
Declarações de Agenor Franklin Magalhães Medeiros 

1. O declarante sempre exerceu funções técnicas, de planejamento estratégico e 
prospecção de negócios de suas áreas de atuação, sempre lícitos, dentro da 
empresa; 

2. Nunca houve corrupção, formação de cartel, tampouco "clube" ou fraude a 
licitações; 

3. Todas as reuniões das quais participou, ocorridas entre as empresas, trataram de 
temas legais, como por exemplo investimentos previstos para o futuro; 

4. Não tem conhecimento de propina nos contratos da REPAR, RNEST ou qualquer 
outra obra; 

5. As licitações de tais obras foram vencidas dentro da legalidade, sendo indiscutível 
a capacidade técnica e empresarial da empresa para tanto, sendo que as obras 
questionadas na denúncia foram lideradas em consórcio pela Odebrecht, cabendo 
a ela a comunicação e relação institucional com o cliente Petrobras, comando da 
gestão e. das negociações comerciais, operacionais e financeiras; 

6. Os aditivos celebrados em tais obras foram legais e legítimos; 
7. A OAS nunca foi procurada por Alberto Youssef ou Paulo Roberto Costa para tratar 

de pagamentos de propina; 
8. Leo Pinheiro procurou o declarante, pedindo-lhe para entrar em contato com um 

representante da Odebrecht, porque este queria tratar de algum assunto; 
9. Em 2010, o declarante se encontrou com o representante da Odebrecht, o qual 

questionou a OAS sobre a possibilidade de doação à campanha do PSB para o 
Governo de Pernambuco de 2010; 

10. Voltei a Leo Pinheiro com o pedido e perguntei a ele sobre a viabilidade 
econômica da contribuição, tendo recebido dele resposta afirmativa, com a 
recomendação de procurar a Diretoria Financeira da Construtora OAS, diretoria 
responsável por doações eleitorais, para que a doação fosse efetivada, sendo que 
a Diretoria Financeira me disse que seria possível doar R$ llmi; 

11. O declarante teve novo encontro com o representante da Odebrecht, para afirmar 
a ele que sim, era possível doar R$ 11m i.; 

12. Não sei como a Diretoria Financeira operacionalizou a doação, pois dei o assunto 
como encerrado após este contato com esta Diretoria; 

13. Alberto Youssef falta com a verdade quando afirma que o declarante estava 
envolvido nos contratos firmados com suas empresas e descritos na denúncia, 
sendo também incongruente na cronologia dos fatos; 

14. Nunca tive conhecimento da existência das empresas MO, Rigidez e RCI de Alberto 
Youssef e também dos contratos assinados pelas empresas de Alberto Youssef 
com as empresas do Grupo OAS; 

15. O declarante não conhece Waldomiro de Oliveira e nunca teve qualquer tipo de 
contato com ele ou qualquer outro funcionário de Alberto Youssef; 

16. José Ricardo e Mateus nunca foram meus subordinados em nenhum momento, 
não tendo tratado com eles sobre tal assunto de doação; 

17. O declarante nega ter conhecido José Janene, tampouco ter participado de 
qualquer reunião onde ele estivesse presente, não correspondendo à verdade tal 
afirmação; 

18. Nunca mantive contatos com detentores de cargos eletivos ou candidatos a cargos 
eletivos; 

19. Reitero todas as minhas afirmações sem faltar com a verdade, compromisso este 
que tenho com minha família e com minha formação de valores rígidos. Não há 
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nada contra minha conduta à exceção da palavra de delatores que possuem 
segundas intenções e nada mais desejam senão satisfazer o encontro de bodes 
expiatórios e se livrar de punições, ainda que com depoimentos não verdadeiros e 
contraditórios, sendo que um deles é reincidente e não cumpridor de um acordo 
anteriormente firmado com a Justiça. Não há como acreditar em tais personagens, 
criminosos confessos, sendo impossível a prova contrária; 

20. Que o declarante não teve conhecimento, muito menos fez uso de documentos 
falsos e nem foi consultado sobre qualquer juntada destes na Justiça Federal de 
Curitiba/PR; 

21. Todo o meu patrimônio foi construído de forma lícita, ao longo de minha vida 
profissional de 42 anos de reputação ilibada, tudo conforme declarado à Receita 
Federal. 
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