDO MANTEGA; 

QUE sabe que GUIDO o recebeu; QUE soube que FERRAZ conseguiu 

com que ANDRÉ ESTEVES o levasse até LULA em pelo menos duas 

oportunidades; QUE os três confirmaram tais reuniões ao 

COLABORADOR; QUE consigna que, em 2012, LULA confirmou ao 

COLABORADOR a existência das duas contas do BTG, quando o ex-

presidente negou utilizá-las para financiamento da campanha de FERNAN 

DO HADDAD; QUE LULA narrou na mesma oportunidade ao 

COLABORADOR que eles, em referência a ANDRÉ ESTEVES e GUIDO 

MANTEGA, tinham falado que abriram duas contas no BTG para LULA; 

QUE sobre a arrecadação de recursos para HADDAD, esclarece que o 

assunto foi tratado com VACCARI no mesmo contexto da arrecadação por 

BELO MONTE e da próprias sonda do pré-sal; QUE, feitas essas 

considerações, esclarece que o comando do projeto do pré-sal 

efetivamente passa a ser conduzido por LUIZ INÁCIO LULA DASILVA, 

o qual atua diretamente do INSTITUTO LULA, onde passa a 

despachar como se Presidente da República ainda fosse; QUE 
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encontrou, por exemplo, LUCIANO COUTINHO e ANDRÉ ESTEVES em 

diversas oportunidades saindo de reuniões no INSTITUTO LULA; QUE em 

algumas das reuniões presenciou ANDRÉ ESTEVES e BUMLAI; QUE 

encontrava os ministros do Governo DILMA despachando com 

LULA;QUE o próprio RENATO DUQUE foi chamado ao INSTITUTO LULA 

pelo ex-presidente para tratar do assunto; QUE LULA consegue junto a 

GRAÇA FOSTER a rápida conclusão da auditoria; QUE GRAÇA 

FOSTER, cedendo a pressões de LULA, determina que fossem 

assinados os contratos, o que efetivamente ocorre em agosto de 

2012,quando a Diretoria da PETROBRAS autoriza a contratação dos 

navios-sondas; (Transcrição do termo nº 07 - pág. 14 e início da pág. 

15 – Grifo nosso) 

 

 

QUE também consigna que, na questão da SETE BRASIL, em 

determinado momento ANDRÉ ESTEVES buscou o COLABORADOR 

para que o aproximasse de JOÃO FERRAZ; QUE o COLABORADOR 

efetivamente participou de jantar com ANDRÉ ESTEVES e JOÃO 

FERRAZ a fim de aproximá-los, pois ANDRÉ buscava maior acesso às 

decisões da SETE BRASIL; QUE o COLABORADOR efetivamente 

levou FERRAZ a um jantar na casa de ANDRE ESTEVES; QUE, em 

decorrência da aproximação, ANDRÉ ESTEVES é que faz a ponte 

entre JOÃO FERRAZ e LULA;  

(Transcrição do termo nº 09 - meio da pág. 11 – Grifo nosso) 

 

QUE BRANISLAV era apenas um transportador de recursos junto a 

ANDRE; QUE possivelmente ANDRÉ indicava outros funcionários do BTG 

a BRANISLAV para tratar das questões dos recursos em espécie, não 

sabendo o COLABORADOR indicar quem; QUE indagado se manteve 

contato com ANDRÉ ESTEVES enquanto a OPERAÇÃO LAVAJATO já 

estava em curso, respondeu que esteve com ANDRÉ em diversas 

oportunidades quando trataram da permanência de JOÃO FERRAZ 

na presidência da SETE BRASIL; QUE se recorda que a última vez 

que viu ANDRÉ foi quando constatou sua presença no INSTITUTO 

LULA, em reunião em que estava tendo com LULA; QUE presenciou 
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discussões entre ambos sobre a OPERAÇÃO LAVAJATO, 

especificamente quanto ao avanço das investigações contra JOÃO 

FERRAZ; QUE se recorda que ambos estavam bastante preocupados 

com a OPERAÇÃO LAVAJATO; QUE o episódio ocorreu em oportunidade 

que o COLABORADOR aguardava, no INSTITUTO LULA, para conversar 

com o ex-presidente, o qual se encontrava no fim de uma reunião com 

ANDRÉESTEVES; QUE indagado sobre o conhecimento que tem acerca 

de reuniões entre LULA e ANDRÉ ESTEVES, informou que ambos foram 

juntos a Nova Iorque para palestras de LULA, que chegou a ver por volta 

de cinco vezes ANDRÉ ESTEVES na sede do INSTITUTO LULA; QUE 

também viu ANDRÉ por volta de três vezes com BUMLAI e LULA e duas 

com JOÃO FERRAZ e LULA; QUE a única oportunidade em que ANDRÉ 

ESTEVES foi na consultoria do COLABORADOR foi no episódio em que 

ofereceu quinze milhões em espécie; QUE a presença de ANDRÉ 

ESTEVES foi presenciada ou por RITA DE CÁSSIA ou BRANISLAV 

KONTIC, ou mesmo os dois.  

(Transcrição do termo nº 09 - final da pág. 11 e pág. 12 – Grifo nosso) 

 

 Ademais, tem-se, em complemento, o TERMO DE DECLARAÇÕES 

“BILHETE CC LL ANDRÉ ESTEVES” prestado pelo colaborador ANTONIO PALOCCI 

FILHO, nesta SR/PF/PR no dia 28/06/2018 perante a Autoridade Policial destinatária 

deste RELATÓRIO DE POLÌCIA JUDICIÁRIA. 

 

QUE, quanto à anotação "LL/CC", referia-se a atualização que o 

COLABORADOR fazia com ANDRÉ ESTEVES sobre a conta corrente de 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA mantida pelo banqueiro; QUE o 

COLABORADOR esclarece que não controlava a conta, mas que sempre 

que tratava de assuntos com ANDRÉ ESTEVES que geravam ganhos 

ilícitos, o COLABORADOR se referia à conta e propunha a ele que as 

propinas em tratamento fossem ali depositadas, pois o 

COLABORADOR sabia que LULA o cobraria sobre tais recursos, em 

particular decorrentes da SETE BRASIL; QUE o COLABORADOR se 

referia a LULA em diversas anotações pelas letras "LL"; QUE, da 
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mesma forma, se referia a DILMA, por exemplo, pelas letras "DD"; 

QUE o COLABORADOR também se referia a LULA por "PR" e a DILMA 

por "PRa"; QUE a Defesa do COLABORADOR irá procurar outras 

documentos que contenham tais anotações a confirmar as siglas 

utilizadas em referência a LULA e DILMA; QUE a menção à conta corrente 

de LULA junto a ANDRE ESTEVES se devia ao outro tópico da anotação 

("JF  Haveria combinação investidores (4)"); QUE tal anotação fazia 

referência a JOÃO FERRAZ, da SETE BRASIL, e a disputa de 

capitalização na SETE BRASIL; QUE JOÃO FERRAZ estava tentando 

controlar a SETE BRASIL aproximando-se de ex-funcionário do 

SANTANDER, de nome LUIZ REIS; QUE o movimento não agradava 

ANDRÉ ESTEVES e, por isso, o COLABORADOR aproximou ele de 

JOÃO FERRAZ a fim de atender aos interesses do BTG; QUE se 

recorda, por exemplo, de jantar que o COLABORADOR providenciou 

na residência de ANDRÉ ESTEVES para JOÃO FERRAZ; QUE o 

COLABORADOR se recorda que foi até a residência de ANDRÉ com seu 

motorista CARLOS POCENTE, possivelmente em veículo HYUNDAI 

AZERA ou FORD FUSION; QUE a residência de ANDRÉ ESTEVES 

localizava-se na frente do Clube Pinheiros em São Paulo/SP; QUE 

participaram do jantar apenas o COLABORADOR, ANDRÉ ESTEVES e 

JOÃO FERRAZ; QUE o jantar serviu para aproximação entre ANDRÉ 

ESTEVES e do BTG junto a JOÃO FERRAZ, presidente da SETE 

BRASIL; QUE todas essas ações do COLABORADOR para favorecer 

os interesses de ANDRÉ ESTEVES no âmbito da SETE BRASIL eram 

uma contrapartida as doações oficiais e não oficiais realizadas pelo 

banqueiro ao PT, LULA e DILMA.  

(Transcrição do termo de declarações supra - pág. 1 e 2 – Grifo 

nosso) 

 

 Neste diapasão, tem-se a INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 

103/2018 versando sobre um encontro de LULA com MARIA DAS GRAÇAS FOSTER 

(futura presidente da PETROBRAS) e JOSE SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO (atual 

presidente da PETROBRAS), em 06/02/2012, no Hospital Sírio Libanês, em SÃO 

PAULO/SP, data extremamente próxima à mudança de comando da estatal. Tem-se 
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também outras 03 (três) reuniões tidas por LULA e GRAÇA FOSTER ainda no ano de 

2012, esta já como presidente da PETROBRAS. Veja-se o trecho do documento. 

 

Destaco a Vossa Excelência que a atipicidade das reuniões, principalmente as vésperas da 

troca de comando da estatal PETROBRAS, tendo esta reunião sido composta por dois presidentes, o atual e o 

futuro, vem do fato que em 2012, LULA não exercia mais o cargo de presidente do BRASIL, tendo deixado a 

presidência ao final de 2010.  

 

Outro fato relevante é que em 2012 a PETROBRAS estava imersa em um cenário de 

corrupção que veio a ser investigados em decorrência da deflagração da OPERAÇÃO LAVA JATO em 17 de março 

de 2014.  

Todavia, com o objetivo de aprofundar as investigações, são necessárias diligências 

complementares para apurar se de fato essas reuniões são relevantes, pois por si só não tem caráter ilícito.  

(...) 

 

  

 Neste sentido, tem-se também o TERMO DE DECLARAÇÕES “INFO 

103/2018” prestado pelo colaborador ANTONIO PALOCCI FILHO, nesta SR/PF/PR no 

dia 28/06/2018 perante a Autoridade Policial destinatária deste RELATÓRIO DE 

POLÌCIA JUDICIÁRIA. 

 

QUE a reunião de 06.02.2012 significava que LULA aceitava a 

substituição, mesmo contrariado, e demonstrava a GRAÇA que 

continuava a ser ele a pessoa que mandava na PETROBRAS; QUE, 

para DILMA, a nomeação de GRAÇA significava a afirmação de seu novo 

governo e a preparação para o processo da reeleição presidencial; QUE 

esse ato também se revestia de um lado ilícito, uma vez que representava 

meios de DILMA inviabilizar o financiamento eleitoral dos projetos de 

LULA retornar à Presidência, ao passo que viabilizaria recursos para sua 

reeleição, deslocando as doações para o PT, onde contava com a 

lealdade pessoal de RUI FALCÃO, então presidente da sigla; QUE isso 

também pode ser comprovado pela primeira reunião que GRAÇA faz 
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com JOÃO FERRAZ, na qual disse a ele que sabia de sua agenda 

oculta e que ela não aceitava isso; QUE quem contou isso ao 

COLABORADOR foi o próprio JOÃO FERRAZ, esclarecendo que ele 

possuía sim uma agenda oculta com o COLABORADOR e seu grupo 

político; QUE por agenda oculta todos os envolvidos entendiam que, 

obviamente, se tratavam das propinas envolvidas no projeto das 

sondas do pré-sal; QUE vale lembrar da reunião no Alvorada, 

possivelmente ocorrida em 2010, na qual DILMA se fez presente no 

momento em que LULA esclareceu que o projeto das sondas do pré-sal 

financiaria a campanha presidencial de 2010; QUE, por lógica, DILMA 

anuía com a iniciativa do projeto ilícito de LULA; QUE, relativamente à 

atuação de GRAÇA FOSTER na SETE BRASIL, o COLABORADOR 

esclarece que FERRAZ relatou a GRAÇA que comandava a empresa em 

acordo com seu apoio político; QUE o COLABORADOR foi procurado 

por JOÃO FERRAZ, que estava muito assustado com a postura de 

GRAÇA, uma vez que havia entendido que seria demitido; QUE o 

COLABORADOR esclareceu a situação política que revestia a postura de 

GRAÇA, ou seja, que ela passaria a defender os interesses de DILMA e 

preterir as vontades de LULA; QUE o COLABORADOR sugeriu a JOÃO 

FERRAZ que procurasse GUIDO MANTEGA, que, na época, era um 

grande “coringa”, pois era Ministro da Fazenda de DILMA, íntimo de LULA, 

presidente do Conselho de Administração da PETROBRAS e também 

operador de propinas do partido; QUE, mais tarde, FERRAZ confirmou 

que esteve com GUIDO, tendo relatado que a conversa foi muito boa e 

que se sentia apoiado por ele, mas, no entanto, as pressões de GRAÇA 

não cessavam; QUE, naquele momento, iniciam-se frequentes 

encontros do COLABORADOR com JOÃO FERRAZ, com LUIZ 

INÁCIO LULA DA SILVA, com ANDRÉ ESTEVES e com JOÃO 

VACCARI; QUE os encontros tinham por temática a pressão de 

DILMA na SETE BRASIL para retirá-la do controle de LULA; QUE se 

recorda que, naquele primeiro momento, LULA chamou o 

COLABORADOR e solicitou que ele resolvesse o problema, tendo 

respondido que aquilo era uma briga com DILMA, na qual o 

COLABORADOR não se envolveria; QUE se tratava dos momentos 

iniciais da tomada de controle da SETE BRASIL por LUIZ INÁCIO LULA 
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DA SILVA; QUE também se recorda que LULA teve sucessivas 

reuniões com GRAÇA, em 2012, para pressioná-la a dar andamento 

no processo de contratação dos navios-sondas do pré-sal, uma vez 

que ela havia suspendido o processo licitatório para efeitos de 

auditoria interna; 

(Transcrição do termo de declarações supra – final pág. 1 e início da 

pág. 2 – Grifo nosso) 

 

 

QUE, à época, FERRAZ passava a procurar o COLABORADOR e também 

LULA para melhorar sua situação na SETE BRASIL junto à PETROBRAS; 

QUE, no mesmo momento, cabe esclarecer qual era a posição de ANDRÉ 

ESTEVES naquele cenário; QUE antes da nomeação de GRAÇA, foi o 

COLABORADOR o responsável por aproximar JOÃO FERRAZ de 

ANDRÉ ESTEVES, a pedido do banqueiro; QUE isso ocorreu 

possivelmente em 2011; QUE se recorda de ter promovido um jantar na 

casa de ANDRÉ ESTEVES para a aproximação; QUE, esclarecido isso, 

se recorda que, em 2012, após a nomeação de GRAÇA FOSTER, 

ANDRÉ ESTEVES adotava uma postura bastante dissimulada junto 

aos dois grupos políticos do PT que se formavam, encabeçados por 

LULA e DILMA; QUE, junto a GRAÇA FOSTER, ANDRÉ ESTEVES 

tinha a conduta de aceitar sua posição de demitir JOÃO FERRAZ da 

presidência da SETE BRASIL; QUE, ao mesmo tempo que ANDRÉ 

ESTEVES buscava se aliar aos interesses da PETROBRAS e, assim, 

controlar conjuntamente a SETE BRASIL, ANDRÉ ESTEVES também 

desejava agradar os interesses de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA; 

QUE, por tal motivo, junto a LULA, ANDRE ESTEVES defendia a 

permanência e o fortalecimento de FERRAZ no controle da SETE 

BRASIL; QUE, a partir daquele momento, é ANDRE ESTEVES o 

responsável por levar JOÃO FERRAZ a LULA; QUE isso visava 

estreitar o comando de LULA na SETE BRASIL, bem como fortalecer 

a posição de FERRAZ na presidência da empresa; 

(Transcrição do termo de declarações supra – meio da pág. 2 – Grifo 

nosso) 
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QUE indagado especificamente sobre a demissão de JOÃO FERRAZ da 

SETE BRASIL, o COLABORADOR se recorda que temia ser considerado 

bode expiatório, uma vez que se sentia imobilizado na briga que acontecia 

entre os dois “grandes”: DILMA e LULA; QUE, por tal motivo, o 

COLABORADOR foi até a residência de ANDRÉ ESTEVES, que, junto 

com a PETROBRAS, eram os donos do dinheiro da SETE BRASIL, 

para afirmar que não possuía mais qualquer participação no projeto 

da SETE BRASIL, tanto na parte lícita, quanto no controle de 

arrecadação ilícita para as finalidades eleitorais; QUE, com essa 

conduta, o COLABORADOR desejava que ANDRÉ ESTEVES não 

utilizasse mais de seu nome nos assuntos envolvendo SETE 

BRASIL; QUE se recorda que a visita a ANDRÉ ESTEVES 

provavelmente ocorreu cerca de 15 a 20 dias antes da efetiva 

demissão de JOÃO FERRAZ da SETE BRASIL; QUE o 

COLABORADOR fez questão de advertir ANDRÉ ESTEVES de que não 

falava em nome de LULA, e sim em nome dele próprio, ou seja, que LULA 

não havia liberado a demissão de JOÃO FERRAZ; QUE se recorda o 

COLABORADOR, ainda, que em determinado momento da briga política 

entre LULA e DILMA, ANDRE ESTEVES solicitou ao COLABORADOR 

que comunicasse JOÃO FERRAZ que caso ele se demitisse 

voluntariamente e sem maiores brigas, ANDRE ESTEVES lhe oferecia 

um cargo e cuidaria financeiramente de seu futuro; QUE o 

COLABORADOR se recorda de ter levado tal proposição a FERRAZ, 

mas ele a refutou prontamente, uma vez que se sentia fortalecido 

pelo apoio de LULA; QUE não duvida de que ANDRE ESTEVES tenha 

insistido, por si ou por terceiros, em convencer FERRAZ a aceitar a 

proposta; QUE, em relação ao momento da demissão de FERRAZ, o 

COLABORADOR também sabe que, na mesma época de sua visita a 

ANDRE ESTEVES, LULA convocou GRAÇA FOSTER e informou que 

FERRAZ deveria ser mantido no cargo; QUE, a contragosto, GRAÇA 

havia concordado em manter FERRAZ; QUE o encontro pode ter ocorrido 

no Instituto Lula, mas também no Hotel Sofitel, na Rua Sena Madureira 

em São Paulo/SP, local em que LULA costumava despachar às sextas-

feiras; QUE LULA também tinha encontros com GRAÇA FOSTER em um 
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hotel no Rio de Janeiro/RJ; QUE, após se certificar com GRAÇA 

FOSTER da permanência de FERRAZ, LULA encaminha JOÃO 

VACCARI ao Rio de Janeiro/RJ comunicar FERRAZ de que ele 

continuaria na SETE BRASIL; QUE, no entanto, após ANDRÉ 

ESTEVES ter recebido a visita do COLABORADOR, ANDRE ESTEVES 

tratou com GRAÇA FOSTER para que efetivamente ocorresse a 

demissão de JOÃO FERRAZ; QUE, na visão do COLABORADOR, 

ANDRÉ ESTEVES sentiu que, com a comunicação do COLABORADOR 

de que ele, PALOCCI, não operaria mais o esquema de SETE BRASIL, 

ANDRÉ ESTEVES tinha o aval para que JOÃO FERRAZ não 

permanecesse mais no comando da empresa; QUE essa foi uma maneira 

que ANDRE ESTEVES teve de acordar com GRAÇA FOSTER a demissão 

de JOÃO FERRAZ sem que houvesse a necessidade de tratar disso com 

LULA, uma vez que o COLABORADOR já havia lhe comunicado que não 

operaria mais o esquema da SETE BRASIL e, portanto, não se opunha à 

demissão de FERRAZ; QUE, relativamente ao encontro de VACCARI 

com FERRAZ, sabe que quando VACCARI comunicou a ele da sua 

permanência na SETE BRASIL, FERRAZ lhe disse que acabava de ter 

tomado ciência que estava demitido da presidência da empresa; QUE 

chamou a atenção a velocidade com que FERRAZ foi demitido após 

o COLABORADOR ter visitado ANDRÉ ESTEVES; QUE atribui isso à 

oportunidade que o encontro o COLABORADOR e o banqueiro gerou para 

ANDRE convencer GRAÇA de que havia o aval político para a retirada de 

FERRAZ do comando da SETE BRASIL; QUE indagado se a aceitação 

de GRAÇA FOSTER em demitir FERRAZ após período de dois anos em 

que tentou fazê-lo mas, por pressão de LULA, acabou mantendo-o no 

cargo, teria se motivado em algum outro acordo adicional que ela poderia 

ter feito com ANDRÉ ESTEVES, respondeu que é provável que ANDRE 

ESTEVES tenha tratado de outros negócios com GRAÇA, mas não 

saberia especificar; QUE efetivamente chamou a atenção do 

COLABORADOR a velocidade de demissão; 

(Transcrição do termo de declarações supra - final pág. 2 e pág. 3 – 

Grifo nosso) 
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 Cabe ainda destacar, do teor do RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 

95/2018 que trata de diversas outros encontros/reuniões e e-mails trocados entre 

GRAÇA FOSTER e o núcleo INSTITUTO LULA, denotando a influência de LUIZ INÁCIO 

LULA DA SILVA para com GRAÇA FOSTER, e consequentemente, em assuntos 

internos da PETROBRÁS. 

 

DA ANÁLISE 
 

 
1. Dos e-mails trocados entre JOAO FERRAZ e núcleo INSTITUTO LULA. 

 
1.1 E-mail de 11/04/2014 18:56:35  

 

JOAO FERRAZ envia mensagens a CLAUDIA TROIANO do Instituto Lula, 

para que a pedido do ex presidente LULA seja entregue ao mesmo. JOAO 

comenta que GRAÇA atendeu às expectativas nomeando outra pessoa no 

lugar dele (JOÃO) para a presidência da Sete Brasil, diz tratar-se de Luiz 

Eduardo Guimarães Carneiro, ex funcionário de carreira da Petrobras e 

ex-Presidente de duas empresas do Grupo X: OSX e OGX. 

Ao final do e-mail, causa estranheza o fato de JOAO FERRAZ dizer que estar 

no “aguardo de instruções, à sua inteira disposição e desde já agradeço o seu 

apoio de sempre. Estarei sempre apoiando o senhor, seja na Sete Brasil ou seja 

fora dela. ” 

 

 

Grifo nosso 

Assunto: URGENTE: Para ser entregue ao Presidente 
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De: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 

Para: Claudia Troiano <claudia.troiano@institutolula.org> 

Cc: Sete Brasil <joao.ferraz@setebr.com> 

Envio: 11/04/2014 18:56:35 

Prezada Claudia  

 

A pedido do Presidente, solicito entregar-lhe esta mensagem. Por favor  

confirme o recebimento  

 

Caro Presidente,  

 

Conforme minhas expectativas a Graça realmente cumpriu aquilo que se  

cogitava nos corredores da Petrobras desde o início de dezembro  

último: ela está indicando outra pessoa para me substituir no cargo de  

Presidente da Sete Brasil. Trata-se de Luiz Eduardo Guimarães  

Carneiro, ex funcionário de carreira da Petrobras e ex Presidente de  

duas empresas do Grupo X: OSX e OGX.  

 

Na verdade, por estatuto, em caso de substituição do Presidente, a  

Petrobras é obrigada a encaminhar uma lista tríplice para deliberação  

dos acionistas da Sete Brasil, a quem cabe de fato aprovar um dos  

nomes dessa lista, mediante quórum mínimo de 65%. Ou seja, caso nenhum  

dos nomes da lista tríplice seja aprovado a Petrobras está obrigada a  

encaminhar nova lista tríplice e o processo se repete até que alguém  

alcance o quórum mínimo (65%).  

 

No presente caso, a Petrobras encaminhou a lista com com 3 nomes (Luiz  

Eduardo Guimarães Carneiro, Antônio Primo Ferreira Neto e Ricardo  
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Jiuniti Bernardo), mas de fato o nome que ela deseja aprovado é o do  

Carneiro, muito ligado ao atual Diretor de E&P da Petrobras (José  

Miranda Formigli) e que goza da confiança do André Esteves, com quem  

estiveram bastante ligados durante o período em que o BTG operou como  

investidor e financiador do Grupo X na tentativa de "salvar" o grupo.  

 

O rito agora, a partir da indicação da lista tríplice da Petrobras, é  

a convocação de uma assembleia dos acionistas em um prazo que varia  

entre 15 a 20 dias. Somente a Petrobras tem poderes para fazer essa  

indicação e enquanto a lista tríplice não contiver o meu nome,  

estatutariamente, apesar de estar empossado como atual Presidente, eu  

não tenho chances de ser reconduzido.  

 

Fico no aguardo de instruções, à sua inteira disposição e desde já  

agradeço o seu apoio de sempre. Estarei sempre apoiando o senhor, seja  

na Sete Brasil ou seja fora dela.  

 

Atenciosamente,  

 

 

João Carlos M. Ferraz  

Sete Brasil Participações S.A.  

Diretor Presidente - CEO  

Tel: +55 (21) 2528-0080  

Rua Humaitá 275 - 13º andar  

Humaitá - Rio de Janeiro - Brasil  

www.setebr.com 
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1.2 E-mail de 03/08/2012 16:30:47 

 

JOAO FERRAZ informa a CLARA ANT, do Instituto Lula detalhes sobre o 

andamento das negociações da SETE BRASIL com a PETROBRAS, e mais uma vez 

salta aos olhos, quando JOAO FERRAZ diz “Agradeço a sua atenção e interesse e 

me coloco à sua disposição para qualquer outra informação que seja do seu 

interesse, prometendo mantê-la continuamente atualizada a respeito do 

andamento desse assunto” 

 

 

Grifo nosso 
Assunto: Re: Atualização sobre as sondas 
De: Clara Ant <clara.ant@institutolula.org> 
Para: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Envio: 03/08/2012 16:30:47 

 
recebi sim 
obrigada 
 
Clara Ant 
Diretora 
Instituto Lula 
www.institutolula.org 
www.facebook.com/Lula 
+55 11 2065 7022 
Rua Pouso Alegre, 21, Ipiranga 
São Paulo/SP - Brasil 
CEP 04261-030 
 
 
 

 
Em 3 de agosto de 2012 16:31, Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> escreveu: 
 
Prezada Clara 
 
Só pra ter certeza, você recebeu minha ultima mensagem? 

http://www.institutolula.org/
http://www.facebook.com/Lula
mailto:joao.ferraz@setebr.com
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Abs, 
 
João Ferraz  
 
 
Enviado via iPhone 
 
Em 03/08/2012, às 12:14, Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> escreveu: 

Prezada Clara, 

  

No último dia 26/7 a diretoria da Petrobras finalmente aprovou a contratação de 12 das 21 

sondas da Sete Brasil, mais precisamente 6 que serão construídas no estaleiro Brasfels em 

Angra dos Reis e outras 6 que serão construídas no estaleiro Jurong em Aracruz, Espírito 

Santo (EJA). Mediante essa autorização superior, a Petrobras nos convocou para assinarmos 

os 12 contratos de afretamento hoje a tarde. Ou seja, em relação às novas 21 sondas, a partir da 

assinatura dos contratos de afretamento hoje, 12 sondas ficam totalmente resolvidas, restando, 

portanto, 9 unidades: 3 a serem construídas no estaleiro ERG (Rio Grande) e outras 6 a serem 

construídas no estaleiro Paraguaçu, Bahia (EEP). 

  

Em relação a esses dois estaleiros, ontem surgiu um novo impasse com a Petrobras, que 

solicitou que os estaleiros ERG e EEP aportassem garantias financeiras adicionais, que não 

estavam previstas anteriormente. A exigência da Petrobras agora é que cada estaleiro contrate 

garantias financeiras equivalentes a 10% do valor de seus contratos (equivalente a cerca de 

US$ 500 milhões para o EEP e US$ 230 milhões para o ERG) e mais uma garantia corporativa 

dos sócios dos estaleiros equivalente ao mesmo montante. Isso gerou um impasse porque o 

que havia sido combinado antes era uma garantia de 3,5% (não de 10%) e não seria 

cumulativa com a garantia corporativa e sim alternativa (ou uma ou outra). 

  

Estamos tentando uma conciliação ou uma solução alternativa, mas a Petrobras está bem firme 

na sua posição, o que, inclusive, fez a aprovação da contratação dessas 9 sondas, que estava 

prevista para ser deliberada na reunião de diretoria de ontem da Petrobras, ser adiada, ainda 

sem data para ser concluída. Hoje terei uma reunião na Petrobras às 18h com o Diretor 

Formigli e o sócio do ERG (Sr. Gerson), quando tentaremos uma conciliação. Mas, 

sinceramente, estou achando difícil. 

mailto:joao.ferraz@setebr.com
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Vale notar que, como a contratação do estaleiro é de responsabilidade da Sete Brasil e não da 

Petrobras, esse assunto “garantias aportadas pelo estaleiro” de fato não afeta a Petrobras e nem 

precisaria estar sendo conduzido pela empresa, e sim pela Sete Brasil. 

  

Sobre os contratos de construção entre Sete Brasil e estaleiros, ontem assinamos os 6 contratos 

com o Brasfels e na próxima 3ª feira (7/8) estaremos assinado os 6 contratos de construção 

com o EJA. Essa ultima assinatura será realizada em cerimônia organizada pelo Governador 

Casagrande no Palácio do Governo do ES. 

  

Agradeço a sua atenção e interesse e me coloco à sua disposição para qualquer outra 

informação que seja do seu interesse, prometendo mantê-la continuamente atualizada a 

respeito do andamento desse assunto 

  

Atenciosamente, 

  

  

<image001.gif> 

 

 Nesse contexto, veja-se o comentário contido na INFORMACAO Nº 

0236/2017-  SETEC/SR/PF/PR. 
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Mais abaixo, nos itens 1.3 e 1.4, temos mais algumas comunicações que 

tratam de atualizações do assunto ora em comentado, notadamente aqui a continuidade 

das informações sobre as condições negociais do contrato, reportando-se da existência 

ainda impera as cláusulas restritivas apontadas nos e-mails anteriores. 

Ressalta-se que essas atualizações aos funcionários do INSTITUTO LULA 

ocorreram em período posterior a saída de LULA da Presidência da República. 

 

 

1.3  E-mail de 06/08/2012 18:58:32  

 
Grifo nosso 
Assunto: RES: Atualização sobre as sondas 
De: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Para: clara.ant@institutolula.org 
Envio: 06/08/2012 18:58:32 
Anexos: (1) image001.gif 

 
Prezada Clara, 
  
Conforme combinamos na última 6ª feira, sirvo-me da presente para atualizá-la a respeito do 
assunto em referência. Porém, antes de entrar em detalhes a respeito da questão específica, 
gostaria que você fosse portadora ao meu querido líder e destinatário dessas informações no 
sentido de que fiquei extremamente feliz com as notícias hoje veiculadas sobre a sua suade. Todos 
nós precisamos muito dele e de suas orientações e sabermos que ele está em processo de franca 
recuperação nos enche de esperanças e felicidade. 
  
De acordo com nossa expectativa divulgada em meu último comunicado do dia 3/8, os contratos de 
afretamento de 12 das novas 21 sondas foram efetivamente assinados entre Sete Brasil e Petrobras 
no final da última 6ª feira (3/8). Os demais 9 contratos ainda encontram-se pendentes de aprovação 
pela Petrobras e, assim que liberados por ela, também serão assinados com a Sete Brasil. A este 
respeito, as únicas pendências de todos os contratos se relacionam a garantias financeiras a serem 
aportadas pelos estaleiros que irão construir essas 9 sondas (Paraguaçu, BA e Rio Grande, RS) que 
agora estão sendo exigidas pela Petrobras. 
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As garantias originalmente exigidas (3% de seguro de performance) estão sendo adicionadas a novas 
exigências relacionadas ao aumento do volume do seguro de performance (para 12%) e do aval dos 
sócios dos estaleiros. Como essas garantias adicionais antes não eram exigidas, alegam os estaleiros 
que isso onera os seus custos, mas a Petrobras, por outro lado, entende que a margem de lucro dos 
estaleiros seria suficiente para incorporar esse aumento de custos. 
  
Diante desse possível impasse, os dois estaleiros (Paraguaçu e Rio Grande) acionaram o Sinaval para 
ajudá-los nas suas reivindicações. O Sinaval já acionou, por sua vez, o Ministério da Fazenda, através 
do Ministro Guido, que também é Presidente do Conselho da Petrobras. Em paralelo, a Sete Brasil 
está tentando costurar um entendimento entre estaleiros e Petrobras buscando um meio termo 
entre as reivindicações desta última e a capacidade de aporte de garantias dos estaleiros. Existe hoje 
um ambiente favorável ao entendimento, mas a área financeira da Petrobras tem se mostrado um 
tanto intransigente. Caso este assunto seja equacionado até a próxima 4ª feira (8/8) a Diretoria 
Executiva da Petrobras deverá aprovar as contratações na sua reunião do dia 9 e os contratos de 
afretamento poderão ser assinados imediatamente. 
  
Adicionalmente ao assunto acima, gostaria de confirmar que, com a aprovação por parte da 
Petrobras no último dia 2/8 dos contratos de afretamento das primeiras 12 sondas do lote total de 
21, a Sete Brasil assinou, na última 6ª feira, 6 contratos de construção com o estaleiro Brasfels (Angra 
dos Reis) e estará assinado amanhã de manhã (7/8) com o estaleiro Jurong (Espírito Santo) os 
contratos de construção das outras 6 sondas. 
  
Também na sua última reunião de Diretoria (2/8) a Petrobras aprovou o plano de recuperação do 
estaleiro EAS (Pernambuco) conforme negociado entre o estaleiro e a Sete Brasil. Mediante esta 
aprovação, os pagamentos ao estaleiro serão retomados imediatamente e as obras das primeiras 7 
sondas contratadas terão prosseguimento. Na mesma reunião a Petrobras aprovou os aumentos de 
capital da Sete Brasil, sendo que hoje (6/6) a primeira parcela do novo aumento de capital da Sete 
Brasil já foi liquidada por seus sócios e investidores. 
  
Sendo o que tinha para o momento, solicito confirmar o recebimento deste bem como me colocar a 
seu dispor para qualquer outra informação que venha a ser necessária 
  
Atenciosamente, 
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De: Joao Ferraz [mailto:joao.ferraz@setebr.com]  
Enviada em: sexta-feira, 3 de agosto de 2012 12:14 

Para: 'clara.ant@institutolula.org' 

Assunto: Atualização sobre as sondas 
  
Prezada Clara, 
  
No último dia 26/7 a diretoria da Petrobras finalmente aprovou a contratação de 12 das 21 sondas da 
Sete Brasil, mais precisamente 6 que serão construídas no estaleiro Brasfels em Angra dos Reis e 
outras 6 que serão construídas no estaleiro Jurong em Aracruz, Espírito Santo (EJA). Mediante essa 
autorização superior, a Petrobras nos convocou para assinarmos os 12 contratos de afretamento hoje 
a tarde. Ou seja, em relação às novas 21 sondas, a partir da assinatura dos contratos de afretamento 
hoje, 12 sondas ficam totalmente resolvidas, restando, portanto, 9 unidades: 3 a serem construídas 
no estaleiro ERG (Rio Grande) e outras 6 a serem construídas no estaleiro Paraguaçu, Bahia (EEP). 
  
Em relação a esses dois estaleiros, ontem surgiu um novo impasse com a Petrobras, que solicitou que 
os estaleiros ERG e EEP aportassem garantias financeiras adicionais, que não estavam previstas 
anteriormente. A exigência da Petrobras agora é que cada estaleiro contrate garantias financeiras 
equivalentes a 10% do valor de seus contratos (equivalente a cerca de US$ 500 milhões para o EEP e 
US$ 230 milhões para o ERG) e mais uma garantia corporativa dos sócios dos estaleiros equivalente 
ao mesmo montante. Isso gerou um impasse porque o que havia sido combinado antes era uma 
garantia de 3,5% (não de 10%) e não seria cumulativa com a garantia corporativa e sim alternativa (ou 
uma ou outra). 
  
Estamos tentando uma conciliação ou uma solução alternativa, mas a Petrobras está bem firme na 
sua posição, o que, inclusive, fez a aprovação da contratação dessas 9 sondas, que estava prevista 
para ser deliberada na reunião de diretoria de ontem da Petrobras, ser adiada, ainda sem data para 
ser concluída. Hoje terei uma reunião na Petrobras às 18h com o Diretor Formigli e o sócio do ERG (Sr. 
Gerson), quando tentaremos uma conciliação. Mas, sinceramente, estou achando difícil. 
  
Vale notar que, como a contratação do estaleiro é de responsabilidade da Sete Brasil e não da 
Petrobras, esse assunto “garantias aportadas pelo estaleiro” de fato não afeta a Petrobras e nem 
precisaria estar sendo conduzido pela empresa, e sim pela Sete Brasil. 
  
Sobre os contratos de construção entre Sete Brasil e estaleiros, ontem assinamos os 6 contratos com 
o Brasfels e na próxima 3ª feira (7/8) estaremos assinado os 6 contratos de construção com o EJA. 
Essa ultima assinatura será realizada em cerimônia organizada pelo Governador Casagrande no 
Palácio do Governo do ES. 
  
Agradeço a sua atenção e interesse e me coloco à sua disposição para qualquer outra informação que 
seja do seu interesse, prometendo mantê-la continuamente atualizada a respeito do andamento 
desse assunto 
  
Atenciosamente, 

mailto:joao.ferraz@setebr.com
mailto:clara.ant@institutolula.org
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1.4 E-mail de 12/08/2012 14:01:04  

 
Grifo nosso 
Assunto: Fwd: RES: Atualização sobre as sondas 
De: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Para: clara.ant@institutolula.org <clara.ant@institutolula.org> 
Cc: Sete Brasil <joao.ferraz@setebr.com> 
Envio: 12/08/2012 14:01:04 

 
Prezada Clara, 
 
Sirvo-me desta para encaminhar a atualização sobre a situação das contratações das 21 
sondas da Sete Brasil pela Petrobras. Parece que finalmente tenho boas notícias e esta deve 
ser a última atualização a ser encaminhada, já que a diretoria executiva da Petrobras decidiu, na 
última 5a feira, aprovar a contratação do afretamento das 9 sondas restantes da Sete Brasil, que 
foram firmados no dia seguinte (10/8). Assim, assinados estes 9 contratos, que se somam aos 
demais 12 contratos assinados na semana anterior, todas as 21 novas sondas da Sete Brasil já 
possuem seus contratos devidamente firmados com a Petrobras. 
 
Superada essa etapa de contratações com a Petrobras, a Sete Brasil estará executando os seus 
contratos de construção com os estaleiros brasileiros que irão construir as sias sondas. Das 28 
unidades da Sete Brasil com contratos de afretamento firmados com a Petrobras, 19 contratos de 
construção já estão assinados (6 com o EAS de Suape/PE, 6 como Brasfels de Angra/RJ e 7 com 
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o Jurong de Aracruz/ES) e os demais 9 contratos (3 com o ERG de Rio Grande/RS e 6 com o 
EEP de Maragogipe/BA) deverão ser assinados pela Sete Brasil até a próxima 6a feira (17/8). 
 
Em relação à aprovação da diretoria executiva da Petrobras, descrita anteriormente, vale 
ressaltar que prevaleceu o bom senso sobre as exigências sem sentido prático da área técnica 
financeira da Petrobras. As propostas conciliatórias sugeridas pela Sete Brasil acerca das 
garantias financeiras a serem aportadas pelos estaleiros, e que aumentavam as garantias 
exigidas dos estaleiros porém sem prejudicar a sua viabilidade econômica, foram aprovadas pela 
diretoria executiva da Petrobras, mesmo que bem abaixo do que era recomendado pela área 
financeira da empresa. 
 
Com essas aprovações e com todos os contratos de afretamento de todas as 28 sondas 
assinados, a Sete Brasil poderá prosseguir com suas obrigações de construir as suas sondas, 
levantar financiamentos e finalmente iniciara fase de operação das atividades de perfuração do 
Pré-sal. 
 
Por último, ao mesmo tempo em que gostaria de agradecer a você e ao destinatário deste e-mail 
todo o fundamental apoio para que fosse possível chegarmos a este momento, gostaria de 
reafirmar que a Sete Brasil estará sempre à disposição de vocês e para cumprir o separem social 
mais importante, através da viabilização de investimentos estruturantes no País, fornecendo a 
sua contribuição para o desenvolvimento do Pré-sal e do Brasil.  
 
Para este fim, vale notar que temos investidores e recursos financeiros suficientes para 
realizarmos novos investimentos em diferentes setores industriais no País, diversificando 
investimentos em relação às nossas sondas. No entanto, como já é do seu conhecimento, 
permanecemos impedidos pela Petrobras de efetuarmos qualquer outro investimento fora das 28 
sondas já contratadas, e descritas anteriormente. 
 
Mais uma vez agradeço por todo o apoio recebido e permaneço à sua disposição para atendê-los 
sobre qualquer assunto do seu interesse. 
 
Por favor, confirme o recebimento deste e-mail 
 
Atenciosamente, 
 
 
João Carlos M. Ferraz 
Sete Brasil Participações S.A. 
 
 
 
 
Enviado via iPad 
 
Início da mensagem encaminhada 

De: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Data: 7 de agosto de 2012 22:45:04 BRT 
Para: "clara.ant@institutolula.org" <clara.ant@institutolula.org> 

mailto:joao.ferraz@setebr.com
mailto:clara.ant@institutolula.org
mailto:clara.ant@institutolula.org
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Cc: Sete Brasil <joao.ferraz@setebr.com> 
Assunto: Re: RES: Atualização sobre as sondas 

Prezada Clara, 
 
Espero que você tenha recebido meu e-mail de ontem com as atualizações solicitadas. Hoje 
tenho boas e más notícias. A boa noticia é que assinamos hoje mais 6 contratos de construção 
de sondas com o estaleiro Jurong-Aracruz, no Espirito Santo. A cerimônia de assinatura dos 
contratos, que totalizam cerca de US$ 5 bilhões, foi realizada no Palácio do Governo do Espirito 
Santo, com a presença do Governador Renato Casagrande, que estava radiante, já que estes 
contratos na prática viabilizam os investimentos para a criação do estaleiro de Aracruz e 
garantem obras de forma continua pelo menos até 2019. Vale lembrar que estes contratos de 
construção estão sendo assinados somente após a Petrobras ter aprovado os contratos de 
afretamento dessas mesmas sondas na semana passada, entre a Sete Brasil e a própria 
Petrobras. 
 
A má noticia se relaciona à aprovação pela Petrobras nos contratos de afretamento das ultimas 9 
sondas do lote total de 21unidades. Essas ultimas 9 sondas ainda não foram aprovadas pela 
Petrobras e, a julgar pelas ultimas conversas, parecia que elas seriam facilmente aprovadas já 
nessa próxima 5a feira (9/8) na reunião de diretoria da Petrobras. Após exaustivo processo de 
auditoria da Petrobras nos estaleiros que irão construir essas 9 sondas (Paraguaçu, Bahia e Rio 
Grande, RS) todas as equipes auditoras já haviam validado os dois estaleiros, faltando apenas 
resolver uma questão de garantias financeiras exigida à última hora pela área financeira da 
Petrobras. 
 
As exigências em questão eram tão estapafúrdias e fora de propósito que entendíamos todos 
(Sete Brasil e estaleiros) que era uma simples questão de discussão técnica para convencimento 
da Petrobras. De fato, em relação às regras do Edital, ambos estaleiros fizeram enorme esforço 
para avançar nas suas condições originais, mais que dobrando o aporte de garantias financeiras 
reais, em relação às regras originais. Ocorre que, para desapontamento geral, principalmente 
nosso, o resultado de reunião ocorrida hoje a noite na Petrobras foi que a empresa se manteve 
intransigente na sua solicitação de aumento das garantias. 
 
Diante desse fato, os estaleiros Rio Grande e Paraguaçu já manifestaram que não conseguirão 
atender ao solicitado pela Petrobras e, caso o impasse não seja solucionado, as sondas não 
serão contratadas. 
 
Por incrível que possa parecer, temos hoje todas as condições de contratarmos os estaleiros 
Paraguaçu e Rio Grande, mas tecnicalidades colocadas pela Petrobras de forma totalmente 
extemporânea e, sinceramente, sem qualquer sentido lógico, podem inviabilizar a contratação e a 
sobrevivência desses dois estaleiros. 
 
Estou viajando para o exterior hoje a noite, mas ainda permaneço à sua disposição para qualquer 
informação adicional. Mesmo à distancia, continuarei a mantê-los informados. Para garantir que 
essa mensagem chegou ao seu destinatário, solicito  a sua confirmação para este recebimento. 
 
Atenciosamente, 
 
 

mailto:joao.ferraz@setebr.com
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João C. Ferraz 
 
 
 
 
 
 
Enviado via iPad 
 
Em 06/08/2012, às 18:58, Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> escreveu: 

Prezada Clara, 
  
Conforme combinamos na última 6ª feira, sirvo-me da presente para atualizá-la a respeito do 
assunto em referência. Porém, antes de entrar em detalhes a respeito da questão específica, 
gostaria que você fosse portadora ao meu querido líder e destinatário dessas informações no 
sentido de que fiquei extremamente feliz com as notícias hoje veiculadas sobre a sua suade. Todos 
nós precisamos muito dele e de suas orientações e sabermos que ele está em processo de franca 
recuperação nos enche de esperanças e felicidade. 
  
De acordo com nossa expectativa divulgada em meu último comunicado do dia 3/8, os contratos de 
afretamento de 12 das novas 21 sondas foram efetivamente assinados entre Sete Brasil e Petrobras 
no final da última 6ª feira (3/8). Os demais 9 contratos ainda encontram-se pendentes de aprovação 
pela Petrobras e, assim que liberados por ela, também serão assinados com a Sete Brasil. A este 
respeito, as únicas pendências de todos os contratos se relacionam a garantias financeiras a serem 
aportadas pelos estaleiros que irão construir essas 9 sondas (Paraguaçu, BA e Rio Grande, RS) que 
agora estão sendo exigidas pela Petrobras. 
  
As garantias originalmente exigidas (3% de seguro de performance) estão sendo adicionadas a novas 
exigências relacionadas ao aumento do volume do seguro de performance (para 12%) e do aval dos 
sócios dos estaleiros. Como essas garantias adicionais antes não eram exigidas, alegam os estaleiros 
que isso onera os seus custos, mas a Petrobras, por outro lado, entende que a margem de lucro dos 
estaleiros seria suficiente para incorporar esse aumento de custos. 
  
Diante desse possível impasse, os dois estaleiros (Paraguaçu e Rio Grande) acionaram o Sinaval para 
ajudá-los nas suas reivindicações. O Sinaval já acionou, por sua vez, o Ministério da Fazenda, através 
do Ministro Guido, que também é Presidente do Conselho da Petrobras. Em paralelo, a Sete Brasil 
está tentando costurar um entendimento entre estaleiros e Petrobras buscando um meio termo 
entre as reivindicações desta última e a capacidade de aporte de garantias dos estaleiros. Existe hoje 
um ambiente favorável ao entendimento, mas a área financeira da Petrobras tem se mostrado um 
tanto intransigente. Caso este assunto seja equacionado até a próxima 4ª feira (8/8) a Diretoria 
Executiva da Petrobras deverá aprovar as contratações na sua reunião do dia 9 e os contratos de 
afretamento poderão ser assinados imediatamente. 
  

mailto:joao.ferraz@setebr.com
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Adicionalmente ao assunto acima, gostaria de confirmar que, com a aprovação por parte da 
Petrobras no último dia 2/8 dos contratos de afretamento das primeiras 12 sondas do lote total de 
21, a Sete Brasil assinou, na última 6ª feira, 6 contratos de construção com o estaleiro Brasfels (Angra 
dos Reis) e estará assinado amanhã de manhã (7/8) com o estaleiro Jurong (Espírito Santo) os 
contratos de construção das outras 6 sondas. 
  
Também na sua última reunião de Diretoria (2/8) a Petrobras aprovou o plano de recuperação do 
estaleiro EAS (Pernambuco) conforme negociado entre o estaleiro e a Sete Brasil. Mediante esta 
aprovação, os pagamentos ao estaleiro serão retomados imediatamente e as obras das primeiras 7 
sondas contratadas terão prosseguimento. Na mesma reunião a Petrobras aprovou os aumentos de 
capital da Sete Brasil, sendo que hoje (6/6) a primeira parcela do novo aumento de capital da Sete 
Brasil já foi liquidada por seus sócios e investidores. 
  
Sendo o que tinha para o momento, solicito confirmar o recebimento deste bem como me colocar a 
seu dispor para qualquer outra informação que venha a ser necessária 
  
Atenciosamente, 
  
  
<image001.gif> 
  
De: Joao Ferraz [mailto:joao.ferraz@setebr.com]  
Enviada em: sexta-feira, 3 de agosto de 2012 12:14 

Para: 'clara.ant@institutolula.org' 
Assunto: Atualização sobre as sondas 
  
Prezada Clara, 
  
No último dia 26/7 a diretoria da Petrobras finalmente aprovou a contratação de 12 das 21 sondas da 
Sete Brasil, mais precisamente 6 que serão construídas no estaleiro Brasfels em Angra dos Reis e 
outras 6 que serão construídas no estaleiro Jurong em Aracruz, Espírito Santo (EJA). Mediante essa 
autorização superior, a Petrobras nos convocou para assinarmos os 12 contratos de afretamento hoje 
a tarde. Ou seja, em relação às novas 21 sondas, a partir da assinatura dos contratos de afretamento 
hoje, 12 sondas ficam totalmente resolvidas, restando, portanto, 9 unidades: 3 a serem construídas 
no estaleiro ERG (Rio Grande) e outras 6 a serem construídas no estaleiro Paraguaçu, Bahia (EEP). 
  
Em relação a esses dois estaleiros, ontem surgiu um novo impasse com a Petrobras, que solicitou que 
os estaleiros ERG e EEP aportassem garantias financeiras adicionais, que não estavam previstas 
anteriormente. A exigência da Petrobras agora é que cada estaleiro contrate garantias financeiras 
equivalentes a 10% do valor de seus contratos (equivalente a cerca de US$ 500 milhões para o EEP e 
US$ 230 milhões para o ERG) e mais uma garantia corporativa dos sócios dos estaleiros equivalente 
ao mesmo montante. Isso gerou um impasse porque o que havia sido combinado antes era uma 
garantia de 3,5% (não de 10%) e não seria cumulativa com a garantia corporativa e sim alternativa (ou 
uma ou outra). 

mailto:joao.ferraz@setebr.com
mailto:clara.ant@institutolula.org
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Estamos tentando uma conciliação ou uma solução alternativa, mas a Petrobras está bem firme na 
sua posição, o que, inclusive, fez a aprovação da contratação dessas 9 sondas, que estava prevista 
para ser deliberada na reunião de diretoria de ontem da Petrobras, ser adiada, ainda sem data para 
ser concluída. Hoje terei uma reunião na Petrobras às 18h com o Diretor Formigli e o sócio do ERG (Sr. 
Gerson), quando tentaremos uma conciliação. Mas, sinceramente, estou achando difícil. 
  
Vale notar que, como a contratação do estaleiro é de responsabilidade da Sete Brasil e não da 
Petrobras, esse assunto “garantias aportadas pelo estaleiro” de fato não afeta a Petrobras e nem 
precisaria estar sendo conduzido pela empresa, e sim pela Sete Brasil. 
  
Sobre os contratos de construção entre Sete Brasil e estaleiros, ontem assinamos os 6 contratos com 
o Brasfels e na próxima 3ª feira (7/8) estaremos assinado os 6 contratos de construção com o EJA. 
Essa ultima assinatura será realizada em cerimônia organizada pelo Governador Casagrande no 
Palácio do Governo do ES. 
  
Agradeço a sua atenção e interesse e me coloco à sua disposição para qualquer outra informação que 
seja do seu interesse, prometendo mantê-la continuamente atualizada a respeito do andamento 
desse assunto 
  
Atenciosamente, 
  
  
<image001.gif> 
  

 

 

 Os itens 1.5 e 1.6 trazem trocas de e-mail entre PAULO OKAMOTO, do 

Instituto LULA, e JOAO FERRAZ, onde aquele repassa carta do ex presidente LULA à 

JOAO FERRAZ consoante a evento de celebração da contratação de 28 sondas de 

perfuração pela SETE BRASIL para exploração do pré-sal. 

 

 

1.5 E-mail de 04/09/2012 20:02:51 
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Grifo nosso 
Assunto: carta do Presidente Lula 
De: Paulo Tarciso Okamotto <ptokamotto@gmail.com> 
Para: joao.ferraz@setebr.com 
Envio: 04/09/2012 20:02:51 
Anexos: (1) Joa?o Ferraz.docx 

 
Caro João Ferraz, 
 
Aí vai a carta do presidente Lula para o evento. 
 
Obrigado e sucesso. 
 
Paulo Okamotto 

ptokamotto@gmail.com 
011 72858525 - 011 20657022 

 

ANEXO: 

Meu caro amigo João Ferraz, 
 
 
Infelizmente, por conta de imprevistos na minha 
agenda em São Paulo, não poderei comparecer a 
comemoração desse grande feito da Sete Brasil. 
 
Parabéns por mais essa realização e boa sorte nesse 
e em seus próximos desafios empresariais. 
 
Tenho certeza que o programa de construção de 
sondas no Brasil será um grande êxito, gerando 
empregos, desenvolvendo tecnologia e fortalecendo a 
indústria nacional. 
 

mailto:ptokamotto@gmail.com
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Um forte abraço, 
Luiz Inácio Lula da Silva 

 

 

1.6 E-mail de 05/09/2012 14:38:31 

 

 Neste e-mail JOAO FERRAZ agradece a mensagem de LULA para o evento 

da SETE BRASIL sobre as sondas, dando o feedback de que foi excelente com a 

presença de várias autoridades. 

 Mais uma vez JOAO FERRAZ diz “Permaneço à disposição de ambos. 

Forte abraço do amigo e fiel escudeiro” 

 

Grifo nosso 

Assunto: RES: carta do Presidente Lula 
De: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Para: Paulo Tarciso Okamotto <ptokamotto@gmail.com> 
Envio: 05/09/2012 14:38:31 
Anexos: (2) image001.gif, Boa noite.docx 

 
Prezado Paulo 

  
Agradeço imensamente a mensagem enviada que foi lida ao final do evento de ontem e muitíssimo 
bem recebida e calorosamente aplaudida por todos os presentes 

Por favor transmita ao Presidente a minha satisfação pessoal pelo carinho e amizade dele e diga a ele 
que o evento foi excelente com a presença de diversas autoridades e personalidades, destacando-se 
o Gov. Renato Casagrande e dois de seus secretários, do Gabrielli representando o Gov. Jaques 
Wagner, do secretário Julio Bueno representando o Gov. Sergio Cabral, do Diretor Roberto Zurli 
representando o Presidente Luciano Coutinho (BNDES), da Diretora Geral da ANP Magda Chambriard 
e dois de seus executivos, além de representantes de todos os estaleiros, fornecedores, operadores 
de sondas e Petrobras 
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Em anexo, para conhecimento seu e do Presidente, envio cópia do discurso por mim proferido ontem 

Permaneço à disposição de ambos 

  
Forte abraço do amigo e fiel escudeiro 

  

 
  
De: Paulo Tarciso Okamotto [mailto:ptokamotto@gmail.com]  

Enviada em: terça-feira, 4 de setembro de 2012 20:03 

Para: joao.ferraz@setebr.com 
Assunto: carta do Presidente Lula 
  

Caro João Ferraz, 

  

Aí vai a carta do presidente Lula para o evento. 

  

Obrigado e sucesso. 

  

Paulo Okamotto 

ptokamotto@gmail.com 

011 72858525 - 011 20657022 

 

image001.gif:  

 

ANEXO: 

Boa noite. 

Muito obrigado pela presença de todos neste evento tão significativo para 

cada um de nós e para o Brasil, onde estamos celebrando a contratação 

de 28 sondas de perfuração de última geração a serem construídas pela 

primeira vez no País. Essas sondas, para operação nas águas 

ultraprofundas do Pré-sal, serão construídas em 5 estaleiros localizados 

mailto:ptokamotto@gmail.com
mailto:joao.ferraz@setebr.com
mailto:ptokamotto@gmail.com
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em 5 diferentes estados da federação, obras estas que garantirão 

atividade econômica permanente pelo menos até 2020. 

A viabilização dessa contratação configura-se em um importante marco 

da indústria naval brasileira e inicia uma nova etapa da sua história. Uma 

história de altos e baixos quando encontrou nos anos 70 a sua época 

áurea, disputando com o Japão a liderança do mercado mundial, 

passando por duas décadas de esvaziamento e sucateamento quando foi 

abandonada e substituída pelo produto importado, até ser recuperada no 

Governo do Presidente Lula. 

A partir das contratações que hoje celebramos, uma nova era se inicia. 

Essa nova etapa se caracteriza pela retenção e desenvolvimento de 

tecnologia, especialização em ativos para o mercado petrolífero e de alto 

valor agregado, e que irá proporcionar imediatamente a geração de mais 

de 100 mil empregos, diretos e indiretos, a construção de 3 novos 

estaleiros, a ampliação e modernização de outros 3 e a afirmação do 

orgulho de tudo isso ser feito no Brasil e para o Brasil. 

Temos consciência da nossa enorme responsabilidade e sabemos que 

muito ainda tem que ser feito, mas somente a viabilização dessas 

construções já é motivo suficiente para comemorarmos. Exceto pela 

Petrobras, nenhuma outra empresa brasileira, e talvez no mundo, teve a 

audácia de colocar ao mesmo tempo tantas ordens de compra e fazer 
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tantos investimentos de uma só vez quanto os investimentos que 

estaremos realizando nos próximos anos: mais de US$ 25 bilhões! 

Não por acaso, a Sete Brasil tem tantas ligações com a Petrobras que, 

além de ser nossa cliente é também nossa sócia e idealizadora e 

patrocinadora da sua criação. Temos muito orgulho de ter em nosso DNA 

uma quantidade enorme de moléculas com instruções genéticas herdadas 

da Petrobras e talvez seja isso o que nos dá tanta coragem para 

enfrentarmos esse enorme desafio. 

Mas temos também a plena consciência de que não estamos sozinhos ou 

que sejamos uma ilha. A complexidade para se viabilizar e se construir 

essas sondas pela primeira vez no Brasil é tamanha que desde o início 

sabíamos que isso somente seria conseguido com a união de esforços de 

todos os players envolvidos. Isso ficou mais do que evidente desde os 

primeiros momentos quando estudamos as formas e alternativas para se 

viabilizar o negócio, a quase 4 anos atrás. 

Foi um longo caminho. Alguns poderiam até dizer que longo demais. Mas 

para aqueles que participaram de todo o processo fica evidente que o 

tempo serviu para ampliar as discussões, consolidar conceitos, buscar 

entendimento e harmonia entre os diversos participantes, até chegarmos 

ao resultado que hoje estamos celebrando. Resultado esse que somente 

foi obtido com a união e o foco comum de absolutamente todos os 
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envolvidos. Aliás, esse é o modelo de negócios e o mérito da Sete Brasil: 

unir esforços que antes talvez estivessem dispersos. 

Nosso modelo não se propõe a substituir qualquer dos players que atuam 

no segmento de construção e operação de sondas. Ao contrário, o que 

nós nos propomos é unir esforços e buscarmos convergência entre todas 

as iniciativas isoladas. A força de nosso modelo é a união, o seu segredo 

é o conjunto e a palavra chave que melhor o simboliza é a corrente. Cada 

elo de uma corrente é fundamental para a sua força e tenacidade, mas a 

corrente só é verdadeiramente forte porque todos os elas estão juntos e 

coesos. 

Nossa corrente é formada por vários elos fundamentais:  

 o Governo Federal, através ações concretas para mitigação dos 

enormes riscos percebidos, como a criação do FGCN;  

 os Governos Estaduais, através dos incentivos para o estabelecimento 

de novos e modernos estaleiros e para a ampliação de estaleiros 

existentes;  

 a ANP, guardiã maior da política de conteúdo local, sem a qual 

nenhuma construção de sondas seria feita no Brasil; 

 a Petrobras, que abraçou a causa desde o primeiro momento e que 

aceitou empacotar as encomendas para gerar a necessária escala de 

construção que reduz custos e aumenta a produtividade e ainda por 

ter se disposto a conceder quase 50% a mais de prazo para a 
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construção de sondas no País em relação ao que conseguem hoje 

alguns estaleiros internacionais; 

 o BNDES, parceiro de primeira hora, que abraçou a causa e que 

emprestou seu apoio para financiar todo o conteúdo local e prover 

condições absolutamente fundamentais para que fosse possível 

contratar a construção dessa sondas no País e oferecer taxas diárias 

de afretamento altamente competitivas para a Petrobras, hoje até 

menores do que as praticadas no exterior; 

 Investidores de Capital, que enxergaram na Sete Brasil ótima 

oportunidade de aplicar seus investimentos, mesmo sabendo dos 

riscos envolvidos e da dificuldade que é a construção pioneira de ativos 

tão complexos; 

 os Operadores de Sondas, que acreditaram no modelo proposto pela 

Sete Brasil e decidiram se juntar a nós em associações onde eles 

serão essenciais para garantir a performance das sondas e a geração 

de caixa de todos, inclusive da Sete Brasil; 

 os Estaleiros nacionais, elos fundamentais dessa corrente e que terão 

a enorme responsabilidade de construir as tão desejadas sondas de 

perfuração em suas instalações, muitos deles hoje existentes apenas 

nos projetos e desenhos de engenharia; 

 os fornecedores de bens e serviços, especialmente no Brasil, que terão 

que ampliar suas instalações e se modernizar para atender todas as 

demandas das obras; 
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 as Associações Empresariais, como o SINAVAL, ABRAPET, ABENAV 

e ONIP, que desde o primeiro momento emprestaram a sua força e o 

seu apoio para juntarmos esforços e acelerarmos os entendimentos 

com seus associados.  

Cada um desses elos foi fundamental para que pudéssemos viabilizar a 

colocação das contratações para a construção pioneira dessas sondas. E 

os resultados reais, representados pela entrega das sondas no tempo, no 

custo e na qualidade planejados somente será possível se essa corrente 

permanecer forte, unida e indivisível. 

Muito ainda precisará ser feito. Enormes obstáculos ainda terão que ser 

superados. Mas se for possível mantermos os elos de nossa corrente 

fortemente ligados será muito mais fácil superarmos as dificuldades que 

certamente teremos pela frente e concluirmos nosso objetivo comum: a 

construção dessas sondas no País. 

Estamos hoje vivendo um momento difícil, sob o ponto de vista global, com 

crises financeiras no mercado bancário internacional, retração de 

consumo e até a virtual quebra de países. Ao mesmo tempo, vivemos uma 

oportunidade singular no Brasil e as contratações que celebramos hoje 

são um pequeno exemplo disso.  

A crise financeira de 2008 gerou enormes e graves consequências para a 

maioria dos países do mundo. Muitos desses países vivem ainda hoje os 

efeitos dessa crise. O tsunami que trouxe enormes prejuízos à maioria dos 
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países, de fato se comportou como uma pequena onda de menores 

consequências para nós brasileiros. Ou, como previu o nosso querido 

Presidente Lula logo nos estertores da crise mundial de 2008, uma 

“marolinha”.  

Mas essa “marola” não foi fortuita ou conseguida ao acaso. Naquela 

época, Presidente, o senhor conduziu brilhantemente o País e criou as 

necessárias barreiras para conter o tsunami e reduzir ao mínimo as suas 

consequências para a economia brasileira. Garantia de liquidez ao 

sistema bancário e às empresas; prioridade nas relações comerciais com 

países em desenvolvimento, menos afetados pela crise que os 

desenvolvidos; criação de uma nova e enorme base de consumo interno, 

representada pela distribuição de renda e inserção social dos brasileiros 

antes marginalizados pela economia; foram algumas das medidas 

adotadas por seu Governo e que transformaram tsunami em marola. 

Hoje vivemos uma nova crise financeira global. Apesar de muitas 

semelhanças, as diferenças entre as duas crises também são muitas, 

exigindo a aplicação de novos remédios. Nesse sentido, existe também 

um ambiente novo e altamente favorável para nós, brasileiros. O Pré-sal, 

descoberto pela Petrobras durante o seu Governo, Presidente, pode se 

transformar em um enorme catalizador de investimentos e criação de 

riquezas para ajudar na superação da atual crise e criar novas barreiras 

para diminuir as suas consequências sobre o Brasil. 
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O desenvolvimento do Pré-sal, brilhantemente liderado pela Petrobras, 

insere um elemento novo nesse processo que busca acelerar a atividade 

econômica interna. Não somos uma ilha, vivemos num mundo integrado 

e dependemos das relações com outras nações, mas que país no mundo 

tem hoje uma oportunidade como o nosso Pré-sal para manter e ampliar 

a geração de seu PIB? Nenhum!  

A transformação do Pré-sal em riquezas para os brasileiros irá exigir, além 

das sondas, plataformas; FPSOs; embarcações de diversas naturezas; 

tubulações; equipamentos; enfim, uma série de bens e serviços que 

poderão ser contratados e produzidos no Brasil, gerando aqui atividade 

econômica e empregos.  

Diferente de 2008, a crise de hoje parece ter afetado também países em 

desenvolvimento, inclusive alguns países do BRICS. Mas o Pré-sal pode 

funcionar como âncora econômica do nosso desenvolvimento, atraindo 

investimentos e investidores.  

E mais uma vez a Sete Brasil pode ser usada como exemplo. Nosso 

aumento de capital concluído este mês e que quadruplicou o capital social 

da empresa para R$ 7,6 bilhões, ampliou a base de investimentos dos 

nossos acionistas originais, trouxe novos investidores, brasileiros e 

estrangeiros, mas deixou de fora outros investidores locais e 

internacionais de peso que gostariam de participar do Pré-sal através da 
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Sete Brasil e que não encontraram espaço no nosso equity demandado 

nesse momento. 

Esse enorme interesse, representado por um oversubscrition de mais de 

100%, é a evidência maior que o mercado financeiro local e internacional 

acredita e quer participar do desenvolvimento do Pré-sal. Esses 

investidores, estando dentro ou fora da Sete Brasil, acreditam no Pré-sal 

e querem tomar parte de seus investimentos, mesmo com os propalados 

riscos de construção no Brasil.  

Em minha opinião o que move a decisão desses investidores não é onde 

os ativos serão construídos mas sim qual é a qualidade do modelo de 

negócios proposto. E nessa aspecto, o modelo da corrente e de seus elos 

fortes e interligados é o modelo que caiu no gosto de todos esses 

investidores. Seja ele aplicado ou não através da Sete Brasil. 

Hoje a noite celebramos. Amanhã de manhã retornamos à realidade que 

é essa enorme empreitada, cheia de dificuldades ainda a serem 

resolvidas, repleta de ações a serem implementadas e com gigantescas 

responsabilidades a serem assumidas por cada um de nós. Mas a maior 

de todas as responsabilidades recai sobre a Sete Brasil que, apesar de 

não se propor a substituir nenhum dos elos de nossa corrente, é aquela 

que tem a obrigação de coordenar e liderar todos os esforços.  

Um eventual desvio no Programa poderá até mesmo ser absorvido pela 

Petrobras que sempre contará com a possibilidade de contratar outras 
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sondas no mercado internacional, sem prejuízo no seu cronograma de 

perfuração. Estou certo que, nesse caso, pesadas multas recairão sobre 

a Sete Brasil, mas a reconhecida eficiência de gestão da Petrobras saberá 

mitigar os riscos sobre o seu plano de perfuração.  

O que não será mitigável, nesse caso, é o enorme impacto que recairá 

sobre o Programa de construção no País dos ativos demandados para o 

Pré-sal. Os críticos desse programa estão olhando com lupa a construção 

das sondas e serão implacáveis com qualquer eventual insucesso 

momentâneo. E a melhor forma de evitar o ressurgimento de qualquer 

crítica destrutiva é manter o Programa absolutamente aderente ao 

planejado. 

Essa será, permanentemente, a maior responsabilidade da Sete Brasil e, 

para cumpri-la eficazmente contamos com cada um dos elos de nossa 

corrente, hoje aqui presentes ou representados. 

Quero aqui, diante de todas essas testemunhas, afiançar a todos vocês 

que tanto lutaram pela política do conteúdo local em benefício do povo 

brasileiro, em especial à nossa querida cliente Maria das Graças 

Foster e ao nosso eterno Presidente Lula, que a Sete Brasil, através 

de seus acionistas e de sua Diretoria, será implacável para garantir o 

sucesso do Programa de construção de sondas no Brasil. 
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Muito Obrigado 

 

 

2. Dos e-mails trocados entre JOAO FERRAZ e ARIOVALDO ROCHA 

(SINAVAL) com menções ao núcleo INSTITUTO LULA. 

 

2.1 E-mail de 19/01/2012 22:31:04  

  

 Na mensagem eletrônica abaixo, JOAO FERRAZ e ARIOVALDO ROCHA, 

então presidente da SINAVAL (SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL E OFFSHORE, tratam de uma proposta da 

Sete Brasil (anexo não disponível).  

 Em 17 de janeiro de 2012, Ariovaldo pergunta se João havia falado com Clara 

Ant, pede ainda para João melhorar a proposta já que “a Maré do landim/Nelson foi de 

45”, Ariovaldo faz referência a MARE INVESTIMENTOS criada por Rodolfo Landim e 

Nelson Guitti. 

 

 

Grifo nosso 
Assunto: Re: RES: Proposta Sete Brasil 
De: Ariovaldo Rocha - Sinaval <ariovaldo.rocha@sinaval.org.br> 
Para: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Envio: 19/01/2012 22:31:04 

 
2 feira vou lhe informar o que ele e time pretende 
 
Ariovaldo Rocha 
Presidente Sinaval 
 
Enviado via iPhone 
 
Em 19/01/2012, às 20:10, Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> escreveu: 

mailto:joao.ferraz@setebr.com
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Hoje recebemos recado da Clara que “o assunto que o Presidente Lula queria comigo não é mais 
urgente” 
Voltei para o meu modo “stand by”... 
  
Abs, 
  
<image001.gif> 
  
De: Ariovaldo Rocha - Sinaval [mailto:ariovaldo.rocha@sinaval.org.br]  

Enviada em: terça-feira, 17 de janeiro de 2012 18:44 
Para: Joao Ferraz 

Assunto: Fwd: Proposta Sete Brasil 

  
Meu caro falou com Clara Ant? 
Melhore o valor da sua proposta a Maré do landim/Nelson foi de 45 
Abs 
 
Ariovaldo Rocha 
Presidente Sinaval 
  
Enviado via iPhone 
 
Início da mensagem encaminhada 

De: Ivan Hong <ivan.hong@lakeshorepartners.com.br> 
Data: 17 de janeiro de 2012 12:15:46 BRST 
Para: ariovaldo.rocha@pjmr.com.br, miro.arantes@stxosv.com 
Cc: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com>, Luiz Reis 
<luiz.reis@lakeshorepartners.com.br>,  Leonardo.Eder@setebr.com,  Eduardo Maranhao 
<eduardo.maranhao@lakeshorepartners.com.br> 
Assunto: Proposta Sete Brasil 

Prezados Ariovaldo e Miro, 
Boa tarde. Segue em anexo a proposta da Sete Brasil. 
Qualquer dúvida estamos a disposição. 
Grato, 
  
Ivan Torregrosa Hong 
Lakeshore Partners 
+5511 7344 9314 
  

 

 

 

mailto:ariovaldo.rocha@sinaval.org.br
mailto:ivan.hong@lakeshorepartners.com.br
mailto:ariovaldo.rocha@pjmr.com.br
mailto:miro.arantes@stxosv.com
mailto:joao.ferraz@setebr.com
mailto:luiz.reis@lakeshorepartners.com.br
mailto:Leonardo.Eder@setebr.com
mailto:eduardo.maranhao@lakeshorepartners.com.br
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2.2 E-mail de 29/08/2012 12:14:26  

 

 Trata-se de cópia de e-mail enviado por ARIOVALDO através do e-mail 

institucional da SECRETARIA da SINAVAL ao presidente LULA, que seria originária de 

uma reunião entre João Carlos Ferraz e o Presidente Lula em São Bernardo, segundo o 

pedido a carta em anexo, deveria ser entregue em mãos assim que fosse recebida. 

No primeiro e-mail, do dia 29/08/2012 às 12:10, a destinatária é CLAUDIA TROIANO do 

INSTITUTO LULA. Já no segundo e-mail, do mesmo dia 29/08/2012 às 12:14, a 

mensagem é reencaminhada para vários destinatários, dentre eles, JOAO FERRAZ 

<jferraz@setebr.com>. 

 

 

Grifo nosso 
Assunto: ENC: Para entregar para o Presidente Lula 
De: SINAVAL <secretaria@sinaval.org.br> 
Para: 'Ariovaldo Rocha' <ariovaldo.rocha@sinaval.org.br>, João Carlos Medeiros Ferraz 
<jferraz@setebr.com>, Waldemiro Arantes Filho <miro.arantes@stxosv.com>, 'Franco Papini' 
<franco.papini@sinaval.org.br> 
Envio: 29/08/2012 12:14:26 
Anexos: (3) image003.jpg, CO30412.jpg, NOTA TECNICA PLSV.doc 

 
Segue a cópia do email, enviado para o Presidente Lula. 
  
Carla 
  
De: SINAVAL [mailto:secretaria@sinaval.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 29 de agosto de 2012 12:10 

Para: 'claudia.troiano@institutolula.org' 
Assunto: Para entregar para o Presidente Lula 
  
Prezada Claudia 
  

mailto:jferraz@setebr.com
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Conforme combinado ontem em reunião do Dr João Carlos Ferraz e o Presidente Lula em São 
Bernardo, segue a carta em anexo, para ser entregue em mãos assim que você recebê-la. 
  
OBS: Estou enviando a original via Sedex 10. 
  
Atenciosamente 
  
  

 
  
  
Carla Kalil 
Secretária da Presidência 
Tel: (21) 2533 - 4568/ Cel. (21) 9869-9662  
Av. Churchill, 94 sala 210- Centro- RJ - Cep: 20020-050 
  
  

 
image003.jpg: 

 

 

CO30412.jpg:  

 

ANEXO: 

Grifo nosso 

NOTA TECNICA 
Ref. - PETROBRAS INVITATION TO TENDER # 105.4400.11-8 

Ass. – CONSTRUÇÃO DE PLSV’s (PIPE LAYING SUPPORT VESSELS) 

 
1- Considerações Preliminares. 

1.1 - PLSVs (“Pipe Laying Suppot Vessels”) é um tipo de embarcação especial para uso da indústria de petróleo 

offshore destinada a realizar o lançamento e instalação de tubulações flexíveis para produção e exportação de 

petróleo, injeção de fluidos em poços e transferência de fluidos em geral entre os poços produtores e as 

instalações de produção (plataformas, FPSO’s, etc).  

1.2 - No caso específico do Pré-sal, onde todos os poços terão grandes profundidades de lâmina d’água, os 

PLSVs são embarcações absolutamente imprescindíveis para a viabilização de todos os poços daquela 

província petrolífera. Além disso, devido às grandes profundidades, os PLSVs a serem utilizados deverão 
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possuir capacidade de carga muito maiores do que hoje disponível na indústria. Ou seja, os PLSVs a serem 

alocados no Pré-sal não existem hoje e necessariamente terão que ser construídos (“new building”). 

1.3 - Considerando de um lado a grande demanda por PLSVs para uso no Pré-sal e o fato de todos eles ainda 

necessitarem ser construídos, a Petrobras e a indústria brasileira, representada pelo SINAVAL, negociaram 

determinadas condições para viabilizar a construção de todas essas embarcações especiais em estaleiros 

brasileiros, o que foi feito através do Convite em referência. 

1.4 - Desta forma, a contratação de PLSVs torna-se uma necessidade inadiável da Petrobras e sua construção 

no Brasil, como originalmente definido no citado Convite, representaria um marco para a Construção Naval 

Brasileira e um sinal inquestionável do compromisso do Governo Brasileiro, e da Petrobras em particular, com 

a Política de Conteúdo Local brasileira. Sua construção no exterior, ao contrário, além de constituir-se em clara 

ruptura com aquela Política, frustrará todo o esforço feito pelos estaleiros nacionais em se modernizarem e 

investirem no desenvolvimento de projetos específicos para esta licitação e será interpretada pela comunidade 

internacional, em especial por aqueles fabricantes que se mobilizaram para estabelecerem fabricas no país, 

como uma indicação de falta de credibilidade do “Discurso do Conteúdo Local” de nossas autoridades.  

1.5 - A Indústria de Construção Naval Brasileira já demonstrou competência e capacidade de produzir PLSVs 

com qualidade internacional, tendo entregado 2 embarcações, uma em 2010 e uma em 2011, com 350 ton de 

tensionamento para operação em profundidades de 2.500m, ambas operando com sucesso para a Petrobras. 

1.6 - Os estaleiros brasileiros, em particular aqueles dedicados à construção de embarcações de apoio offshore, 

cientes do enorme desafio que a descoberta do pré-sal iria impor à indústria naval, mobilizaram-se para atender 

a esta demanda, investindo antecipadamente em projetos de expansão e mesmo de construção de novas e 

moderníssimas instalações, capazes de produzir as maiores, mais complexas e sofisticadas embarcações 

offshore dentro dos mais modernos parâmetros internacionais de qualidade e produtividade, bem como na 

contratação e treinamento de engenheiros e técnicos capacitando-os a desenvolver no Brasil grande parte dos 

projetos desses navios.  

1.7 - A indústria subsidiária, em particular o maior e mais inovador fabricante de equipamentos para 

lançamento de dutos, a Holandesa HUISMAN, acreditando no mercado brasileiro, na seriedade e 

irreversibilidade do plano de desenvolvimento de conteúdo local, adquiriu terreno em Santa Catarina para 

instalação de sua fábrica no Brasil e iniciou desenvolvimento de equipamentos específicos para atender a 

demanda da Petrobras e que serão parcialmente produzidos no País. É importante notar que os tipos de 

equipamentos produzidos por fabricantes como a HUISMAN são essenciais para embarcações tipo PLSV e 

hoje somente são produzidos no exterior e sua produção no País seria fundamental para o desenvolvimento e 

retenção de tecnologia no Brasil. 

 

2-  A Primeira Licitação:  Acordo Petrobras x SINAVAL x ABEAM. 

2.1 - Em Outubro de 2010 a Petrobras lançou a primeira licitação (Convite #0864475108) para construção e 

afretamento de PLSVs, dividida em 3 grupos, função da capacidade de tensionamento e profundidade de 

operação: respectivamente 200 ton e 2.000m, 300 ton e 2.000m e 550 ton e 2.500m, sendo que as de 200 e 300 

ton deveriam ser obrigatoriamente construídas no Brasil e as de 550 ton não necessariamente, posto que para 

esse grupo o edital era omisso. Ocorre que, posteriormente, a Petrobras tomou a decisão de contratar 5 navios 

de 550 ton no exterior e apenas 1 de 300 ton no Brasil. 

2.2 - Para que tal contratação no exterior pudesse ser efetivada com a urgência que as metas de produção da 

Petrobras impunham, mas sem comprometer o plano de desenvolvimento do conteúdo local que objetiva um 

bem maior para o País, o SINAVAL conjuntamente com a ABEAM, atendendo convocação da PETROBRAS, 

reuniram-se com esta última em 28/09/2011 e, em função dos argumentos levantados e da expressiva demanda 

apresentada, firmaram o seguinte acordo: 

  a) a Petrobras levaria a termo aquele primeiro processo de licitação conforme instruído e iniciaria 

imediatamente processo adicional para contratação de PLSVs a serem construídos no Brasil em contrapartida 

ao número de navios a serem construídos no exterior como resultado daquela licitação (5 navios); 

  b) além da contrapartida, seria licitada logo em seguida a contratação dos demais navios 

referentes àquela “expressiva demanda” por embarcações “sofisticadas e complexas” anunciadas na 

mencionada reunião (7 navios); 
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  c) tal licitação deveria exigir a construção das embarcações no Brasil, com entrega da primeira 

unidade em 42 meses com conteúdo local de 40%, sendo que as embarcações subsequentes deveriam ser 

entregues em intervalos de 6 meses; 

  d) para manutenção do equilíbrio econômico dos contratos, a licitação deveria prever uma 

fórmula de reajuste que refletisse a variação real dos custos, tanto durante a construção dos navios como na 

fase de operação (de forma semelhante ao realizado pela Petrobras para a viabilização da construção de sondas 

de perfuração no Brasil). 

 

3- O Atual Processo Licitatório dos PLSV’s. 

3.1 - Em 27.12.2011, já em cumprimento do acordo firmado com o SINAVAL e ABEAM, a Petrobras lançou 

o Convite em referência para a contratação dos “sofisticados e complexos” PLSVs, divididos em 2 grupos: 

550 ton e 650 ton, ambos para operar em profundidades de até 3.000m. Como acordado em 28.09.2011, o 

edital exigia que os navios fossem construídos no Brasil, com conteúdo local inicial de 40%, prazo de entrega 

de 42 meses para a primeira embarcação e intervalo de 6 meses para as subsequentes. 

3.2 - Imediatamente após a divulgação do edital, os estaleiros brasileiros, em conjunto com os fabricantes 

internacionais de equipamentos de lançamento e armazenagem de dutos flexíveis, iniciaram o desenvolvimento 

de projetos que, atendendo o compromisso de Conteúdo Local, cumprissem os requisitos da Petrobras, uma 

vez que, como já descrito anteriormente, não existem no mercado PLSVs que atendam àquelas capacidades de 

tensionamento, profundidade de operação, requisitos de recebimento, armazenagem e lançamento de dutos, 

bem como às restrições logísticas e operacionais definidas pela Petrobras.  

3.3 - Este processo de desenvolvimento consumiu 8 meses de trabalho de várias equipes de projeto dos 

estaleiros, dos armadores e operadores e dos fabricantes de equipamentos; exigiu o desembolso de vultosos 

recursos financeiros e o uso de precioso tempo de técnicos e executivos em infindáveis reuniões e viagens 

internacionais. Graças a esse enorme esforço, os projetos básicos e os orçamentos de construção estão prontos 

e em mãos dos armadores/operadores que agora preparam suas propostas. 

3.4 - Embora no primeiro momento não houvesse sido incluído o reajuste para o período de construção 

conforme acordado, após solicitação formal do SINAVAL encaminhada à Presidência da Petrobras em 

09.07.2012, as condições da licitação foram prontamente revistas de modo a introduzir a fórmula para correção 

dos custos durante o período de construção. 

3.5 - Tudo parecia caminhar conforme acordado quando em 22.08.2012, para surpresa dos associados do 

SINAVAL, e temos certeza que também para a maioria dos associados da ABEAM, a Petrobras alterou os 

termos do convite, o compromisso firmado em 28.09.2011, permitindo que as embarcações de 550 e 650 ton 

possam ser construídas no exterior e, ainda pior, poderão ser obtidas pela conversão de navios existentes a ser 

realizada também no estrangeiro, sem restrição de idade, sem quaisquer requisitos de Conteúdo Local e com 

prazo de início de operação 6 meses inferior aos das embarcações construídas no Brasil, obrigando os estaleiros 

brasileiros, através dos armadores/operadores que com eles desenvolveram os projetos, a participarem do 

certame em condições inferioridade de condições. 

3.6 - É de conhecimento geral que a exigência de Conteúdo Local mínimo leva a custos maiores para os navios, 

mas é preço pequeno comparado aos enormes e permanentes benefícios tecnológicos, econômicos e sociais 

que gerará. Outro fator é a carga tributária incidente nas taxas de afretamento das embarcações brasileiras, 

custo que não incide sobre as embarcações afretadas de empresas estrangeiras, gerando mais um significativo 

item de desigualdade na comparação das propostas. 

3.7 - Por outro lado, considerando que a Petrobras não será a proprietária das embarcações e sim a usuária dos 

serviços prestados pelos proprietários (armadores) e operadores dos PLSVs, o citado aumento de custos 

decorrente da exigência de Conteúdo Local não representa necessariamente uma maior custo para a Petrobras. 

O exemplo mais recente e evidente neste sentido é a recente licitação da Petrobras para a contratação de sondas 

de perfuração que serão construídas no Brasil. Neste caso, apesar de construídas no Brasil e terem uma 

exigência de Conteúdo Local que varia entre 55% e 65%, as taxas diárias de afretamento obtidas pela Petrobras 

de dois dos licitantes é bem inferior ao hoje praticada pelo mercado internacional para o mesmo tipo de sondas. 

3.8 - Nesse sentido, temos informações do mercado em que os armadores e operadores que iriam participar do 

Convite em tela da Petrobras já estavam tentando obter meios e construir mecanismos semelhantes aos 

utilizados para o caso das sondas para tornar suas propostas competitivas para a Petrobras, apesar do Conteúdo 
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Local exigido nas regras originais do Convite. E antes mesmo de saber os resultados do Convite original e 

avaliar seus resultados tanto em termos técnicos quanto em relação à sua economicidade e competitividade, a 

Petrobras, para surpresa geral, decidiu modificar profunda e drasticamente as regras e quebrar todos os acordos 

firmados com a indústria local. 

3.9 - Por outro lado, a mera inclusão de um grupo de PLSVs de 300 ton de tensionamento para construção no 

Brasil não elimina nem ameniza a iniquidade da alteração introduzida no edital. Talvez tenha sido incluído 

como a contrapartida da importação dos 5 navios da primeira licitação, mas definitivamente não atende aos 

anseios da Construção Naval Brasileira.  

3.10 - Finalmente, cabe ainda desmistificar a questão da possível dificuldade que os estaleiros brasileiros 

poderiam enfrentar na construção dos PLSVs de 550 e 650 ton devido a “sofisticação e complexidade” dos 

mesmos, posto que a grande novidade tecnológica dessas embarcações reside no ineditismo dos equipamentos 

de lançamento de dutos, o que é dificuldade comum ao projeto e à construção, sejam elas produzidas no Brasil 

ou no exterior. Já o navio propriamente dito, não apresenta desafios maiores do que os já vencidos pela 

Construção Naval Brasileira nos dois pioneiros PLSVs aqui construídos, os quais, inclusive, tinham requisitos 

mais rigorosos em termos de posicionamento dinâmico por serem classificados como DP3 (Posicionamento 

Dinâmico de 3ª Geração). Após 8 meses de desenvolvimento dos projetos em estreita cooperação com os 

fabricantes dos equipamentos e dos detalhados estudos de estratégia de construção, a moderna Construção 

Naval Brasileira está pronta para construir e entregar no prazo estipulado esses novos PLSVs. 

 

  

 

3. Dos e-mails trocados entre JOAO FERRAZ e o núcleo BTG/ANDRÉ ESTEVES 

ou relacionados com este núcleo. 

 

 RELAÇÃO COM PROJETO ÁFRICA – RAPJ 84/2018 E OUTROS 
 

 Inicialmente, consigna-se que sobre este cerne irão ser consignados e-mails 

trocados por JOAO FERRAZ e outros interlocutores, por estes terem relação, nem 

que seja indireta, com o RELATORIO DE ANÁLISE DE POLICIA JUDICIÁRIA Nº 

84/2018, que por sua vez foi redigido a partir da análise concomitante de outros 

RELATÓRIOS e INFORMAÇÕES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, conforme descritos abaixo.  

- INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 232/2016 

- INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 100/2017 

- RELATORIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 145/2017 

- INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 103/2018 

- INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 110/2018 

- INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 111/2018 
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- RELATORIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 82/2018 

- RELATORIO FINAL - DIP CONF Nº 107/2015 – Documento Interno Petrobras 

- ANEXO DIP CONF Nº 107/2015 - [TD 01]_Almir Guilherme Barbassa 

- ANEXO DIP CONF Nº 107/2015 - [TD 02]_Ana Claudia Chopard Bonilauri 

- ANEXO DIP CONF Nº 107/2015 - [TD 04]_André Lima Cordeiro 

- ANEXO DIP CONF Nº 107/2015 - [TD 05]_Demarco Jorge Epifânio  

- ANEXO DIP CONF Nº 107/2015 - [TD 07]_Isabela Mesquita Carneiro da Rocha 

- ANEXO DIP CONF Nº 107/2015 - [TD 08]_Karine Firmo Siciliano 

- ANEXO DIP CONF Nº 107/2015 - [TD 09]_Marcos Vallério Gonçalves Galvão 

- ANEXO DIP CONF Nº 107/2015 - [TD 10]_Maria das Graças Silva Foster 

- ANEXO DIP CONF Nº 107/2015 - [TD 12]_Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos 

- ANEXO DIP CONF Nº 107/2015 - [Anexo 14]_e-mail Karine - Reunião BTG 

13_11_2012 

 

 

3.1 E-mail de 01/04/2013 11:52:03 

 

 Em síntese apertada, nos e-mails trocados entre EDUARDO MUSA e JOAO 

FERRAZ, ambos comentam sobre a situação crítica da PETROBRÁS, inclusive, pelo 

próprio assunto dos e-mails “Re: ENC: A coisa tá feia na área internacional da 

Petrobras. ” 

 EDUARO MUSA trata expressamente do conteúdo do último parágrafo sobre 

a venda de ativos da Petrobras (PROJETO ÁFRICA). Na sequência, JOAO FERRAZ 

retruca corroborando com a situação crítica na empresa estatal, agradecendo à DEUS 

por ter saído da lá. (PETROBRAS) 

 Importante ressaltar que o grifo do último parágrafo do e-mail ora em comento 

foi realizado pelo próprio EDUARDO MUSA. 
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Grifo nosso 
Assunto: Re: ENC: A coisa tá feia na área internacional da Petrobras. 
De: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Para: Eduardo Musa <eduardo.musa@setebr.com> 
Envio: 01/04/2013 11:52:03 

 
Eu li 
Tá foda 
A cada dia agradeço a Deus por ter me tirado de lá na hora certa... 
 
Enviado via iPhone 
 
Em 01/04/2013, às 10:36, Eduardo Musa <eduardo.musa@setebr.com> escreveu: 

VC deve conhecer mas viu o último parágrafo???? 

  
  

INVESTIGAÇÃO - 28/03/2013 23h05 - Atualizado em 28/03/2013 23h12 
TAMANHO DO TEXTO 
  

O feirão da Petrobras 
Documentos da estatal revelam os bastidores da venda de patrimônio no exterior – 

como a sociedade secreta na Argentina com um amigo da presidente Cristina 
Kirchner 

DIEGO ESCOSTEGUY, COM MURILO RAMOS, LEANDRO LOYOLA, MARCELO ROCHA E FLÁVIA TAVARES  
inShare1 
Na quarta-feira, dia 27 de março, o executivo Carlos Fabián, do grupo argentino Indalo, esteve no 22o andar 

da sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, para fechar o negócio de sua vida. É lá que funciona a Gerência de 

Novos Negócios da Petrobras, a unidade que promove o maior feirão da história da estatal – e talvez do 

país. Sem dinheiro em caixa, a Petrobras resolveu vender grande parte de seu patrimônio no exterior, que 

inclui de tudo: refinarias, poços de petróleo, equipamentos, participações em empresas, postos de 

combustível. Com o feirão, chamado no jargão da empresa de “plano de desinvestimentos”, a Petrobras 

espera arrecadar cerca de US$ 10 bilhões. De tão estratégica, a Gerência de Novos Negócios reporta-se 

diretamente à presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster. Ela acompanha detidamente cada oferta do 

feirão. Nenhuma causou tanta polêmica dentro da Petrobras quanto a que o executivo Fabián viria a fechar 

em sua visita sigilosa ao Rio: a venda de metade do que a estatal tem na PetrobrasArgentina, a Pesa. 

ÉPOCA teve acesso, com exclusividade, ao acordo confidencial fechado entre as duas partes, há um mês. 

Nele, prevê-se que a Indalo pagará US$ 900 milhões por 50% das ações que a Petrobras detém na Pesa. 

Apesar do nome, a Petrobras não é a única dona da Pesa: 33% das ações dela são públicas, negociadas nas 

Bolsas de Buenos Aires e de Nova York. A Indalo se tornará dona de 33% da Pesa, será sócia da Petrobras 

mailto:eduardo.musa@setebr.com
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/investigacao/
javascript:void(0);
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/rio-de-janeiro/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/petrobras/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/argentina/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/buenos-aires/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/nova-york/
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no negócio e, segundo o acordo, ainda comprará, por US$ 238 milhões, todas as refinarias, distribuidoras e 

unidades de petroquímica operadas pela estatal brasileira – em resumo, tudo o que a Petrobras tem de mais 

valioso na Argentina. 
  
<image001.jpg> 
  
EMPRESÁRIO “K” 
 

Cristóbal López (sorrindo, à esq.), num cassino com os Kirchners (Cristina de vermelho, Néstor de gravata lilás). Amizade 

com o poder (Foto: Juan Cruz Sanz ) 
O negócio provocou rebuliço dentro da Petrobras por três motivos: o valor e o momento da venda, a 

identidade do novo sócio e, sobretudo, o tortuoso modo como ele entrou na jogada. Não se trata de uma 

preocupação irrelevante – a Petrobras investiu muito na Argentina nos últimos dez anos. Metade do petróleo 

produzido pela Petrobras no exterior vem de lá. Em 2002, a estatal brasileira gastou US$ 1,1 bilhão e 

assumiu uma dívida estimada em US$ 2 bilhões, para comprar 58% da Perez Companc, então a maior 

empresa privada de petróleo da Argentina, que já tinha ações negociadas na Bolsa. Após sucessivos 

investimentos, a Perez Companc passou a se chamar Pesa, e a Petrobras tornou-se dona de 67% da empresa. 

Nos anos seguintes, a Petrobras continuou investindo maciçamente na Pesa: ao menos US$ 2,1 bilhões até 

2009. Valeu a pena. A Pesa atua na exploração, no refino, na distribuição de petróleo e gás e também na 

área petroquímica. Tem refinarias, gasodutos, centenas de postos de combustível. Em maio de 2011, a 

Argentina anunciou ter descoberto a terceira maior reserva mundial de xisto – fonte de energia em forma de 

óleo e gás –, estimada em 23 bilhões de barris, equivalentes à metade do petróleo do pré-sal brasileiro. A 

Pesa tem 17% das áreas na Argentina onde se identificou esse produto. No ano passado, por fim, a Pesa 

adquiriu uma petroleira argentina, a Entre Lomos, que proporcionou um aumento em sua produção. 

 

Apesar dos investimentos da Petrobras, quando a economia da Argentina entrou em declínio, há cerca de 

dois anos, as ações da Pesa desvalorizaram. As desastrosas políticas intervencionistas da 

presidente Cristina Kirchner contribuíram para a perda de valor da Pesa. De 2011 para cá, as ações da 

empresa caíram mais de 60%. É por isso que técnicos da Petrobras envolvidos na operação questionam se 

agora é o melhor momento para fazer negócio – por mais que a Petrobras precise de dinheiro. Seria mais 

inteligente, dizem os técnicos, esperar que a Pesa recupere valor no mercado. Reservadamente, por medo de 

sofrer represálias, eles também afirmam que os bens da Petrobras na Argentina – as distribuidoras, refinarias 

e unidades de petroquímica que constituem a parte física do negócio – valem, ao menos, US$ 400 milhões. 

Um valor bem maior, portanto, que os US$ 238 milhões acordados com a Indalo. “Se o governo não 

intervier tanto, a Pesa pode valer muito mais”, diz um dos técnicos. A Petrobras, até dezembro do ano 

passado, tinha um discurso semelhante. Na última carta aos acionistas, a Pesa diz: “Estamos otimistas em 

relação ao futuro da Petrobras Argentina. E agora renovamos o compromisso de consolidar uma companhia 

lucrativa, competitiva e sustentável, comprometida com os interesses do país (Argentina)...”. Em outro 

trecho da carta, informa-se que os resultados do ano passado foram “encorajadores” e permitiram, como nos 

cinco anos anteriores, a distribuição de dividendos milionários aos acionistas. 
  
<image002.jpg> 
  
Mesmo que os valores do negócio pudessem ser considerados vantajosos para a Petrobras, nada provocou 

tanto desconforto dentro da estatal como o sócio escolhido. O executivo Fabián trabalha para o bilionário 

argentino Cristóbal López, dono do grupo Indalo. Ele é conhecido como “czar do jogo”, em virtude de seu 

http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/cristina-kirchner/
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vasto domínio no mundo dos cassinos (na Argentina, o jogo é legal). López é amigo e apoiador da 

presidente da Argentina, Cristina Kirchner. 

 

Como o “czar do jogo” da Argentina virou sócio da Petrobras? No dia 5 de novembro do ano passado, 

López enviou uma carta, em espanhol, à presidente da Petrobras, Graça Foster. Na carta, a que ÉPOCA teve 

acesso, López revela ser um homem bem informado. Não se sabe como, mas ele descobrira que a Petrobras 

estava negociando a venda da Pesa com três de seus concorrentes. O assunto da carta, embora em 

economês, deixava claras as intenções do empresário López: “Ref. Pesa Proposta de aquisição e integração 

de ativos”. López, portanto, queria comprar um pedaço da Pesa. Na carta, ele manifestou a “firme intenção 

de chegar a um entendimento entre Pesa e Oíl Combustibles S.A.”, a empresa de petróleo de López, para 

que a operação viesse a ser fechada. No documento, López propôs comprar 25% das ações que a Petrobras 

detinha na Pesa. Queria também a opção de, se a parceria desse certo, comprar mais 23,52% das ações – 

uma proposta mais modesta do que o acordo que ele conseguiu depois. 

 

A resposta da Petrobras também veio por escrito, semanas depois. No dia 21 de novembro, Ubiratan Clair, 

executivo de confiança de Graça Foster, que toca o feirão da Petrobras e negociava a venda da Pesa aos 

concorrentes do “czar do jogo”, escreveu a López: “Nos sentimos honrados pelo interesse manifestado na 

compra de 25% (da Pesa). No entanto, devemos indicar que as ações da Pesa não fazem parte de nossa 

carteira de desinvestimentos, razão pela qual não podemos iniciar qualquer negociação relativa às mesmas”. 

Diante do que aconteceu em seguida, a carta do assessor de Graça Foster causa espanto. Não só ele 

escondeu que a Pesa estava, sim, à venda – como, semanas depois, fechou acordo com o próprio López. No 

dia 18 de dezembro, menos de um mês após a inequívoca negativa, o mesmo assessor de Graça Foster 

firmou um “convênio de confidencialidade” com López para lhe vender a Pesa. 

 

O que houve nesse espaço de um mês? Por que a Petrobras mudou de ideia e resolveu fechar negócio com 

López? A estatal não explica. Assessores envolvidos na operação dizem apenas que “veio a ordem” de 

fechar com o amigo de Cristina Kirchner. Procurada por ÉPOCA em três oportunidades, a assessoria da 

Petrobras limitou-se a responder que “não vai emitir comentários sobre assuntos relacionados com o seu 

Programa de Desinvestimento”. Graça Foster e o executivo Ubiratan não responderam às ligações. A 

assessoria de López confirmou apenas que o grupo Indalo fez uma proposta pela Pesa. 

 

López é o que a imprensa argentina chama de “empresário K”, como são conhecidos os empresários que 

têm proximidade com o governo Kirchner. Ele tem empresas de transporte, construção civil, petróleo, 

alimentação, concessionárias e meios de comunicação. É famoso por suas redes de cassino e caça-níquel. É 

sócio em pelo menos 14 cassinos, incluindo o Hipódromo de Palermo, para o qual ganhou de Néstor 

Kirchner, nos últimos dias como presidente da Argentina, uma extensão da concessão para os caça-níqueis – 

o prazo foi estendido de 2017 a 2032. 
  
<image003.jpg> 
  
ERRO 

Refinaria de Pasadena. Os técnicos da Petrobras aconselharam a fazer acordo. Foram ignorados (Foto: Dave 

Fehling/Stateimpact Texas) 
A relação entre López e Néstor Kirchner, o marido de Cristina, que governou o país antes dela e morreu em 

2010, começou em 1998. Néstor, quando governador de Santa Cruz, ajudou uma empresa de López a fechar 
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negócios com petroleiras. Desde então, López nunca escondeu de ninguém: sentia que tinha uma “dívida 

eterna” com Néstor. Para pagar a “dívida eterna”, convidava Néstor, que sempre gostou de uma mesa de 

jogo, a se divertir num dos cassinos dele em Comodoro Rivadavia. A amizade era recíproca. Em 2006, 

López recebeu de Néstor concessão para explorar sete reservas de petróleo em Santa Cruz. Cristina, a 

sucessora, também o ajudou. Fez-lhe um favorzinho depois que ele gastou US$ 40 milhões na compra da 

concessão do canal de TV C5N, a fim de torná-lo governista. Para que fechasse o negócio, Cristina abriu 

exceções na lei de audiovisual, que proíbe negociar concessões. 

 

Depois que a Petrobras fechou o acordo de confidencialidade com López, o negócio andou rápido. Ele 

apresentou uma proposta em 7 de janeiro, aumentou o valor numa segunda proposta, um mês depois – e 

fechou a compra das ações por US$ 900 milhões em 22 de fevereiro. Com o acordo, López e a Petrobras 

discutem agora os detalhes do contrato a ser assinado. Se tudo correr como previsto, resta apenas a 

aprovação do Conselho de Administração da Petrobras, que se reunirá no final de abril. A Pesa, porém, 

enfrentará resistências na Argentina se assinar o contrato. O atual governador de Santa Cruz, Daniel Peralta, 

um desafeto de López, ameaçou tirar dele as concessões das sete reservas de petróleo que López tem na 

região. Peralta diz que ele não fez os investimentos previstos. Diz, ainda, que a situação em Santa Cruz pode 

“inviabilizar” o negócio com a Petrobras – mas não diz como. 

 

O maior problema do negócio da Petrobras com o “czar do jogo”, e com todas as operações do feirão, é a 

falta de transparência. Como demonstra o caso da Argentina, não há critérios claros para a escolha das 

empresas que farão negócio com a Petrobras. Esse modelo sigiloso e sem controle resultou em calamidades, 

como a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Em 2004, a Astra Trading pagou US$ 42 

milhões pela refinaria. Meses depois, a Petrobras pagou US$ 360 milhões por metade do negócio. Tempos 

depois, um desentendimento entre as sócias levou a questão à Justiça. A Petrobras perdeu e foi condenada a 

comprar não só a parte da sócia, como a pagar multa, juros e indenização. Em junho, a Petrobras anunciou 

que pagaria mais US$ 820 milhões. 

 

ÉPOCA teve acesso a um documento interno da Petrobras, elaborado em 2009. Um trecho afirma que a 

então diretoria, comandada pelo petista José Sergio Gabrielli, decidiu manter o processo devido à 

“prepotência” com que a Astra se colocava no caso. Logo depois, o documento lista razões para fazer um 

acordo. Uma delas é que um representante da Astra procurara a Petrobras em busca de entendimento. A 

razão mais forte era clara: “Caso no litígio a Petrobras perca, o custo total irá para cima de US$ 1 bilhão 

(...). Vale lembrar que a Petrobras já perdeu na arbitragem, e a possibilidade de perder na corte é 

preocupante”. A opção do acordo era a menos pior. A Petrobras gastaria, no máximo, US$ 639 milhões. O 

documento afirma que a (então) “ministra (de Minas e Energia) Dilma Rousseff deverá ser procurada para 

ser informada de que a Astra está procurando entendimentos, inicialmente por canais informais”. O texto diz 

que Dilma Rousseff deveria comunicar isso na reunião do Conselho da Petrobras, marcada para 17 de julho 

de 2009. O Conselho daria então um prazo para um acordo com a Astra. O pior cenário sobreveio. A 

Petrobras não fez nenhum acordo com a Astra, perdeu na Justiça e gastou mais de US$ 1 bilhão (boa parte 

dele dinheiro público) – 24 vezes o que a Astra pagou pela refinaria. O Tribunal de Contas da União 

investiga como a Petrobras pôde fazer um negócio tão ruim – pelo menos para seu caixa e para os cofres 

públicos. 
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TESOURO AFRICANO 

Plataforma de petróleo na Nigéria. A Petrobras investiu US$ 4 bilhões na África, entre 2003 e 2010, e pretende se desfazer de 

várias operações no continente (Foto: Dave Fehling/Stateimpact Texas) 
A ausência de critério, segundo executivos da Petrobras, aparece também na parte mais valiosa do feirão: as 

operações da estatal na África. Cálculos do mercado e da Petrobras estimam o patrimônio no continente 

num patamar entre US$ 5 bilhões e US$ 8 bilhões. A Petrobras produz e explora petróleo em Angola, 

Benin, Gabão, Líbia, Namíbia, Nigéria e Tanzânia. De 2003 a 2010, investiu cerca de US$ 4 bilhões na 

África. ÉPOCA teve acesso a documentos internos da Petrobras que apresentam um diagnóstico sobre os 

negócios na África que devem ser vendidos, incluindo mapas com a localização dos poços e informações 

sobre seu potencial produtivo. O material mostra muitas possibilidades de lucro. A maior fatia de 

investimento está na Nigéria, responsável por 23% da produção atual de toda a área internacional da 

companhia – uma média equivalente a 55 mil barris de óleo por dia. São três poços na Nigéria: Agbami, 

Akpo e Engina. Os documentos da Petrobras mostram que os três poços têm “reservas provadas” de 150 

milhões de barris de petróleo. 

 

Para quem a Petrobras planeja vender tamanho tesouro? A estatal, de novo, não explica os critérios. Até 

agora, a única negociação avançada é com o grupo BTG, do banqueiro André Esteves. Por meio do 

investidor Hamylton Padilha, uma das mais poderosas influências na Petrobras, Esteves, segundo executivos 

da estatal envolvidos com a transação, negocia a compra de parte das operações na Nigéria. Questionado 

por ÉPOCA, Padilha afirmou ter se reunido com representantes do banco para avaliar investimentos na 

Petrobras. “Conversei com o pessoal (BTG) sobre esse assunto (venda de ativos da Petrobras). A Petrobras 

convidou diversas empresas estrangeiras para poder fazer ofertas no Golfo do México, África e até na 

América Latina. Sei que na área de petróleo eles (BTG) estão olhando. Têm participação em duas empresas 

ligadas ao setor: Bravante e Sete Brasil”, disse. “Não trabalho para o BTG. Sou investidor. Investi algum 

dinheiro na Sete Brasil (ligada à construção de plataformas de petróleo).” Indagado sobre quem é a pessoa 

mais indicada para falar, pelo BTG, sobre investimentos na Petrobras, sobretudo na África, Padilha disse: 

“A pessoa que trata desse assunto diretamente é o André Esteves”. O BTG disse que não se manifestaria. 

  
 

3.2 E-mail de 17/04/2014 11:16:04 

 

 No e-mail ora em análise, JOAO FERRAZ envia para FERNANDO JORGE 

BUSO GOMES <fernando@bradescobbi.com.br>, funcionário do BRADESCO BBI, a 

íntegra da mensagem intitulada “É grave! Dilma manda Petrobras pagar conta do 

André Esteves” publicada no blog OSSAMI.SAKAMORI.BLOGSPOT.COM. Veja-se o 

layout do site referido a diante. 

mailto:fernando@bradescobbi.com.br
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Íntegra da notícia idêntica ao conteúdo do item 3.2 e 3.3 deste RAPJ 

https://ossamisakamori.blogspot.com/2013/08/petrobras-da-dilma-paga-conta-do-andre.html 

 

 Ademais, o assunto será mais analisado no item 3.3 E-mail de 17/04/2014 

14:00:21 deste RAPJ. 

 

Grifo nosso 
Assunto: Para seu conhecimento 
De: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Para: Fernando Jorge Buso Gomes <fernando@bradescobbi.com.br> 
Envio: 17/04/2014 11:16:04 
Anexos: (1) image001.gif 

 

Ossami Sakamori BlogSpot.com 
sexta-feira, 30 de agosto de 2013 

É grave! Dilma manda Petrobras pagar conta do André Esteves  

Esta maracutaia é para ninguém botar defeito.  Bem planejado e executado com 

maestria.  Quase que ninguém descobre.  Mas, este japa de olho puxado fica atento em 

tudo que se passa no âmbito das estatais.   

  

Dilma mandou Graça Foster vender os ativos da Petrobras que custou muitos e muitos 

anos de sacrifício e investimentos ao brasileiros, pertencente à subsidiária Braspetro, ao 

preço de banana, ao André Esteves do BTG Pactual, para pagar favor que lhe 

devia.  Explico como foi. 

https://ossamisakamori.blogspot.com/2013/08/petrobras-da-dilma-paga-conta-do-andre.html
http://ossamisakamori.blogspot.com.br/
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Juridicamente, a Braspetro passou 50% das ações da subsidiária integral da Braspetro 

denominado de Petrobras Oil & Gas V.V. por US$ 1,525 bilhões ao grupo comandado 

pelo André Esteves do BTG Pactual.  Nem sei porque os números quebrados!  Deve ter 

sido os números quebrados do lançamento contábil histórico dos ativos na contabilidade 

da Braspetro.   

  

Para quem não se lembra, Braspetro é subsidiária integral, fundada em 1972,  com sede 

na Prins Bernhardplein, 200, cidade de Amsterdam, 107 JB, Holanda.  Os principais 

ativos da Braspetro era justamente aqueles da costa ocidental da África, especificamente 

os direitos de exploração dos petróleos na Nigéria e na Angola. 

  

A Braspetro, antes da venda de 50% das ações para BTG, era sozinha dono dos direitos 

de exploração de vários blocos, entre os quais o 8% do campo gigante de óleo com 

reservas potenciais de mais de 1 bilhão de barris, do tipo leve.  Há também, um outro 

bloco em fase de exploração com reserva estimada em 700 milhões de barris também na 

Nigéria.  Entrou também na venda os ativos muito promissores na costa de Angola. 

  

O valor da venda de US$ 1,525 bilhões faz supor que o total dos ativos contabilizados 

deve ser de US$ 3,050 bilhões.  Pelo volume de reservas potenciais já prospectadas, se 

feito reavaliação do ativo, hoje deverá estar valendo, no mínimo US$ 15 bilhões, os 

100%.  Significa que a Dilma e Graça Foster venderam os 50% do valor do ativo pelo 

valor 5 vezes menores que o valor real das reservas.   

  

Apesar de Petrobras aprovar a operação pelo Conselho de Administração da Petrobras, 

a estatal brasileira não obedeceu a legislação brasileira sobre licitações.  O mercado foi 

pego de surpresa com a venda de tais ativos, isto significa que não foi feito leilão de 

venda dos 50% dos ativos da costa ocidental da África.   

  

Pode argumentar a Petrobras que a Braspetro sua subsidiária integral tem sede em 

Holanda e portanto obedece legislação holandesa.  Puro engano!  A Braspetro é 

subsidiária integral de uma estatal brasileira, a Petrobras, portanto deveria ter obedecido 

a legislação brasileira concomitante à legislação holandesa.  Isto parece não ter sido 

observado.   A venda foi feita sem licitação.   

  

Num caso deste, onde envolve enorme volume de dinheiro, deveria ter feito 

procedimento de reavaliação dos ativos pela Consultoria Internacional, antes da 

licitação.  O valor de avaliação dos ativos deveria ser o preço mínimo de leilão para a 

venda dos 50% para a inciativa privada.  E ainda, o leilão deveria ser precedido de ampla 
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divulgação na imprensa brasileira e imprensa internacional.  Estes procedimentos 

elementares não foram feitos.   

  

Os negócios foram realizados entre Dilma Rousseff, presidente da República e André 

Esteves, dono da BTG Pactual, como se fossem negócios privados.  A execução coube a 

Graça Foster, presidente da Petrobras, pois ela é presidente da Companhia e acumula a 

diretoria da Área Internacional.  O Conselho de Administração presidido pelo Guido 

Mantega, ministro da Fazenda, aprovou a operação de venda, tal qual Graça Foster 

apresentou, sem o devido processo legal de licitações. 

  

Isto me parece pagamento do favor ao André Esteves que está à frente de negociações 

com empresas do grupo EBX para tentar livrar os passivos podres do Eike Batista perante 

sistema BNDES.  As empresas do empresário Eike Batista deve ao BNDES R$ 10,6 

bilhões, sem amparo de garantias reais.  As empresas do Eike Batista deverá deixar um 

rombo potencial de R$ 10,6 bilhões, menos algumas dívidas assumidas pelos novos 

donos da MPX, MMX e LLX.   

  

Pelo visto, a presidente Dilma fez besteiras cumulativas.  A primeira besteira é ter feito 

empréstimos à descoberto para Eike Batista, num montante que beira a irracionalidade, 

R$ 10,6 bilhões.  A segunda besteira é ter pago ao André Esteves pelos serviços ainda 

não concluídos, vendendo ao preço de banana os ativos bons da Braspetro.  A terceira 

besteira é que apesar de todo esforço, Eike Batista vai deixar rombo para BNDES pagar.   

  

Com certeza, com esta denúncia vou ser processado pela enésima vez.  Haja dinheiro 

para pagar aos advogados!  Vão querer que eu apresente as provas materiais sobre a 

denúncia. Neste País, quem denuncia vai preso e os beneficiários estarão dando risada 

com polpudas contas na Suíça!  Ministro Joaquim Barbosa, pode isso?     

  

Ossami Sakamori 
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3.3 E-mail de 17/04/2014 14:00:21 

 

 Em síntese apertada, nos e-mails trocados entre JOAO FERRAZ e outros 

funcionários da SETE BRASIL (EDUARDO MUSA, ANTONIO CESAR TONICO 

SIQUEIRA) é encaminhado por JOAO FERRAZ aos interlocutores retro documento em 

formato PDF, referente à notícia publicada no blog 

OSSAMI.SAKAMORI.BLOGSPOT.COM justamente sobre a venda dos 50% dos ativos 

da Petrobras na costa ocidental da África (PROJETO ÁFRICA) em desacordo com 

trâmites legais. 

 Causa estranheza o fato de que a notícia foi encaminhada, em 14/04/2014, 

para JOAO FERRAZ pelo empresário ALDO FLORIS <aldofloris@flbinv.com.br>, tendo 

este recebido o documento de LAURO DE LUCA <laurodeluca@flbinv.com.br>. Isso, 

porque tanto ALDO FLORIS como LAURO DE LUCA já foram investigados por fraudes 

bancárias no ESTADOS UNIDOS na venda BANCO LIBERAL (onde eram diretores) para 

o BANK OF AMERICA. 

 Veja-se a notícia obtida em fontes abertas: 

 

Grifo nosso 

FINANÇAS 

ACUSADOS 

20/02/02 - 07h00 - Atualizado em 03/12/16 - 11h38 

O divórcio litigioso entre o Bank of America e seus ex-sócios brasileiros no Banco Liberal 

foi parar nos tribunais dos Estados Unidos. Depois de um longo inquérito interno, que 

revirou o Liberal por meio ano e apontou o sumiço de US$ 38 milhões no banco, 

os americanos entraram na Justiça de Nova York com uma ação contra os ex-

controladores e ex-diretores Antônio Carlos Lemgruber, Aldo Floris e Lauro de 

mailto:aldofloris@flbinv.com.br
mailto:laurodeluca@flbinv.com.br
https://www.istoedinheiro.com.br/categoria/financas/
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Luca. Os três, segundo o grupo americano, esconderam do Bank of America até abril de 

2001 o desfalque que havia na instituição que conduziam. Os estrangeiros eram sócios do 

Liberal desde 1997, mas só tomaram posse de 100% do capital no ano passado. Em agosto, 

descobriram que havia dinheiro de menos em uma subsidiária do banco nas Bahamas, o 

Liberal Bank Corp. Esse dinheiro, acusam agora, foi desviado para empresas que acreditam 

ser de Lemgruber. Para Aldo Floris e Lauro de Luca, sobrou a acusação de terem 

iludido o Bank of America para receber mais dinheiro do que deveriam pela venda 

do Liberal. 

Lemgruber silenciou, mas Aldo Floris partiu para o contra-ataque. Divulgou uma nota 

dizendo que o desfalque de fato existia, e que, ao ser informado dele, em agosto de 2001, 

pediu ?providências que nunca foram tomadas?. À época, Floris, ex-presidente e ex-

controlador de fato do Liberal, mantinha ainda ligações com o Bank of America como 

consultor. Declarou-se traído e atribuiu a Lemgruber a culpa pelo desfalque. Mas, quando 

advogados do banco americano começaram a insinuar que ele também deveria assumir 

responsabilidade, Floris contratou um escritório de advocacia em Nova York, o Kronish Lieb 

Weiner & Hellman. Sua intenção, diz, era processar o Bank of America. Mas, na sua versão, 

os americanos sacaram mais rápido e entraram na Justiça primeiro. Na guerra das 

indenizações, Floris diz que vai cobrar dos americanos ?o alto custo pela gestão irreverente 
do patrimônio econômico e moral alheio?. 

O Bank of America, por sua vez, já está cobrando de Floris, Luca e Lemgruber 

?compensações adicionais não especificadas? pelo que qualifica de ?fraude na compra de 

parcelas do capital do Liberal?. Pede também os US$ 38 milhões supostamente subtraídos, 

mas essa parte do caso pesa mais sobre os ombros de Lemgruber, o único acusado 

abertamente pelo desvio. O banco americano está processando também 13 empresas que, 

afirma, ficaram com o dinheiro desviado. Uma delas sem dúvida pertence a Lemgruber, a 

Agropastoril Aventura ? nome jurídico de seu haras de criação de cavalos, conhecido como 

Rio Aventura. Há ainda na lista de réus uma empresa homônima do exterior, a Rio Aventura 

Inc, e uma companhia de venda de cavalos que prestava serviços para seu haras, a Santa 

Escolastica Inc. Processos nos Estados Unidos, entretanto, têm pouca eficácia quando se 

trata de pedir indenização de brasileiros. O Bank of America, por isso, contratou um 
escritório do Rio, o Barbosa, Müssnich e Aragão. 

https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20020220/acusados/19487 

 

 Antes de adentrar no conteúdo das mensagens, cabe consignar ainda 

algumas informações sobre alguns personagens principais da notícia anexada aos e-

mails ora em análise, para caso seja necessário proceder-se futuros esclarecimentos 

sobre o assunto a Autoridade Policial destinatária deste relatório policial. 

 Neste sentido, segue qualificação de ALDO FLORIS, LAURO DE LUCA e 

OSSAMI SAKAMORI, respectivamente. 

 

https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20020220/acusados/19487
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 LAURO DE LUCA 
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 OSSAMI SAKAMORI 
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 Segue íntegra da mensagem já comentada. 

 

 
Assunto: ENC: scan 
De: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Para: Antonio Cesar - Tonico Siqueira <antonio.siqueira@setebr.com>, Eduardo Musa 
<eduardo.musa@setebr.com> 
Envio: 17/04/2014 14:00:21 
Anexos: (2) image001.gif, DOC034.PDF 
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De: Aldo Floris [mailto:aldofloris@flbinv.com.br]  
Enviada em: quinta-feira, 17 de abril de 2014 13:24 

Para: Joao Ferraz 
Assunto: Fwd: scan 
  

 

 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 

De: Lauro De Luca <laurodeluca@flbinv.com.br> 

Data: quinta-feira, 17 de abril de 2014 

Assunto: ENC: scan 

Para: Aldo Floris <aldofloris@flbinv.com.br> 

  

  

  

  

  

 

image001.gif:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aldofloris@flbinv.com.br
mailto:laurodeluca@flbinv.com.br
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ANEXO: 
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3.4 E-mail de 25/04/2014 10:20:57 

  

 Na troca de mensagens eletrônicas abaixo, tida entre JOAO FERRAZ 

<joao.ferraz@setebr.com> (PRESIDENTE DA SETE BRASIL) e PEDRO AUGUSTO 

BONESIO <bonesio@petrobras.com> (CFO DA PETROBRAS AMERICA INC - 

HOUSTON - TX – USA), nos dias 24/08/2014 e 25/08/2014, os interlocutores tratam 

expressamente de alguns assuntos abordados neste RAPJ, como: do desejo de GRAÇA 

FOSTER demitir JOÃO FERRAZ do cargo na SETE BRASIL, conteúdo do último 

parágrafo sobre a venda de ativos da Petrobras (PROJETO ÁFRICA), que, inclusive, 

corroboram com trechos da colaboração premiada de ANTONIO PALOCCI FILHO. 

 Cabe consignar que a finalidade inicial da troca de mensagens, ao que tudo 

indica, tratava-se do convite de JOAO FERRAZ (à PEDRO BONESIO e família) para o 

casamento de seu filho para o casamento de seu filho, MARCELO MARTINS FERRAZ. 

 Em síntese apertada, PEDRO BONESIO agradece pelo convite, mas diz que 

acredita que na data do casamento ainda estará nos EUA. Ocorre que, ao final de sua 

resposta, o mesmo trata de ponto nodal para esta análise, e diz: “PS: Vi noticias sobre 

mudanças na Sete. Isso te afeta? ” 

 Em ato contínuo, JOAO FERRAZ responde à pergunta de PEDRO BONESIO, 

resumindo basicamente o panorama dos principais assuntos tratados neste RAPJ. 

 Importante ressaltar que os e-mails foram trocados em abril/2014, mês da 

saída de JOAO FERRAZ da PRESIDÊNCIA DA SETE BRASIL. 

 Vejam-se as mensagens na íntegra a diante. 

  

 

Grifo nosso 
Assunto: RES: Convite - Bonesio 
De: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Para: bonesio@petrobras.com 

mailto:joao.ferraz@setebr.com
mailto:bonesio@petrobras.com
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Envio: 25/04/2014 10:20:57 
Anexos: (2) image001.gif, image002.gif 

 
A mudança sou eu… 

A Graça já tinha decidido me tirar daqui praticamente desde que assumiu 

Ela não aceitava que a Sete Brasil não fosse gerida como uma subsidiária da PB e também sempre 
esteve incomodada por eu ter sido “cria” do Gabrielli 
Nesse processo o Formigli também foi fundamental: ele sempre agiu com viés de arrumar um 
“encosto” para o compadre dele (Carneiro) desde que ele começou a balançar no Grupo X. Ele foi 
extremamente anti-ético e rasgou o histórico de uma bela amizade de mais de 25 anos 

Nos últimos 18 meses o que ele pode fazer para infernizar a minha vida ele fez em dobro! 
Ontem tive reunião com ele e Almir e o constrangimento dos dois era patente 

O Almir nitidamente por não concordar com a mudança e a forma (até hoje eu não sei da mudança 
oficialmente e não tive nenhuma menção de agradecimentos da PB) 
O Formigli nitidamente porque não queria me encpntrar: em toda a reunião ele nunca olhou 
diretamente para mim e por 3 vezes, enquanto o Almir falava, olhava para o relógio tipo: “essa porra 
não vai acabar, não?” 

Além disso durante a reunião ele lançou 2 provocações para ver se eu caia e respondia à altura. Mas 
preferi engolir seco e apenas registrar a má educação dele. Afinal, não há nada como um dia depois 
do outro 

Foi triste ve-los se prestando a um papelão desses. Sai de lá dando risada pelo ocorrido 

Todos (com apenas a exceção do BTG) os demais acionistas estão super revoltados e querendo ir 
para a briga 

Eu já falei com todos que saio numa boa, sem brigas, pelo bem do negócio, apesar de frustrado com 
algumas pessoas pela forma 

A exceção do BTG eu apurei que é decorrente de um acordo firmado entre Graça e André Esteves 
por ocasião do fechamento do negócio de compra de 50% dos ativos da PB na África (chamado de 
Projeto África). É fato (público e notório) que esse projeto foi fechado de forma direcionada para o 
BTG sem qualquer reavaliação dos preços dos ativos e que a avaliação do mercado indica que o 
preço fechado foi menor que 50% da estimativa de mercado 

Duas pessoas que participaram do negócio (uma da PB e outra do próprio BTG) me alertaram na 
época que Graça e Esteves haviam fechado um acordo naquela oportunidade para controlarem em 
conjunto a Sete Brasil (PB + Petros + BTG = 50%) e que isso se iniciaria pela substituição de toda a 
diretoria da empresa por nomes da confiança dos dois 

Eu não acreditei na época mas desde dezembro ultimo que esses boatos ganharam folego e outras 
8 pessoas me repetiram a mesma história desde então 

Boato ou não, o fato é que agora BTG e PB deram uma rasteira em todos os demais sócios que não 
foram nem comunicados previamente sobre essas mudanças 

A sujeira está muito grande e começa já a feder.  
Vc tem muita orte de não estar precisando vivenciar essas coisas que estão acontecendo por aqui. E 
acho que ainda vai vir muito mais… 

Da minha parte, eu prefiro sair mesmo porque você me conhece e sabe que não me envolvo em 
baixarias. 
E saio bem porque o pacote de remuneração vai me dar uma belo pé de meia 
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Sobre a outra história mais agradável, eu não sei nada sobre o casamento. Se não for pedir muito, se 
você quiser, depois manda um e-mail pra Fernanda ou pra Paula que elas te informam 

  
Abs 

  

 
  
De: bonesio@petrobras.com [mailto:bonesio@petrobras.com]  

Enviada em: quinta-feira, 24 de abril de 2014 21:53 

Para: Joao Ferraz 
Assunto: Re: Convite - Bonesio 
  

Caro Ferraz, muito obrigado pelo convite!!! 

Nossa, como o tempo passa... 

Marcelo casando!!! Parece que foi ontem conversavamos sobre ele mudar de colegio acho que pro 

colegio aplicação...  

Enfim, muito legal! Daqui a pouco vc pode pensar em netos!!!! 

Infelizmente acho que vamos estar por aqui. Dete e Lulu chegam aí de 29/5...para passar quase um 

mes. Eu devo ficar por aqui. 

Eles tem lista de casamento? Vc pode me passar os locais? 

Abraçao e parabens para vc e para a Sueli. 

Bonesio 

 

PS: Vi noticias sobre mudanças na Sete. Isso te afeta? 

 

Pedro A Bonesio 

CFO 

Petrobras America Inc. 

10350 Richmond Ave. - Suite 1400 

Houston - TX - USA - 77042 

 

Rota: 887-2111 

Phone: +1 713 808-2111 

Fax: +1 713 808-4141 

email: bonesio@petrobras.com 

 

Joao Ferraz ---04/24/2014 05:34:07 PM---Caro amigo Bonesio Mesmo longe fisicamente nós não 

poderíamos esquecer de convidar você, Dete 

 

mailto:bonesio@petrobras.com
mailto:bonesio@petrobras.com
mailto:bonesio@petrobras.com
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From: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 

To: bonesio@petrobras.com.br,  

Date: 04/24/2014 05:34 PM 

Subject: Convite - Bonesio 

 
 

 

 

Caro amigo Bonesio 

  
Mesmo longe fisicamente nós não poderíamos esquecer de convidar você, Dete e Lulu para o casamento do 
Marcelo 

Desculpe não enviar via correio, mas as fotos anexas certamente chegarão mais rapidamente 

Se vocês estiverem aqui pelo Brasil nessa época, eu e Sueli gostaríamos muito de contar com a presença de 
vocês 

  
Abs 

  

 
 [attachment "foto 2 (10).jpg" deleted by Pedro Augusto Bonesio/US/Petrobras] [attachment "foto 3 (9).jpg" 
deleted by Pedro Augusto Bonesio/US/Petrobras]  
 

"O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar 

quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, a divulgação, a reprodução, a distribuição ou qualquer 

outra ação em desconformidade com as normas internas do Sistema Petrobras são proibidas e passíveis de sanção 

disciplinar, cível e criminal." 

 

"The sender of this message is responsible for its content and addressing. The receiver shall take proper care of it. 

Without due authorization, the publication, reproduction, distribution or the performance of any other action not 

conforming to Petrobras System internal policies and procedures is forbidden and liable to disciplinary, civil or 

criminal sanctions." 

 

"El emisor de este mensaje es responsable por su contenido y direccionamiento. Cabe al destinatario darle el 

tratamiento adecuado. Sin la debida autorización, su divulgación, reproducción, distribución o cualquier otra 

acción no conforme a las normas internas del Sistema Petrobras están prohibidas y serán pasibles de sanción 

disciplinaria, civil y penal." 

 
image001.gif: 

 

 

mailto:joao.ferraz@setebr.com
mailto:bonesio@petrobras.com.br
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3.5 E-mail de 08/01/2015 19:12:24 

 

 O e-mail a diante analisado foi enviado por GABRIELA FERRAZ à JOAO 

FERRAZ e traz em seu corpo de mensagem notícia tratando sobre o assunto 

amplamente abordado neste e principalmente no RAPJ 84/2018.  

 A notícia tem título “BTG vira alvo de CGU e Lava Jato por compra de 

ativos da Petrobras na África”.    

         

 

Grifo nosso 
Assunto: notícias de hoje 
De: Gabriela Ferraz <mgabiferraz@gmail.com> 

Para: Joao Carlos Ferraz <joaocmferraz@gmail.com> 

Envio: 08/01/2015 19:12:24 

Anexos: (1) Páginas de resumo201501081.pdf 

 

BTG vira alvo de CGU e Lava Jato por compra de ativos da Petrobras na 

África            

          

(Leonardo Souza) Em 2013, o BTG comprou 50% dos ativos da Petrobras na 

África, por US$ 1,5 bilhão. Conforme a Folha publicou no ano passado, a transação 

se mostrou um ótimo negócio para o banco. Oito meses depois, a Petrobras Oil & 

Gas, que controla as operações da estatal naquele continente, pagou dividendos, 

pela primeira vez em sua história, no valor de US$ 300 milhões. Em menos de um 

ano, o BTG obteve um retorno de 10% sobre o investimento. A venda para o BTG 

começou a ser desenhada e se concretizou na gestão da atual presidente da 

estatal, Graça Foster, que assumiu a companhia no início de 2012. Até então, a 

área internacional da Petrobras era dirigida por Jorge Zelada, afilhado do PMDB. 

Logo após assumir a presidência da estatal, Graça tirou Zelada, e ela própria 
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passou a acumular os negócios na área internacional, como a venda dos ativos na 

África. A equipe de Zelada já estudava se desfazer de parte dos poços no 

continente africano. Os técnicos chegaram a realizar uma avaliação pela qual seria 

possível captar US$ 3,5 bilhões com a venda de apenas 25% dos ativos. Em 2013, 

o BTG comprou 50% dos ativos por US$ 1,5 bilhão. Ou seja, levou o dobro pagando 

menos da metade. Essa transação entrou no radar dos investigadores da Lava Jato. Como 

a Petrobras é controlada pelo governo, a Controladoria Geral da União também tem o dever 

de apurar se o patrimônio público foi lesado de alguma forma nessa operação. Ainda como 

ministro da CGU, Jorge Hage confirmou à coluna, no final do mês passado, que a 

controladoria recebeu material dos investigadores da Lava Jato e que também já abriu sua 

própria investigação. Embora o trabalho esteja num estágio mais inicial do que esses 

últimos que temos divulgado, tem esse da África. Está num estado mais inicial [do que as 

demais frentes relacionadas à Petrobras] porque não temos condição de fazer tudo ao 

mesmo tempo, disse Hage. As suspeitas de que a transação beneficiou o BTG foram 

reforçadas no início do ano passado. Um funcionário de carreira com mais de 30 

anos na Petrobras passou a colaborar com os investigadores da Lava Jato. Sem 

ter seu nome identificado até aqui nos inquéritos policiais, ele colocou em dúvida 

a idoneidade de dois funcionários destacados por Graça Foster para tocar a venda 

dos ativos na África. Num depoimento prestado à Polícia Federal no Rio de Janeiro, em 

abril do ano passado, o informante afirmou que o negócio foi ruim para a Petrobras. 

Conforme revelou a Folha no ano passado, Ele disse que o valor real do quinhão abocanhado 

pelo BTG seria de US$ 3,5 bilhões, do mesmo modo que apontavam as avaliações até 2012. 

De abril do ano passado para cá, os investigadores reuniram mais elementos sobre a venda 

de ativos da Petrobras na África. Foi esse o material encaminhado para a CGU. Se a CGU 

ainda está no começo, não se sabe aonde a PF já chegou até aqui. E essa não é a única 

preocupação de André Esteves, do BTG, com os desdobramentos da Lava Jato. O banco 

BTG Pactual se notabilizou nos últimos anos por uma estratégia agressiva de crescimento. 

Além de fazer um bom caixa com operações de tesouraria no mercado financeiro, o banco 

investiu mais de R$ 30 bilhões em setores tão díspares quanto farmácias e exploração de 

petróleo. Parte desse investimento foi feito com capital do próprio banco, e outra parte, 

com recursos de clientes. Muitos de seus negócios foram impulsionados com dinheiro dos 

fundos de pensão de companhias estatais, entre os quais a Petros, dos funcionários da 

Petrobras. BTG, Petros e outros fundos de pensão uniram seus recursos, por exemplo, na 

Sete Brasil, que fornece sondas de perfuração para a Petrobras. O BTG é o maior acionista 

individual da Sete Brasil. Entre 2011 e 2013, Pedro Barusco foi o diretor de Operações da 

Sete Brasil. Até 2010, Barusco era gerente-executivo da Diretoria de Serviços da Petrobras, 

comandada por Renato Duque, preso na Operação Lava Jato. Para não ser preso, Barusco 

fechou acordo de delação premiada e prestou depoimento à Polícia Federal. Confessou que, 

juntamente com Duque, participava de um esquema para favorecer um cartel de 

empreiteiras que recorrentemente fraudavam licitações da Petrobras. Admitiu ter recebido 

propina relacionada a mais de 60 contratos. Prontificou-se a devolver aos cofres públicos 

US$ 97 milhões do dinheiro sujo que embolsou. Barusco citou nominalmente diversas 

empreiteiras que faziam parte do esquema. Será que ele tem algo a dizer também sobre a 

relação da Sete Brasil com a Petrobras? A Sete Brasil é a maior fornecedora de sondas de 

perfuração da Petrobras para os campos do pré-sal. Procurado pela coluna, o BTG 

informou por meio de sua assessoria que não se manifestaria sobre o assunto. 
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ANEXO: 
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 REUNIÕES E OUTROS ASSUNTOS DIVERSOS 
 

 Registra-se que as informações constantes nos itens 3.6 a 3.15 do presente 

relatório buscaram fazer referência às relações existentes entre o então presidente da 

SETE BRASIL, JOAO CARLOS MEDEIROS FERRAZ e ANDRÉ SANTOS ESTEVES. 

 Neste sentido, é que os e-mails trocados ora em comento não serão 

esmiuçados de maneira exaustiva, justamente por não conterem aparentemente 

assuntos ilícitos, sendo geralmente sobre reuniões, encontros, ligações (CALLs), 

eventos, servindo apenas para embasar o bom relacionamento tido pelos 

investigados, principalmente no período em que o BANCO BTG foi um dos 

principais acionistas da SETE BRASIL com cerca de 30% das ações. 

 No entanto, cabe ainda ressaltar que, conforme já consignado neste relatório, 

nos trechos da colaboração de ANTONIO PALOCCI FILHO, ao que tudo indica, no 

momento aproximado da saída de JOAO FERRAZ da presidência da SETE BRASIL, em 

abril de 2014 (vide item 1.1 E-mail de 11/04/2014 18:56:35), tal apoio de ANDRE 

ESTEVES e do BTG não mais se perfazia de maneira efetiva, é o que se infere do item 

3.4 E-mail de 25/04/2014 10:20:57 deste relatório quando JOAO FERRAZ fala sobre 

sua saída da SETE BRASIL e da interferência de GRAÇA FOSTER nisso, notadamente 

em “Todos (com apenas a exceção do BTG) os demais acionistas estão super 

revoltados e querendo ir para a briga(...) Eu já falei com todos que saio numa boa, 

sem brigas, pelo bem do negócio, apesar de frustrado com algumas pessoas pela 

forma (...) A exceção do BTG eu apurei que é decorrente de um acordo firmado 

entre Graça e André Esteves por ocasião do fechamento do negócio de compra de 

50% dos ativos da PB na África (chamado de Projeto África). (...) 

 Sobre a referida saída do posto da presidência de JOAO FERRAZ, vejam-se 

alguns trechos do depoimento prestado, 06/10/2015, pelo mesmo perante à CPI – 

FUNDOS DE PENSÃO. 
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(...) 

 

PG 42 
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 Desta forma, tendo sido realizada a parte introdutória deste ponto específico 

do RAPJ, vejam-se na íntegra os e-mails contidos nos itens 3.6 a 3.15. 

 

 

 

3.6 E-mail de 30/05/2012 16:43:18 

Grifo nosso 
Assunto: Lembrete: SÃO PAULO @ qui 31 de mai de 2012 (joao.ferraz@setebr.com) 
De: Google Agenda <calendar-notification@google.com> 
Para: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Envio: 30/05/2012 16:43:18 

mais detalhes » 

SÃO PAULO 

Viagem São Paulo 

31.05.2012 

 

Cia Voo=Classe Data Origem Destino Partida Chegada  

JJ 3917 U 31/05/2012 SDU = RIO DE JANEIRO (SDU) CGH - SÃO PAULO (CGH) 10:15 11:12  

JJ 3958 U =1/05/2012 CGH - SÃO PAULO (CGH) SDU - RIO DE JANEIRO (SDU) 21:00 21:55 <=> 

___________________________________________________________________=_________ 

Local de encontro para retirada do check in: 

Ida (SDU) =96 Escada Rolante – localizada em frente a loja Gol 

KONTIK – Aeropor=o SDU (tel. 21 7746 1664/ 21 7748 0883/ 21 7747 3043). 

Funcionamento:=Segunda a Segunda das 06:00hs as 22:00hs.  

Ponto de encontro: Em frente = escada rolante no térreo. 

Equipe: Se apresentam uniformizados, tra=ando terno e gravata com crachá em nome da Kontik. 

Local de encontro p=ra retirada do check in: 

Retorno (CGH) – Abav CGH – portão de emb=rque piso Mezanino.  

KONTIK – Aeroporto CGH  

Nextel: 11 7714-7788=/ 11 7714-7787 

Ponto de encontro: Está localizado junto ao portão de=embarque piso Mezanino entre os Correios e 

o Banco Unibanco. 

https://www.google.com/calendar/event?action=VIEW&eid=3DXzYwcTMwYzFnNjBvMzBlMWk2MG80YWMxZzYwcmo4Z3BsODhyajJjMWg4NHMzNGg5ZzYwczMw=zFnNjBvMzBjMWc4a280MmVhNDc1MGppZ2k0NmQyNDZoMWc2NG8zMGMxZzYwbzMwYzFnNjBvMzB=MWc2MG8zMmMxZzYwbzMwYzFnOGNxa2FoMW42OHAzOGNxNDhrcWthZDFrNjRzazRjaG02MTJqMm=pMzZ0MzM0aGExNmdwMCBqb2FvLmZlcnJhekBzZXRlYnIuY29t&tok=MjIjam9hby5mZX=yYXpAc2V0ZWJyLmNvbTQ2YjgzOGY2MGZhZjFlNmY5ZDUzZTdiMDEyYjE3NGI5YmEyM2MwOTg&a=p;ctz=America/Sao_Paulo&hl=pt_BR
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Motorista:<=>Ronaldo Rosa Gama - Motorista Bilingue 

Tel: (11) 6685-1402 

Cel:=(11) 9973-6334 

 

Agenda 

 

12h Almoço com Buso Restaurante P=rigi - Rua Amauri, 275 – Itaim - São Paulo, SP  

14h30 Reunião = definir  

17h Marcelo Hudik Av. Juscelino Kubitschek, 2.235  

18h=0 Sr Andre Esteves + Sr Guto Av.Brigadeiro Faria Lima, 3729/9º andar 

  

Quando qui 31 de mai de 2012 

Agenda joao.ferraz@setebr.com 

Quem 
• Joao Ferraz- organizador 
• Fernanda Moraes- criador 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

3.7 E-mail de 31/05/2012 15:50:12 

Grifo nosso 
Assunto: Lembrete: Reunião com Sr Andre Esteves + Sr Guto (BTG Pactual) @ qui 31 de 
mai 16:00 - 17:00 (joao.ferraz@setebr.com) 
De: Google Agenda <calendar-notification@google.com> 
Para: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Envio: 31/05/2012 15:50:12 

 

mais detalhes » 

Reunião com Sr Andre Esteves + Sr Guto (BTG Pactual) 

Voc=EA adicionou um anexo a esta reunião. Para visualizar o anexo, abra a re=nião no Outlook. 

https://www.google.com/calendar/event?action=VIEW&eid=3DXzYwcTMwYzFnNjBvMzBlMWk2MG80YWMxZzYwcmo4Z3BsODhyajJjMWg4NHMzNGg5ZzYwczMw=zFnNjBvMzBjMWc4OG8zMmRxNjZvcTQ0Z3BuNmQxazZoMWc2NG8zMGMxZzYwbzMwYzFnNjBvMzB=MWc2MG8zMmMxZzYwbzMwYzFnNzRxamdkaGg2OHJrOGdxMzY5MWo4ZTFrOG9zamdnYTQ2c3EzOG=yMjZvc2s4YzFqNzRzZyBqb2FvLmZlcnJhekBzZXRlYnIuY29t&tok=MjIjam9hby5mZX=yYXpAc2V0ZWJyLmNvbTdlYWU0ZTAxZGFmMGYyYjEzNzQzNjNjNzE2YTNlOTZmZDY5NzRmMWU&a=p;ctz=America/Sao_Paulo&hl=pt_BR
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Conforme contato telefônico alteramos a reunião p=ra às 18h30. 

Fernanda, 

Bom dia! 

Poderíamos agenda de 9:30 as 11=00 ? Sr. Esteves tem uma reunião as 11:00h. 

No aguardo! 

 

Obrig=da, 

From: Fernanda Moraes [mailto:fernanda.moraes@setebr.com]  

Sent: Monda=, May 28, 2012 11:32 AM 

To: Carvalho, Lucilene 

Subject: ENC: Reu=ião - Sr Guto + Sr André Esteves + Sr João Ferraz 

 

Lucilene,=bom dia. 

 

Conforme contato telefônico, gostaria de verificar = disponibilidade do Sr. André Esteves e Sr. Guto 

para agendarmos uma reu=ião no dia 31 de maio em São Paulo.  

Se for possível, favor ver=ficar a disponibilidade na parte da manhã ou no final da tarde. 

O a=sunto é *Aumento de Capital e Preocupação da Petrobras* 

 

=S. De ordem do Sr Ferraz informamos que o Sr Guto está ciente da reuni=E3o. 

 

Atenciosamente, 

 

Fernanda. 

=/p> 

Quando 
qui 31 de mai 16:00 – 17:00  
Onde 

Av.Brigadeiro Faria Lima, 

3729/9º andar (mapa) 

Agenda joao.ferraz@setebr.com   

Quem • Joao Ferraz- organi=ador 

• Fernanda Moraes- criador 

• 
<=iv style="margin:0 0 0.3em 
0">lucilene.carvalho@btgpactual.com 

 

 

Vai?   Sim - Talvez - Não =   mais opções » 

Convite do Google Agenda 

Você está recebendo este e-mail na conta joao.ferraz@setebr.com por=ue configurou um lembrete 
para este evento na agenda joao.ferraz@setebr.co=. 

mailto:fernanda.moraes@sete=r.com
http://maps.google.com.br/maps?q=Av.Brigadeiro+Faria+Lim=,+3729/9%C2%BA+andar&hl=pt-BR
mailto:joao.ferraz@setebr.com
mailto:lucilene.carvalho@btgpactual.com
https://www.google.com/calendar/event?action=RESPON=&eid=XzYwcTMwYzFnNjBvMzBlMWk2MG80YWMxZzYwcmo4Z3BsODhyajJjMWg4NHMzNGg=ZzYwczMwYzFnNjBvMzBjMWc4OG8zMmRxNjZvcTQ0Z3BuNmQxazZoMWc2NG8zMGMxZzYwbzMwYz=nNjBvMzBjMWc2MG8zMmMxZzYwbzMwYzFnNzRxamdkaGg2OHJrOGdxMzY5MWo4ZTFrOG9zamdnY=Q2c3EzOGUyMjZvc2s4YzFqNzRzZyBqb2FvLmZlcnJhekBzZXRlYnIuY29t&rst=1&=tok=MjIjam9hby5mZXJyYXpAc2V0ZWJyLmNvbTdlYWU0ZTAxZGFmMGYyYjEzNzQzNjNjNzE2=TNlOTZmZDY5NzRmMWU&ctz=America/Sao_Paulo&hl=pt_BR
https://www.google.com/calendar/event?actio==RESPOND&eid=XzYwcTMwYzFnNjBvMzBlMWk2MG80YWMxZzYwcmo4Z3BsODhyajJjM=g4NHMzNGg5ZzYwczMwYzFnNjBvMzBjMWc4OG8zMmRxNjZvcTQ0Z3BuNmQxazZoMWc2NG8zMGMx=zYwbzMwYzFnNjBvMzBjMWc2MG8zMmMxZzYwbzMwYzFnNzRxamdkaGg2OHJrOGdxMzY5MWo4ZTF=OG9zamdnYTQ2c3EzOGUyMjZvc2s4YzFqNzRzZyBqb2FvLmZlcnJhekBzZXRlYnIuY29t&r=t=3&tok=MjIjam9hby5mZXJyYXpAc2V0ZWJyLmNvbTdlYWU0ZTAxZGFmMGYyYjEzNz=zNjNjNzE2YTNlOTZmZDY5NzRmMWU&ctz=America/Sao_Paulo&hl=pt_BR
https://www.google.com/calenda=/event?action=RESPOND&eid=XzYwcTMwYzFnNjBvMzBlMWk2MG80YWMxZzYwcmo4=3BsODhyajJjMWg4NHMzNGg5ZzYwczMwYzFnNjBvMzBjMWc4OG8zMmRxNjZvcTQ0Z3BuNmQxazZ=MWc2NG8zMGMxZzYwbzMwYzFnNjBvMzBjMWc2MG8zMmMxZzYwbzMwYzFnNzRxamdkaGg2OHJrOG=xMzY5MWo4ZTFrOG9zamdnYTQ2c3EzOGUyMjZvc2s4YzFqNzRzZyBqb2FvLmZlcnJhekBzZXRlY=IuY29t&rst=2&tok=MjIjam9hby5mZXJyYXpAc2V0ZWJyLmNvbTdlYWU0ZTAxZ=FmMGYyYjEzNzQzNjNjNzE2YTNlOTZmZDY5NzRmMWU&ctz=America/Sao_Paulo&=l=pt_BR
https://www.google.com/calendar/event?ac=ion=VIEW&eid=XzYwcTMwYzFnNjBvMzBlMWk2MG80YWMxZzYwcmo4Z3BsODhyajJjM=g4NHMzNGg5ZzYwczMwYzFnNjBvMzBjMWc4OG8zMmRxNjZvcTQ0Z3BuNmQxazZoMWc2NG8zMGMx=zYwbzMwYzFnNjBvMzBjMWc2MG8zMmMxZzYwbzMwYzFnNzRxamdkaGg2OHJrOGdxMzY5MWo4ZTF=OG9zamdnYTQ2c3EzOGUyMjZvc2s4YzFqNzRzZyBqb2FvLmZlcnJhekBzZXRlYnIuY29t&t=k=MjIjam9hby5mZXJyYXpAc2V0ZWJyLmNvbTdlYWU0ZTAxZGFmMGYyYjEzNzQzNjNjNzE2YT=lOTZmZDY5NzRmMWU&ctz=America/Sao_Paulo&hl=pt_BR
https://=ww.google.com/calendar/
mailto:joao.ferraz@setebr.com
mailto:joao.ferraz@setebr.co
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É possível alterar os seus lembretes para eventos específico= na página de detalhes do evento em 

https://www.google.com/calendar/. 

 

 

 

 

 

 

3.8 E-mail de 10/08/2012 19:50:55 

Grifo nosso  
Assunto: Enc: FW: URGENTE - CALL 
De: Quintella, Guto <Guto.Quintella@btgpactual.com> 
Para: Esteves, Andre <Andre.Esteves@btgpactual.com>, 'joao.ferraz@setebr.com' 
<joao.ferraz@setebr.com> 
Envio: 10/08/2012 19:50:55 
Anexos: (1) image001.gif 
 

18.30, Abs 
  
De: Godoy, Roseli  

Enviada em: Friday, August 10, 2012 07:42 PM 
Para: Quintella, Guto  

Assunto: FW: URGENTE - CALL  

  
Guto, abaixo dados do call para amanhã; 

  

Date:  (11/08/2012) 

External dial in number RJ: 55 21 3262 9401 

External dial in number SP: 55 11 2172 9703 

Internal dial in number RJ: 12 75 9401 

Access code: 2740# 

Start time:  18:30Hs 

Duration: 1:30 Hs 

Participants: 8 

Language: Portuguese 

  

Att 

https://www.google.com/calendar/
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Jaffer Rangel Velasco 
IT-Helpdesk 

 
Praia de Botafogo 501, 5º andar 

22250-040 Rio de Janeiro RJ Brasil 

Tel. +55 21 3262 9323 

Fax. +55 21 3262 8600 

Jaffer.velasco@btgpactual.com 

www.btgpactual.com 

  

  

From: Godoy, Roseli  

Sent: Friday, 10 August 2012 7:20 PM 
To: IT-Helpdesk 

Subject: URGENTE - CALL 
  

Preciso de um call somente Brasil para amanhã:  

  

11/08 das 18h30 ás 20hs 

8 pessoas 

  

  

Fico no aguardo para o envio do invite. 

  

** Tem q ser um numero q dê para entrar pelo celular caso a pessoa não esteja no momento em um telefone fixo. 

  

Obrigada, 

Roseli 

********************************************************************** 

Visit our website at http://www.btgpactual.com 

The content of this message is confidential and was intended solely to its recipient. In case this 

message is received by mistake, please destroy it and notify the sender immediately. Electronic mails 

are not a safe channel for data transmission and the sender accepts NO liability for eventual errors, 

delays, loss, interception or virus infection. When necessary, the receiver must request a hard-copy 

version.  

O conteúdo desta mensagem é confidencial e destinado exclusivamente aos destinatários. Caso a 

receba por engano, favor destruí-la e notificar o remetente de imediato. O correio eletrônico não 

configura meio seguro para transmissão de dados e o remetente NÃO se responsabiliza por eventual 

erro, atraso, extravio, interceptação ou infecção por vírus. Cabe ao destinatário solicitar versão física 

sempre que necessário. 

********************************************************************** 

mailto:Jaffer.velasco@btgpactual.com
http://www.btgpactual.com/
http://www.btgpactual.com/


 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE –DRCOR/SR/DPF/PR 

RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 92/2018 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 96 de 124  

 

 

 

 

 

 

3.9 E-mail de 13/08/2012 11:15:54 

Grifo nosso 
Assunto: Res: Re: Enc: endereco 
De: Quintella, Guto <Guto.Quintella@btgpactual.com> 
Para: 'joao.ferraz@setebr.com' <joao.ferraz@setebr.com> 
Envio: 13/08/2012 11:15:54 

 
PP PCT Andre Esteves 

  

De: Joao Ferraz [mailto:joao.ferraz@setebr.com]  
Enviada em: Monday, August 13, 2012 10:45 AM 

Para: Quintella, Guto  
Assunto: Re: Enc: endereco  
  
Preciso do prefixo da aeronave se não eles não me deixam entrar 
 
Enviado via iPhone 
 
Em 13/08/2012, às 10:20, "Quintella, Guto" <Guto.Quintella@btgpactual.com> escreveu: 

Ferraz 
Endereco do Hangar, abs Guto 

  
De: Carvalho, Lucilene  

Enviada em: Monday, August 13, 2012 10:13 AM 
Para: Quintella, Guto  

Assunto:  
  

Rua Jorge Faleiros, 250 - sala 19 Jardim Aeroporto - Hangar 10 da  TAM 
São Paulo - SP  
04342-110 
Tel. 5582-0100, r.0122 
  
Lucilene Carvalho 
<image003.png> 
  

mailto:Guto.Quintella@btgpactual.com
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BTG Pactual 
Av.Brigadeiro Faria Lima, 3729/9º andar 
São Paulo - SP - Brasil 
Tel.+5511-33832119  Fax. +5511-3383-2499 
lucilene.carvalho@btgpactual.com 
www.btgpactual.com 
  

********************************************************************** 

Visit our website at http://www.btgpactual.com 

The content of this message is confidential and was intended solely to its recipient. In case this 

message is received by mistake, please destroy it and notify the sender immediately. Electronic 

mails are not a safe channel for data transmission and the sender accepts NO liability for eventual 

errors, delays, loss, interception or virus infection. When necessary, the receiver must request a 

hard-copy version. 

O conteúdo desta mensagem é confidencial e destinado exclusivamente aos destinatários. Caso 

a receba por engano, favor destruí-la e notificar o remetente de imediato. O correio eletrônico não 

configura meio seguro para transmissão de dados e o remetente NÃO se responsabiliza por 

eventual erro, atraso, extravio, interceptação ou infecção por vírus. Cabe ao destinatário solicitar 

versão física sempre que necessário. 

********************************************************************** 

 

 

 

 

3.10 E-mail de 24/08/2012 13:50:49 

Grifo nosso 
Assunto: Esteves as 15hs. 
De: Quintella, Guto <Guto.Quintella@btgpactual.com> 
Para: 'joao.ferraz@setebr.com' <joao.ferraz@setebr.com> 
Envio: 24/08/2012 13:50:49 

 
 

**********************************************************************  

Visit our website at http://www.btgpactual.com  

 

The content of this message is confidential and was intended solely to its recipient. In case this 

mailto:lucilene.carvalho@btgpactual.com
http://www.btgpactual.com/
http://www.btgpactual.com/
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message is received by mistake, please destroy it and notify the sender immediately. Electronic 

mails are not a safe channel for data transmission and the sender accepts NO liability for eventual 

errors, delays, loss, interception or virus infection. When necessary, the receiver must request a 

hard-copy version.  

 

O conteúdo desta mensagem é confidencial e destinado exclusivamente aos destinatários. Caso 

a receba por engano, favor destruí-la e notificar o remetente de imediato. O correio eletrônico não 

configura meio seguro para transmissão de dados e o remetente NÃO se responsabiliza por 

eventual erro, atraso, extravio, interceptação ou infecção por vírus. Cabe ao destinatário solicitar 

versão física sempre que necessário.  

**********************************************************************  

 

 

 

 

3.11 E-mail de 29/08/2012 19:16:22 

Grifo nosso 
Assunto: RES: Res: Fluxo de caixa 
De: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Para: cprates@bndes.gov.br 
Envio: 29/08/2012 19:16:22 
Anexos: (1) image001.gif 

 
Estou tb sofrendo, mas é com a sua ausência... 
Vem logo pfv!!! 
  

 
  
De: cprates@bndes.gov.br [mailto:cprates@bndes.gov.br]  

Enviada em: quarta-feira, 29 de agosto de 2012 19:13 

mailto:cprates@bndes.gov.br
mailto:cprates@bndes.gov.br
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Para: Joao Ferraz 
Assunto: Res: Res: Fluxo de caixa 
  

Estou em reunião aqui 

Rsrsrs 

Sofrendo 

Claudia Prates 

 
  De: Joao Ferraz [joao.ferraz@setebr.com] 

  Enviada em: 29/08/2012 18:53 ZW3 

  Para: Claudia Pimentel Trindade Prates 

  Assunto: RES: Res: Fluxo de caixa 

  

Vai dormir agora? 

Não são nem 19h 

Quando vc vier, após os “passos” iniciais, não vai ter essa moleza toda não, tá? 

Me liga quando vc puder e conversamos 

  

Bjs 

  

 
  

De: cprates@bndes.gov.br [mailto:cprates@bndes.gov.br]  

Enviada em: quarta-feira, 29 de agosto de 2012 17:32 

Para: Joao Ferraz 

Assunto: Res: Res: Fluxo de caixa 

  

Vamos combinar os passos? 

Estou em bsb e vou dormir. 

 

Estou animada, mas quero construir muito bem os próximos passos. 

 

Bj 

 

Claudia Prates 

 
  De: Joao Ferraz [joao.ferraz@setebr.com] 

  Enviada em: 29/08/2012 10:11 ZW3 

mailto:joao.ferraz@setebr.com
mailto:cprates@bndes.gov.br
mailto:cprates@bndes.gov.br
mailto:joao.ferraz@setebr.com
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  Para: Claudia Pimentel Trindade Prates 

  Assunto: RES: Res: Fluxo de caixa 

  

Falei com ele de novo ontem e talvez nem precise 

Me liga qdo puder 

  

 
  

De: cprates@bndes.gov.br [mailto:cprates@bndes.gov.br]  

Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2012 23:52 

Para: Joao Ferraz 

Assunto: Res: Res: Fluxo de caixa 

  

Hoje foi terrivel. Cheguei em casa agora pouco e vou ter que ir a brasilia amanhã apagar um incêndio. 

 

Você acha bom marcar logo com o Esteves? 

 

 

Bj 

Claudia Prates 

 
  De: Joao Ferraz [joao.ferraz@setebr.com] 

  Enviada em: 27/08/2012 12:13 ZW3 

  Para: Claudia Pimentel Trindade Prates 

  Assunto: RES: Res: Fluxo de caixa 

  

Ai, você me cansa ... (rsrsrsrs) 

  

Vamos lá: 

  

1 – Metas 2012 seguem em anexo. Sinceramente, eu acho que a variância deverá se situar entre 90% e 120%, 

sendo mais provável entre 100% e 105% 

  

2 – Valor de book 

  

3 – Sim, todos os pagamentos diferidos dos bônus são atrelados ao preço das ações, incluindo o premio do IPO 

  

4 – Eu também ... 

  

Em tempo, eu já ia te ligar. Conversei ontem a noite longamente com o Andre Esteves, dono do BTG e hoje 

nosso acionista de maior peso (30%). Não falei no teu nome mas falei que meu candidato(a) era uma executiva 

mailto:cprates@bndes.gov.br
mailto:cprates@bndes.gov.br
mailto:joao.ferraz@setebr.com
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do BNDES e disse a ele porque era a minha candidata. Ele pediu pra te conhecer e só vejo vantagens nisso. Você 

poderia bater um papo com ele? Se ele gostar de você (e tenho a certeza que ele vai te adorar) os demais 

acompanham sem o mínimo de problemas. Já te adianto que os votos do Santander, Funcef, Valia, Previ, EIG e 

Luce eu já tenho 45% garantidos. Pelo estatuto a eleição do CFO é feita com a aprovação de 65% dos sócios 

(exceto a PB). Portanto, uma aprovação prévia do BTG seria muito oportuna até mesmo para você dar 

andamento ao seu processo de desligamento 

  

Me envia também o seu CV atualizado (bem simples e direto) 

  

Bjs 

  

 
  

De: cprates@bndes.gov.br [mailto:cprates@bndes.gov.br]  

Enviada em: domingo, 26 de agosto de 2012 21:55 

Para: Joao Ferraz 

Assunto: Re: Res: Fluxo de caixa 

  

Ferraz, 

  

Amanha tomo café com a Valéria, mas pelo que você me mandou e estudei, fiquei com muitas dúvidas, vamos lá. 

  

1. Poderei ter acesso as metas para ter uma noção da possível variância dos bonus? Como é o processo de 

definição? 

  

2. Qual será o valor de referência para o cálculo do valor de ação e consequentemente o bonus antes do IPO? 

  

3. O prêmio do IPO (parte diferida) é atrelado ao preço da ação? 

  

4. O bonus de longo prazo eu já esqueci, tamanha a sua complicação... 

  

No meu cenário pessimista (IPO de 7 bi  e bonus de 8 salários) chego a um valor inferior ao que você mencionou. 

Isso não quer dizer que não é atrativo. Vou aguardar a sua resposta e conversar com mais detalhes com a Valéria 

para ter mais segurança.  

  

  

Beijo e obrigada 

  

Cláudia 

  

  

-----Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> escreveu: ----- 

Para: "cprates@bndes.gov.br" <cprates@bndes.gov.br> 

De: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 

Data: 23/8/2012 07:34AM 

mailto:cprates@bndes.gov.br
mailto:cprates@bndes.gov.br
mailto:joao.ferraz@setebr.com
mailto:cprates@bndes.gov.br
mailto:cprates@bndes.gov.br
mailto:joao.ferraz@setebr.com


 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE –DRCOR/SR/DPF/PR 

RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 92/2018 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 102 de 124  

 

Assunto: Re: Res: Fluxo de caixa 

 

Vamos lá: 

 

1) estamos estimando o post money do IPO entre R$11 e R$13 bln, o que 

me parece bem razoável, tomando que o capital hoje é de R$ 7,6 bln 

(book value) antes da entrada de BNDES e FI-FGTS que já estão 

garantidos com R$800 mln de equity e mais R$1 bln em DCA. Como 

esperamos levantar no mínimo R$1 bln no IPO, achamos que R$11 bln é 

likely e R$13 bln possible 

 

2) o pacote de remuneração é muito bom financeiramente mas é bem 

complicado. Existem basicamente 4 componentes: (i) o salário mensal, 

(ii) o bônus anual pago 50% cash e o saldo diferido em 3 parcelas 

anuais indexadas ao valor da ação da empresa (não é uma ação e sim um 

direito indexado ao valor da ação), (iii) um prêmio no IPO e a cada 

nova emissão (follow on) pago em dinheiro, diferido ou não a depender 

da data de entrega das 2 primeiras sondas, e (iv) o bônus de LP. Esse 

ultimo é o mais complicado e meio sem sentido para todos exceto a 

FESA. É essencialmente um bônus de retenção de LP que vc só recebe se 

ficar na empresa por mais de 5/6 anos. Essencialmente é um stock 

option onde, a depender do resultado anual das metas, poderemos 

exercer o direito de comprar ações a preço subsidiado. Essas ações 

ficam retidas e são vestidas após o período carência, a partir do qual 

você estará livre para vende-las 

 

3) em qq caso o gatilho para recebimento de qq parcela de longo prazo 

está associado à entrega das 2 primeiras sondas, hoje previstas para 

julho e dezembro de 2015 

 

4) os bônus não estão hoje associados a lucro e sim a resultados de 

metas, sendo que essas metas estão associadas ao plano de negócios 

que, se realizado, reduz a incerteza do acionista em receber seus 

dividendos planejados, cuja primeira parcela já devera ser paga a 

partir de 2016/2017. É possível que a partir de então o plano de 

remuneração fique tb associado a lucro, mas hoje isso não está 

previsto 

 

5) quarentena: vamos negociar. Quanto tempo você acha que precisa? Só 

queria te tranqüilizar que quarentena no mercado só existe quando o 

empregador de onde o executivo está saindo continua pagando os seus 

vencimentos durante a quarentena 

 

Estarei à sua disposição. Sempre. 

 

Bjs 

 

 

 

Enviado via iPad 

 

Em 22/08/2012, às 21:22, "cprates@bndes.gov.br" <cprates@bndes.gov.br> escreveu: 

mailto:cprates@bndes.gov.br
mailto:cprates@bndes.gov.br


 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE –DRCOR/SR/DPF/PR 

RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 92/2018 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 103 de 124  

 

 

> Tambem achei, pois pelas minhas contas, pelo que entendi, uma captação (IPO)muito alta  de 60 bi, não? 

> 

> Estou com algumas duvidas: 

> 

> As ações ficam locadas para venda, ou já existe um preço fixado para vender os 50% ao longo do ano. 

> 

> O bonus anual de longo prazo ILP: tb não entendi.  Ações da empresa após o IPO?  As outras 3 parcelas, 

sempre um ano depois do pgto da primeira ou condicionada a entrega de outras sondas? 

> 

> A empresa não deverah dar lucro por um tempo razoável, qual a garantia dos bonds anuais? 

> 

> Se eu tiver que fazer uma quarentena, quanto tempo eu teria. 

> 

> Tenho um excelente gerente financeiro para te indicar, ex BTG e atual CVM. 

> 

> Bj 

> 

> 

> 

> 

> Claudia Prates 

> 

> 

> ----- Mensagem original ----- 

> De: Joao Ferraz [joao.ferraz@setebr.com] 

> Enviada em: 22/08/2012 20:46 ZW3 

> Para: Claudia Pimentel Trindade Prates 

> Assunto: Fluxo de caixa 

> 

> 

> 

> Cláudia 

> 

> Os números que apresentei hoje são absolutamente possíveis mas 

> pressupõem um cenário mais otimista. Então para você avaliar bem a 

> situação de uma forma mais robusta e criteriosa eu refiz as projeções 

> considerando um cenário menos otimista e a soma dos números até 2018 

> chega a R$29 mln, ou seja, um media anual de aproximadamente R$4.100 

> Prefiro que você avalie num cenário mais criterioso para você para 

> evitar que você tome qualquer decisão precipitada 

> Não chega ao número de hoje mas não é nada mal 

> Se você precisar de mais detalhes eu preparo e te entrego 

> 

> Bjs 

> 

> Ferraz 

> 

> PS: Nos 3 primeiros anos o resultado da aproximadamente R$9 mln 

> (equivalente a 14 anos na situação atual) 

> 

mailto:joao.ferraz@setebr.com
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> 

> Enviado via iPad 

  

"O remetente desta mensagem é responsável por seu endereçamento, seu conteúdo e seus anexos. 

Cabe a seus destinatários, inclusive aqueles copiados na mensagem, tratá-la adequadamente, com 

observância da legislação em vigor e dos normativos internos do BNDES, quando cabível. São 

proibidas, sem a devida autorização, a sua divulgação, reprodução e distribuição. A inobservância das 

proibições será passível de aplicação de sanções cíveis, criminais e disciplinares, quando cabíveis. Se 

você recebeu esta mensagem indevidamente, antes de removê-la de sua caixa postal, solicita-se o 

reenvio ao remetente, informando o ocorrido." 

"The sender of this message is responsible for its addressing, contents and attachments. The receiver, 

including those copied in the message, is obliged to use it properly, in compliance with the law in effect 

and the BNDES' internal rules, if applicable. It is prohibited to disclose, reproduce and distribute e-mail 

messages without due consent. Failure to obey these instructions may give rise to civil, criminal or 

disciplinary measures, if applicable. If you have improperly received this e-mail, we kindly request you 

to forward the message to the sender stating the error prior to deleting it from your inbox." 

  

 

image001.gif:  

 

 

 

3.12 E-mail de 25/09/2012 18:52:13 

Grifo nosso 
Assunto: Ligações 
De: Ana Paula Baddini <paula.baddini@setebr.com> 
Para: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Cc: Fernanda Moraes <fernanda.moraes@setebr.com> 
Envio: 25/09/2012 18:52:13 
Anexos: (1) image001.gif 

 
  
Ligações do dia 25/09/2012: 

Márcio Felix – (Deixei recado às 09h22 do dia 25/09); 

Ronaldo Dias –  (21) 2144-6801; (Deixei recado às 09h22 do dia 25/09); 

Carlos Bellot  - OSX – 2555-6220; (Deixei recado às 09h22 do dia 25/09); 
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Mario Goes - (21) 8187-2738; 

André Esteves – (11) 3383-2119 (retornou); 

Décio Amaral – Camargo Correa: (11) 3848-7955 / (21) 9740-5401; 

Vinicius – 1037; 

Carlos Borges – Diretor Funcef: (61) 3329-2466 / (61) 8138-0319; 

Rodrigo – OSX:  6704-7015; 

Isabela – 1038; 

Sabrina – Máquina:  8604-3333 / 3478-3124; 

  
Boa noite! 

 
  

 
image001.gif: 

 

 

 

 

 

3.13 E-mail de 18/04/2013 15:55:31 

Grifo nosso 
Assunto: ENC: Solicitação de Audiência 
De: Fernanda Moraes <fernanda.moraes@setebr.com> 
Para: joao.ferraz@setebr.com 
Envio: 18/04/2013 15:55:31 
Anexos: (1) image001.gif 
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Chefe, 
  
A reunião com  o André Esteves será às 16h 

e a reunião com o Dr Rocha ainda não está confirmada 

  

 
  
De: SINAVAL [mailto:secretaria@sinaval.org.br]  

Enviada em: quinta-feira, 18 de abril de 2013 15:20 
Para: 'Fernanda Moraes' 

Assunto: ENC: Solicitação de Audiência 
  

  
  
De: ASSESSORIA ESPECIAL/GMF [mailto:assessoriaespecial.df.gmf@fazenda.gov.br]  

Enviada em: quinta-feira, 18 de abril de 2013 14:09 
Para: 'SINAVAL' 

Assunto: RES: Solicitação de Audiência 
  

Carla, 
  
Ainda não consta na agenda do Ministro, se for confirmada, as secretárias do Ministro entram em 
contato com vocês. 
  
Att, 
Cleide. 
  
  
  
De: SINAVAL [mailto:secretaria@sinaval.org.br]  

Enviada em: quinta-feira, 18 de abril de 2013 13:22 

Para: ASSESSORIA ESPECIAL/GMF 
Assunto: ENC: Solicitação de Audiência 
  

Prezada Cleide 

  
Dr Rocha me informou que a reunião será dia 23/04, às 14h. está confirmado? 

  
Você pode me passar por email? 

  

mailto:secretaria@sinaval.org.br
mailto:assessoriaespecial.df.gmf@fazenda.gov.br
mailto:secretaria@sinaval.org.br


 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE –DRCOR/SR/DPF/PR 

RELATÓRIO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 92/2018 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 107 de 124  

 

Atenciosamente 

  
Carla  

 

image001.gif:  

 

 

 

 

3.14 E-mail de 22/04/2013 15:40:47 

Grifo nosso 
Assunto: RES: SP-BSB 
De: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 
Para: Martinelli, Lucas <Lucas.Martinelli@btgpactual.com>, Fonseca, Carlos 
<Carlos.Fonseca@btgpactual.com>, Esteves, Andre <Andre.Esteves@btgpactual.com>, Neves, 
Edwyn <Edwyn.Neves@btgpactual.com> 
Envio: 22/04/2013 15:40:47 
Anexos: (1) image001.gif 

 
Estou 
  

 
  
De: Martinelli, Lucas [mailto:Lucas.Martinelli@btgpactual.com]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de abril de 2013 15:40 

Para: Fonseca, Carlos; 'Joao Ferraz'; Esteves, Andre; Neves, Edwyn 
Assunto: RE: SP-BSB 
  
Claro. 
Ferraz, você vai estar na SETE? 
  
abs 
Lucas Caulliraux Martinelli 
BTG Pactual 
Praia de Botafogo, 501 / 6º andar 

mailto:Lucas.Martinelli@btgpactual.com
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CEP 22250-040 Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
+55 21 3262-5131 | +55 11 3383-2019 
 
lucas.martinelli@btgpactual.com 
www.btgpactual.com 
  
From: Fonseca, Carlos  

Sent: Monday, April 22, 2013 15:39 

To: 'Joao Ferraz'; Esteves, Andre; Martinelli, Lucas; Neves, Edwyn 
Subject: RE: SP-BSB 
  
Vamos orgaizar a video pra 1830 entao. Assim temos tempo para trabalharmos ateh amanha. Lucas 
organiza a logística pls 
abs 
  
From: Joao Ferraz [mailto:joao.ferraz@setebr.com]  

Sent: Monday, April 22, 2013 3:37 PM 
To: Fonseca, Carlos; Esteves, Andre; Martinelli, Lucas 

Subject: RES: SP-BSB 
  
Não tenho como 
Amanhã é feriado no Rio e não haverá ninguém aqui 
Podemos fazer um call amanha ou mesmo uma videocon hoje.  
Embarco amanhã 11h, teríamos que fazer o cal lá pelas 9:00/9:30h 
Se for o vídeo hoje temos que fazer entre 18:30 e 19:30h 
Tenho compromisso familiar às 20h 
Se for a vídeo, pfv me informa quem temos que entrar em contato para fazermos os links de conexão 
  
  

 
  
De: Fonseca, Carlos [mailto:Carlos.Fonseca@btgpactual.com]  
Enviada em: segunda-feira, 22 de abril de 2013 14:02 

Para: 'joao.ferraz@setebr.com'; Esteves, Andre; Martinelli, Lucas 
Assunto: Res: SP-BSB 
  
Que horas você embarca? Serah q não vale a pena uma vídeo conferece antes de você decolar? 
Abs  

  
De: Joao Ferraz [mailto:joao.ferraz@setebr.com]  
Enviada em: Monday, April 22, 2013 01:00 PM 

mailto:lucas.martinelli@btgpactual.com
http://www.btgpactual.com/
mailto:joao.ferraz@setebr.com
mailto:Carlos.Fonseca@btgpactual.com
mailto:joao.ferraz@setebr.com
mailto:joao.ferraz@setebr.com
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Para: Fonseca, Carlos; Esteves, Andre; Martinelli, Lucas  
Assunto: SP-BSB  
  
Acabei de ser comunicado que terei uma outra reunião amanhã com o mesmo interlocutor mas em 
conjunto com o SINAVAL para tratarmos de um outro assunto pendente 
Como essa reunião será mais cedo eu terei que ir direto do Rio de Janeiro para BSB e portanto não 
poderei estar ai em SP amanha de manhã conforme havíamos planejado inicialmente 
Talvez possamos fazer um briefing logo antes da reunião, entre um e outro compromisso 
  
SDS 
  

 
  

********************************************************************** 

Visit our website at http://www.btgpactual.com 

The content of this message is confidential and was intended solely to its recipient. In case this 

message is received by mistake, please destroy it and notify the sender immediately. Electronic mails 

are not a safe channel for data transmission and the sender accepts NO liability for eventual errors, 

delays, loss, interception or virus infection. When necessary, the receiver must request a hard-copy 

version.  

O conteúdo desta mensagem é confidencial e destinado exclusivamente aos destinatários. Caso a 

receba por engano, favor destruí-la e notificar o remetente de imediato. O correio eletrônico não 

configura meio seguro para transmissão de dados e o remetente NÃO se responsabiliza por eventual 

erro, atraso, extravio, interceptação ou infecção por vírus. Cabe ao destinatário solicitar versão física 

sempre que necessário. 

********************************************************************** 
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3.15 E-mail de 14/01/2014 18:20:18 

Grifo nosso 
Assunto: RES: RES: RES: RES: evento João Ferraz 
De: João Garcia <jlgarcia@lorenzobistro.com.br> 
Para: 'Joao Ferraz' <joao.ferraz@setebr.com> 
Cc: 'Mauricio Kaufman' <mauriciok@casacarandai.com.br> 
Envio: 14/01/2014 18:20:18 

 
Vc não acha melhor melhor nós armazenarmos os Cremants ( 180 gfs = 120 compra + 60 cosignadas ) 
aqui na nossa casa- estoque da vila ? vai fazer uma zona na sua adega novinha aquela cacharada/pilha 
toda. Vai receber o Aldo, o Julio , o André Esteves,uma sinuca ..visú comprometido, aquela 
esculhambação..... 
Vou mandar as Ferraris. Fica trank. 
Vamos ainda fazer TEU PREÇO SPECIAL..guenta ai. 
Qdo vc chega ? abs JJ 
  
De: Joao Ferraz [mailto:joao.ferraz@setebr.com]  

Enviada em: segunda-feira, 13 de janeiro de 2014 23:16 

Para: João Garcia 
Cc: Mauricio Kaufman 

Assunto: Re: RES: RES: RES: evento João Ferraz 
  
Manda as 36! 
E manda a conta junto 
Na 2a feira cedo eu transfiro  
 
 

João Carlos M. Ferraz 
Sete Brasil Participações S.A. 
Diretor Presidente - CEO 
Tel: +55 (21) 2528-0080 
Rua Humaitá 275 - 13º andar 
Humaitá - Rio de Janeiro - Brasil 
www.setebr.com 
 
Em 13/01/2014, às 12:36, "João Garcia" <jlgarcia@lorenzobistro.com.br> escreveu: 

Tudo OK. 

tel:+55%20(21)%202528-0080
x-apple-data-detectors://0/1
x-apple-data-detectors://0/1
http://www.setebr.com/
mailto:jlgarcia@lorenzobistro.com.br
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Vc quer o CREMANT BRUT do François Labet, aliás eles....noivos e mulher não se discute !! Já vivi esta. 
Vamos de 180 gfs, 120 vc compra e 60 consignadas. 
Quer qto de Ferrari no pacote casório ? umas 36..com este calor e aquela psicina não da pra chegar 
no Carnaval. Vc decide !! 
Boa volta vamos fechar com os putos. 
Abs, JJ 
  
De: Joao Ferraz [mailto:joao.ferraz@setebr.com]  

Enviada em: segunda-feira, 13 de janeiro de 2014 15:12 
Para: João Garcia 

Cc: Mauricio Kaufman 
Assunto: Re: RES: RES: evento João Ferraz 
  
Janjão 
  
Eu e Gabi gostamos mais do Ferrari mas fomos votos vencidos. Sueli e os "noivos" preferiram o 
Borgogne, que realmente me surpreendeu pela suavidade. Estou no exterior e não me lembro 
exatamente o nome mas acho que era Claimont ... Mas quero uns Ferrari pra mim tb. Vc acha mesmo 
que 120 garrafas para 400 convidados serão suficientes? Como fechamos? Da para aguardar o meu 
retorno? Volto no próximo fds 
  
Abs 

João Carlos M. Ferraz 
Sete Brasil Participações S.A. 
Diretor Presidente - CEO 
Tel: +55 (21) 2528-0080 
Rua Humaitá 275 - 13º andar 
Humaitá - Rio de Janeiro - Brasil 
www.setebr.com 
 
Em 09/01/2014, às 09:53, "João Garcia" <jlgarcia@lorenzobistro.com.br> escreveu: 

Claro !! 
Todas bem geladas, como são servidas nas festas. 
400 convidados com controller ,bar de caipira e whisky, não gasta mais de 120 gfs. De qq forma 
enviaremos 60 de ‘back’, consignadas. 
Abs, JJ 
  
De: Joao Ferraz [mailto:joao.ferraz@setebr.com]  

Enviada em: quarta-feira, 8 de janeiro de 2014 13:42 

Para: Mauricio Kaufman; João Garcia 
Cc: Joao Carlos Ferraz 

Assunto: RES: RES: evento João Ferraz 
  

mailto:joao.ferraz@setebr.com
tel:+55%20(21)%202528-0080
x-apple-data-detectors://0/1
x-apple-data-detectors://0/1
http://www.setebr.com/
mailto:jlgarcia@lorenzobistro.com.br
mailto:joao.ferraz@setebr.com
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Queria provar primeiro para então escolher entre os 5 que o Janjão sugeriu 
  
<image001.gif> 
  
De: Mauricio Kaufman [mailto:mauriciok@casacarandai.com.br]  

Enviada em: quarta-feira, 8 de janeiro de 2014 15:15 

Para: 'Joao Ferraz'; 'João Garcia' 
Cc: 'Joao Carlos Ferraz' 

Assunto: RES: RES: evento João Ferraz 
  
Ok, vamos providenciar... 
Temos 120 garrafas com aquele preço... 
  
De: Joao Ferraz [mailto:joao.ferraz@setebr.com]  
Enviada em: quarta-feira, 8 de janeiro de 2014 12:42 

Para: João Garcia 

Cc: Mauricio Kaufman; Joao Carlos Ferraz 
Assunto: Re: RES: evento João Ferraz 
  
No aguardo... 

João Carlos M. Ferraz 
Sete Brasil Participações S.A. 
Diretor Presidente - CEO 
Tel: +55 (21) 2528-0080 
Rua Humaitá 275 - 13º andar 
Humaitá - Rio de Janeiro - Brasil 
www.setebr.com 
 
Em 08/01/2014, às 13:16, "João Garcia" <jlgarcia@lorenzobistro.com.br> escreveu: 

Bem lembrado Mauricio. Qtas garrafas temos aqui  no Rio das Ferrari ? 
Manda um print, folha do catálogo escaneado para ele. Me copia. 
Enviamos alguns espumantes, talvez tenhamos que enviar uma gfa de Ferrari pra eles provarem. 
Abs, JJ 
  
De: Mauricio Kaufman [mailto:mauriciok@casacarandai.com.br]  

Enviada em: quarta-feira, 8 de janeiro de 2014 12:49 
Para: 'João Garcia' 

Cc: radames@casacarandai.com.br 
Assunto: evento João Ferraz 
  
Janjão 
  
Sobre o casamento do filho do Ferraz, nos lembramos de uma bela oportunidade com os espumantes 
Ferrari. 

mailto:mauriciok@casacarandai.com.br
mailto:[mailto:joao.ferraz@setebr.com]
tel:+55%20(21)%202528-0080
x-apple-data-detectors://0/1
x-apple-data-detectors://0/1
http://www.setebr.com/
mailto:jlgarcia@lorenzobistro.com.br
mailto:mauriciok@casacarandai.com.br
mailto:radames@casacarandai.com.br
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Conseguimos aquela promoção especial para vender a 149,00 e podemos dar ainda um bom 
desconto sobre este valor. 
Uma relação de qualidade / preço imbatível ! 
  
Mauricio 

 

 

 

4 Do e-mail trocado por JOAO FERRAZ e FERNANDO SOARES, em cópia JOSÉ 

CARLOS BUMLAI. 

 
4.1 E-mail de 30/11/2012 08:18:05 

  

 Trata-se de mensagem eletrônica trocada entre FERNANDO ANTONIO 

FALCÃO SOARES, de alcunha “BAIANO” e JOAO FERRAZ, onde este encaminha para 

aquele release da PETROBRAS referente ao cancelamento do processo de contratação 

do afretamento de cinco sondas de perfuração com o GRUPO OCEAN RIG. 

 Embora a mensagem visivelmente não trate claramente de assuntos ilícitos, 

alguns pontos causam certa estranheza, como:  

 O e-mail ter sido encaminhado para JOSE CARLOS BUMLAI 

<josebumlai@bumlai.com.br>, denotando, obviamente, o interesse deste no 

assunto tratado na mensagem. 

 Tanto FERNANDO “BAHIANO” SOARES e JOAO FERRAZ terem sido 

investigados nesta OPERAÇÃO LAVA JATO e terem assumido publicamente 

diversas de suas condutas ilícitas. 

 No e-mail abaixo JOAO diz para BAHIANO para “Depois conversamos 

pessoalmente”. 

  

 Antes de vermos propriamente o conteúdo do e-mail, cabe ainda trazer alguns 

elementos que corroboram com as preocupações supracitadas, além de esclarecer o 

mailto:josebumlai@bumlai.com.br
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porquê de a conta de e-mail <fsoares@hawkeyespar.com> ser relacionada ao 

investigado FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES.  

 Neste sentido, segue trecho (final da pág. 38 e início da pág. 39) da 

colaboração premiada de “FERNANDO BAHIANO”. 

 

TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 03 - A 

FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES 

 

(...) 

questionado ao depoente sobre os e-mails utilizados, respondeu que o depoente se 

utilizava do e-mail fsoares@hawkeyespar.com, domínio que o depoente possuía, 

acreditando que o servidor fosse no Canadá; QUE o cunhado do depoente era quem 

contratava o referido domínio e o depoente buscará verificar se ainda possuem 

referido domínio; QUE o depoente abre mão de eventual sigilo do referido e-mail, 

conforme constou do termo de acordo de colaboração premiada 

  

 Além disso, veja-se o trecho do ANEXO E – RAPJ Nº 467/2015 – LJ 14. 

 

 

 Vejam-se algumas pesquisas em fontes abertas sobre os investigados 

FERNANDO ANTONIO FALCÃO SOARES, JOAO CARLOS MEDEIROS FERRAZ e 

JOSE CARLOS BUMLAI. 

 

Grifo nosso 

 

mailto:fsoares@hawkeyespar.com
mailto:fsoares@hawkeyespar.com
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blogs 

Fausto Macedo 

Repórter 

 

EM ALTA 

 Operação Lava Jato 

 Entrevistas 

 Artigos 

Delator diz que Lula reuniu-se com 

Bumlai e presidente da Sete Brasil por 

contratos de navios-sonda 

Fernando Baiano 

revelou que ex-

presidente recebeu 

pecuarista pelo menos 

duas vezes no Instituto 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/tags/operacao-lava-jato/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/tags/entrevista/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/tags/artigo/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo
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Lula, em 2011, para 

discutir contratos que 

teriam resultado em 

pagamentos cerca de R$ 

2 milhões para sua nora 
  

RICARDO BRANDT, JULIA AFFONSO, FAUSTO MACEDO E MATEUS COUTINHO  

20 Outubro 2015 | 19h23  

 

O pecuarista José Carlos Bumlai com o ex-presidente Lula 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2015/10/bumlai.jpg
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O operador de propinas do PMDB Fernando Antonio Falcão Soares, o Fernando Baiano, 

afirmou em sua delação premiada que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003/2010) se reuniu pelo menos duas vezes com o pecuarista José Carlos Bumlai e com 

João Carlos Ferraz, então presidente da Sete Brasil – companhia criada pela Petrobrás para 

construção de um pacote de 28 navios-sondas com conteúdo nacional -, para tratar de 

negócios intermediados por ele, em nome do grupo OSX – do empresário Eike Batista. 

Segundo Fernando Baiano, os encontros ocorreram no Instituto Lula, em São Paulo, no 

primeiro semestre de 2011, e antecederam a cobrança de R$ 3 milhões por Bumlai para 

supostamente pagar uma dívida de imóvel de uma nora do ex-presidente. 

“Essa reunião foi efetivamente realizada em São Paulo no final do primeiro semestre de 

2011”, afirmou Fernando Baiano, em seu termo de delação premiada fechado com a força-

tarefa da Lava Jato. “Antes dessa reunião, o depoente encontrou João Carlos Ferraz e 

Bumlai. Esse encontro ocorreu em um restaurante italiano embaixo de um flat, onde 

almoçaram”. 

Segundo o delator, o local do encontro foi o Restaurante Tatini, no Jardim Paulista. 

“Bumlai orientou José Carlos Ferraz sobre o que falar a Lula”, revelou baiano. “Depois 

José Carlos Ferraz e Bumlai foram para a reunião com Lula; que essa reunião ocorreu no 

Instituto Lula”, afirmou Fernando Baiano. 

Ferraz era ex-funcionário da Petrobrás. Foi o primeiro presidente da Sete Brasil, empresa 

criada pela Petrobrás com bancos e fundos de pensão, para contratação de 28 navios-sonda 

pelo valor de US$ 22 bilhões. 

Ferraz e outro ex-executivo da Sete Brasil, Eduardo Musa, confessaram em delação 

premiada que que esses contratos envolveram propina de 1%. Parte abasteceu os cofres do 

PT, contou o ex-gerente de Engenharia Pedro Barusco. 

‘Mais velocidade’. “Ferraz disse que a reunião com Bumlai e Lula tinha sido muito boa, 

que Ferraz teria feito uma boa exposição ao ex-presidente sobre a Sete Brasil, sobre a 

importância da empresa para a indústria naval brasileira e sobre as dificuldades 

enfrentadas para colocar os projetos para frente” 

Fernando Baiano contou que segundo relatos do ex-presidente da Sete Brasil, Lula teria 

falado em “dar mais velocidade” nos assuntos da empresa. “Ferraz disse que Lula foi 
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bastante amável com ele e teria assumido o compromisso de ajudar a dar mais velocidade 

nos assuntos da Sete Brasil, para viabilizar uma consolidação mais rápida da indústria 

naval brasileira.” 

[veja_tambem] 

Segundo o delator, Ferraz disse que, inclusive, em decorrência da reunião com Lula, teria 

sido agendada e realizada uma outra reunião, no Instituto Lula, com a participação do 

presidente “do Sindicato da Indústria Naval, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria 

Naval ou algo do tipo”. 

‘Peso maior’. Fernando Baiano relatou em seu termo de delação que as negociações 

começaram em 2011, depois dele procurar Bumlai para ajudar a OSX a participar do 

pacote de contratos da Sete Brasil que estava sendo fechado no início do governo Dilma 

Rousseff. Fernando Baiano afirmou que em determinado momento, ainda em 2011, 

comentou com Bumlai “que achava que estavam existindo empecilhos ao fechamento do 

negócio” da OSX e que “achava que era necessária uma Providência mais incisiva para 

concretização da negociação”. 

“O depoente considerava indispensável ‘um peso maior’ para que o negócio fosse 

ultimado”, registrou a força-tarefa da Lava Jato. Teria sido ai então que Bumlai “ficou de 

acertar uma reunião entre João Carlos Ferraz e o ex-presidente Lula.” 

Fernando Baiano afirma que Bumlai receberia metade da propina paga pela OSX. “Que 

todo o desenrolar das negociações era repassado pelo depoente para Bumlai”, explicou 

Fernando Baiano. “Havia um acerto” com Bumlai “no sentido da divisão da ‘comissão’ 

devida em razão do negócio”, disse o delator. “(Fernando Baiano) ficaria com metade e 

Bumlai com a outra metade da ‘comissão’.” 

‘Nora’. Fernando Baiano afirmou que foi no decorrer dessas negociações da OSX com a 

Sete Brasil, intermediadas por Bumlai em contatos diretos com Lula, que “em uma das 

visitas” do pecuarista ele teria indagado “sobre a possibilidade de ser obtido um 

adiantamento da parte de Bumlai na comissão que seria paga pela OSX. 

“Nessa reunião Bumlai afirmou que precisava do dinheiro porque estava sendo 

pressionado para resolver um problema”, contou Fernando Baiano, que disse ter 

questionado o pecuarista sobre detalhes da situação, “para ver se poderia ajudar”. 
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“Bumlai disse que estava sendo cobrado por uma nora do ex-presidente Lula para pagar 

uma dívida ou uma parcela de um imóvel”, revelou Fernando Baiano. Bumlai teria dito 

que “tinha ficado de resolver esse problema” e falou em uma dívida de R$ 3 milhões. 

O delator afirmou que disse pessoalmente a Bumlai que “não poderia ajudar com R$ 3 

milhões, mas que poderia contribuir com R$ 2 milhões para resolver o problema”. O valor, 

segundo ele, foi repassado para o pecuarista, por meio de uma empresa de locação de 

equipamentos, de nome São Fernando, por meio da emissão de uma nota fiscal por 

serviços não prestados. “O valor pago não foi o valor exato de R$ 2 milhões, tendo sido 

provavelmente uma quantia um pouco menor”, revelou Baiano. 

COM A PALAVRA, O INSTITUTO LULA 

“O ex-presidente não comenta supostos trechos de documentos que estão sob sigilo 

judicial. Reiteramos que o ex-presidente Lula nunca atuou como intermediário de 

empresas em contratos, antes, durante ou depois de seu governo. Jamais autorizou que 

o sr. José Carlos Bumlai ou qualquer pessoa utilizasse seu nome em qualquer espécie de 

lobby. Não existe a dívida de 2 milhões supostamente mencionada na delação.” 

COM A PALAVRA, O PECUARISTA JOSÉ CARLOS BUMLAI 

“A respeito das questões encaminhadas, insistimos que o empresário JCB nunca 

atuou em nome de OSX ou de Fernando Baiano em quaisquer demandas, nem pediu 

dinheiro usando o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou seus familiares, 

para beneficiar quem quer que fosse. Mais uma vez, informações já contestadas por nós 

são misturadas irresponsavelmente, na tentativa de criar novos fatos que, na prática, não 

existem.” 
 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/delator-diz-que-lula-reuniu-se-com-bumlai-e-presidente-da-

sete-brasil-por-contratos-de-navios-sonda/ 

 

 Veja-se o e-mail na íntegra. 

 
 
Grifo nosso 
Assunto: Fwd: Comunicado Petrobras - Petrobras cancela o processo de contratação do 
afretamento de cinco sondas de perfuração com o Grupo Ocean Rig 
De: Joao Ferraz <joao.ferraz@setebr.com> 

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/delator-diz-que-lula-reuniu-se-com-bumlai-e-presidente-da-sete-brasil-por-contratos-de-navios-sonda/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/delator-diz-que-lula-reuniu-se-com-bumlai-e-presidente-da-sete-brasil-por-contratos-de-navios-sonda/
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Para: Fernando Soares <fsoares@hawkeyespar.com> 
Bcc: Jose Carlos Bumlai <josebumlai@bumlai.com.br> 
Envio: 30/11/2012 08:18:05 

 
Segue Press Release da PB divulgado ontem a noite 
Depois conversamos pessoalmente 
 
Sds 
 
Ferraz 
 
Enviado via iPhone 

,  

  

Petrobras cancela o processo de contratação do afretamento de cinco sondas de perfuração com o Grupo 

Ocean Rig  

  

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2012 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que cancelou hoje o processo 

de contratação para o afretamento de cinco sondas de perfuração para 3.000 m de lâmina d'água com o Grupo Ocean 

Rig. 

A decisão está baseada na redução de necessidade futura de sondas por conta da previsão de número menor de 

poços a serem perfurados no Pré-sal da Bacia de Santos, em virtude da maior produtividade que vem sendo obtida 

pelos poços nos projetos de desenvolvimento da produção naquela área.  

  

Atenciosamente,  

Relacionamento com Investidores.  

 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Importante ressaltar-se que JOAO FERRAZ admitiu receber propinas quando 

autuou como presidente da SETE BRASIL, disse ainda que todos os estaleiros 

contratados para construir navios-sonda pagavam uma propina de 0,9% do valor do 

contrato.  

 Sendo assim, os assuntos tratados nos e-mails 1.1 a 1.6 e 2.1 a 2.2 merecem 

ser esclarecidos por JOAO FERRAZ em eventual nova oitiva, notadamente no sentido 

http://www.inmailing.com.br/mod_perl/redir.cgi?acao=redir&id=129197&u=claudia*brasilenergia.com.br&url=http%3A%2F%2Fwww.investidorpetrobras.com.br%2Fpt%2Fcomunicados-e-fatos-relevantes%2F
http://www.inmailing.com.br/mod_perl/redir.cgi?acao=redir&id=129197&u=claudia*brasilenergia.com.br&url=http%3A%2F%2Fwww.investidorpetrobras.com.br%2Fpt%2Fcomunicados-e-fatos-relevantes%2F
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de esclarecer qual o papel do núcleo INSTITUTO LULA nessas negociações (CLARA 

ANT, PAULO OKAMOTTO e LULA) 

 Além disso, que seja também oportunizado o esclarecimento acerca do que o 

investigado supra tem conhecimento sobre o PROJETO ÁFRICA (e-mails 3.1 a 3.5) e 

até mesmo do e-mail 4.1, notadamente do interesse do JOSE CARLOS BUMLAI no caso. 

 Veja-se notícia encontrada na internet. 

 

Grifo nosso 

Corrupção na Sete Brasil era igual à da 

Petrobras, diz ex-presidente 

Acusado de receber propina, João Carlos Ferraz afirmou em depoimento a Sérgio 

Moro que o ex-gerente de serviços da Petrobras Pedro Barusco era o responsável 

por replicar na empresa o esquema de propinas instalado na petrolífera 
Por Agência Brasil Em 19 jul, 2016 - 21:12 Última Atualização 19 jul, 2016 - 21:32 

CorrupçãoJustiça 

 Compartilhar  

 
Ex-presidente da Sete Brasil é acusado de receber propinaAlex Ferreira/Câmara dos Deputados 

O ex-presidente da Sete Brasil João Carlos Ferraz afirmou que a divisão das propinas 

recebidas de estaleiros contratados pela empresa era uma réplica do esquema que já existia 

na Petrobras. Ele prestou depoimento hoje (19) ao juiz federal Sérgio Moro, na 13ª Vara Federal 

https://congressoemfoco.uol.com.br/author/agenciabrasil/
https://congressoemfoco.uol.com.br/corrupcao/
https://congressoemfoco.uol.com.br/corrupcao/
https://static.congressoemfoco.uol.com.br/2016/07/Ferraz.jpg
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de Curitiba, em acordo de delação premiada acertado com o Ministério Público Federal (MPF) 

dentro da Operação Lava Jato. 

A Sete Brasil foi criada pela Petrobras para explorar o petróleo na camada pré-sal. Ferraz presidiu 

a empresa de 2010 a 2014 e é acusado de ter recebido propina. 

Ferraz falou sobre a divisão de propinas ao ser indagado por Moro sobre qual motivo os 

executivos da Petrobras também recebiam uma parte das propinas decorrentes dos contratos 

firmados pela Sete Brasil. Segundo Ferraz, o ex-gerente de serviços da Petrobras Pedro Barusco 

era o responsável por replicar na empresa o esquema de propinas instalado na petrolífera. 

Leia mais 

Galloro diz que Moro exigiu que PF “cumprisse logo” mandado contra… 

12 ago, 2018 

Lava Jato denuncia Palocci, Mantega e marqueteiros do PT por corrupção 

10 ago, 2018 

O ex-presidente da Sete Brasil disse que todos os estaleiros contratados para construir 

navios-sonda pagavam uma propina de 0,9% do valor do contrato. “Dois terços eram 

destinados ao Partido dos Trabalhadores (PT), na pessoa de João Vaccari Neto [ex-

tesoureiro do partido], e o restante era dividido em duas partes iguais. Uma parte era 

destinada a pessoas da Petrobras e a outra, para executivos da Sete Brasil”, explicou Ferraz. 

O réu afirmou não saber os nomes de todos os executivos da Petrobras que recebiam as propinas. 

“Certamente, o [ex-diretor de Serviços] Renato Duque, que o Barusco me falou. Outras pessoas, 

eu não tenho certeza; apenas tive conhecimento através dos inquéritos”. Os executivos da Sete 
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Brasil que recebiam comissões, segundo o depoimento, eram Ferraz, Barusco e o ex-gerente da 

área internacional da Petrobras, Eduardo Musa". 

João Carlos Ferraz disse que recebeu entre US$ 1 milhão e US$ 2 milhões em propinas, que 

foram pagas através de uma conta no banco Kramer, na Suíça. A conta teria sido aberta em 2011, 

em nome de uma offshore chamada Firazza. Segundo Ferraz, o valor recebido é apenas uma parte 

das comissões devidas pelos estaleiros, já que os pagamentos seriam feitos ao longo dos contratos 

— que tinham entre 10 e 15 anos de duração. 

O ex-presidente da Sete Brasil disse que foi apresentado a João Vaccari Neto por Pedro 

Barusco e Renato Duque, durante um jantar em São Paulo. “Eles falaram que tinham o desejo 

de aumentar ainda mais essas comissões, de modo que não apenas os estaleiros (...) pagassem, mas 

também os operadores de sondas”, relatou. Ferraz disse que foi contra a ideia naquele momento, 

mas que não ficou sabendo dos desdobramentos do assunto. 
 

https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/corrupcao-na-sete-brasil-era-igual-a-da-petrobras-diz-ex-

presidente/ 

 

Neste sentido, de acordo com o material 3138/16 ora analisado, constam 

indícios de que LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA exercia certa influência na presidência da 

SETE BRASIL, especificamente sobre JOAO CARLOS MEDEIROS FERRAZ, mesmo 

não sendo mais Presidente da República. 

 Logo, em cotejo com outros elementos levantados nesta investigação policial 

(material apreendido de outras fases, materiais requisitados pelas autoridades policiais 

e outras INFORMAÇÕES/RELATÓRIOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA), pode-se perceber 

que alguns dos e-mails, reuniões e outros indícios até o presente momento vem 

corroborando, de alguma forma, com as versões apresentadas pelo colaborador 

ANTONIO PALOCCI FILHO perante Autoridade Policial FILHO através dos termos de 

colaboração lavrados em decorrência do acordo celebrado e homologado com a 
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POLÍCIA FEDERAL, bem como de outros termos de declaração complementares 

prestados por aquele. 

 

 Ademais, informo a Vossa Excelência que este RELATÓRIO DE ANÁLISE DE 

POLÍCIA JUDICIÁRIA por se tratar de uma reanálise parcial do conteúdo existente 

Material 3138/16, LAUDO 1312/16, Memorando 3083/16- SR/DPF/PR, IPL 066/2016 - 

Caixa de e-mail funcional de JOAO CARLOS MEDEIROS FERRAZ, outros relatórios 

poderão ser elaborados partir da análise do conteúdo do referido material, bem como 

outras diligencias complementares poderão ser realizadas a partir dos resultados 

identificados no decorrer desta investigação policial.  

 

 Por fim, sugere-se a esta Autoridade Policial, caso este seja seu 

entendimento, que seja procedida nova oitiva de JOAO CARLOS MEDEIROS FERRAZ 

para fins de que ele possa esclarecer os elementos trazidos neste documento. 

 

 

 É o Relatório. 

  Curitiba, 29 de agosto de 2018. 


