
Eu, José Ricardo Nogueira Breghirolli, diante da acusação que me foi oferecida na Justiça 

Federal de Curitiba/PR, tenho a dizer que: 

1 - Sou Administrador de Empresas e trabalho na Construtora OAS desde 2002, onde fui 

responsável até 2006 pela área de Auditoria. Posteriormente trabalhei como Responsável 

Administrativo e Financeiro em obras de clientes privados até 2008. Após esta passagem 

retornei a Matriz na função de Gerente de Controladoria e posteriormente assumi a 

Superintendência Administrativa, associada às áreas de Comunicação e Responsabilidade 

Social. 

2- Nunca tive contato com agentes público ou políticos, não participei de qualquer reunião 

com funcionários da Petrobrás, nem sequer conhecendo-os. Nunca visitei nenhum 

estabelecimento ou escritório da Petrobrás. 

3 - Nunca participei de qualquer ajuste ou combinação de preço com qualquer empresa para 

favorecer a OAS em obras públicas ou privadas, seja ela Petrobrás ou não. 

4 - Não conheço e nem tive qualquer contato com as pessoas de Paulo Roberto Costa, Renato 

de Souza Duque, Pedro Barusco, Maria Graça Foster, Nestor Cerveró ou qualquer outro 

dirigente ou funcionário da Petrobrás. 

5 - Sempre fui funcionário e nunca tive cargo diretivo da empresa. Desde de 2009 não tenho 

procuração e nem autonomia para nenhum tipo de decisão. 

6 - Não tinha contato dentro da OAS com as pessoas de José Adelmário (Léo Pinheiro) e 

Agenor Medeiros, bem como não foram meus superiores diretos. 

7- Não sei dizer se houve propina nos contratos da RNEST, REPARou qualquer outra obra da 

empresa, até porque não era minha função fazer qualquer tipo de ajuste, promessa ou 

pagamento de valores para este fim. Na minha ótica todas as licitações vencidas pela empresa 

estavam dentro da legalidade. 

8 - Nunca tive qualquer relação institucional com qualquer agente público, seja para doações 

eleitorais ou pagamento de qualquer tipo de valor. 

9- Fui apresentado na OAS a um empresário de apelido BETO em 2013, o qual posteriormente 

vim saber que se tratava da pessoa de Alberto Youssef, o qual se apresentou como empresário 

de diversos segmentos, dentre eles a Marsans, que sempre acreditei se tratar de negócios 

lícitos. 

10 - As duas visitas em 2011 ao Escritório do Sr. Alberto Youssef referem-se à entrega de 

documentos a pedido da empresa, cujo conteúdo o declarante desconhecia. 

11- Conheci e encontrei o Sr. Waldomiro de Oliveira na sede da OAS apenas no ano de 201 
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12 - Nunca determinei ou solicitei que se fizesse entregas de valores a agentes públicos e/ou 

pessoas associadas a estes. Que apenas tinha contatos com o Sr. Alberto Youssef para repassar 

as informações que recebia. Não tinha conhecimento do real destinatário e nem a que título 

serviam essas entregas. 

13 - Não me recordo de ter elaborado a planilha indicada pela denúncia. 

14- Nunca fui responsável por nenhum serviço ligado a área internacional da empresa. 

15- Não tenho fluência nos idiomas Inglês e Espanhol. 

16 - Nunca me relacionei e nem tratei de nenhum assunto com as pessoas que trabalhavam 

com o Sr. Alberto Youssef. 

17 -Todos os meus bens e rendimentos são lícitos e declarados junto a Receita Federal. Nunca 

recebi qualquer provento ou quantia fora da minha atuação profissional. Todos os recursos 

financeiros adquiridos em m u nome e de minha esposa são administrados por mim. Sendo 

médica. 

José Ricardo No 


