
Declarações de Mateus Coutinho 

Sobre a acusação do Ministério Público Federal, tenho a dizer que: 

1. Qualificação: 
1.1. Ao contrário do que a denúncia diz nunca fui diretor da Construtora OAS; 

1.2. Também nunca fui o responsável por qualquer liberação de pagamentos da 

Construtora OAS; 

1.3. Nunca tive qualquer procuração da Construtora OAS, Coesa Engenharia, 

Consórcio SEHAB, Consorcio Viário São Bernardo e outros. 

1.4. Somente passei a ser diretor de uma empresa do grupo OAS, a OAS S/ A, em 

março de 2013, permanecendo naquele cargo até Dezembro de 2013; 

1.5. No início de 2014 até 14/11/2014, fui Diretor Financeiro da OAS 

Investimentos; 

1.6.A OAS S.A e a OAS Investimentos não celebraram contratos com a Petrobrás e 

sequer participaram de licitações com a Petrobrás. 

2. Pessoas: 

2.1. Nunca tive contato com Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Pedro Barusco, 

Nestor Cerveró e outros funcionários e diretores da Petrobrás citados na 

Operação Lava Jato; 

2.2. Nunca trabalhei na área de Petróleo e Gás da Construtora OAS; 

2.3. Nunca soube de qualquer ajuste, combinação, promessa ou pagamento de 

quaisquer vantagens indevidas a agentes públicos e funcionários da 

PETROBRÁS; 

2.4. Nunca participei de qualquer reunião para ajustar ou combinar vencedores de 

obras da Petrobrás; 

2.5. Minha atividade profissional ultimamente estava associada a consolidação 

contábil, informações gerenciais e captação de recursos junto ao mercado 

financeiro; 

2.6. Até ser preso, não conhecia nenhum dos executivos ou donos de outras 

empreiteiras citadas na Operação Lava Jato; 

3. Funcionários da OAS: 

3.1. Desconheço as atividades profissionais de Fernando Stremmel e João Alberto 

Lazzari; 

3.2. Nunca tive relação profissional com Age no r Medeiros; 

3.3. Tenho conhecimento de que José Adelmário foi presidente da empresa, não 

podendo afirmar dele se o mesmo tinha qualquer conhecimento de obras 

ligadas a Petrobrás; 

4. Alberto Youssef, Waldomiro de Oliveira e Luiz Argola: 

4.1. Nunca tive qualquer tipo de relacionamento com Alberto Youssef; 

4.2. Nunca conheci nenhum funcionário ou subordinado de Alberto Youssef; 

4.3. Nunca fui ao escritório da GFD investimentos, localizado na Rua Renato Paes 
de Barros; 

4.4. Não me recordo de conhecer ou ter sido apresentado a Waldomiro de 

Oliveira; 



4.5. Fui apresentado a Alberto Youssef em 2010 ou 2011, no Aeroporto de Santos 

Dumont, como investidor do ramo hoteleiro; 

4.6.Jamais tratei com o senhor Alberto Youssef sobre qualquer assunto de 

Petrobrás ou sobre pagamentos às empresas MO, RCI e RIGIDEZ; 

4.7. Conheço o deputado Luiz Argolo da cidade de Entre Rios/BA há mais de 20 

anos, onde as nossas famílias têm propriedade rural; 

4.8. Muito tempo depois, no final de 2013, reencontrei o senhor Alberto Youssef 

ocasionalmente, tendo me falado que conhecia o deputado Luiz Argolo e que 

o deputado disse para ele que me conhecia de infância e por isso pediu uma 

contribuição para uma ação comunitária que o deputado estava fazendo na 

região Nordeste da Bahia. Porém, esta contribuição não aconteceu. 

S. Considerações finais: 

5.l.A imputação está baseada numa falsa premissa, ao afirmar que eu teria 

liberado os pagamentos pela Construtora OAS, sendo que isso não é verdade. 

5.2.Jamais fui Diretor Financeiro da Construtora OAS; 

5.3. Não procede a informação de que liberei qualquer pagamento a Luiz Argolo; 

5.4. Não tenho conhecimento de qualquer propina destinada a agentes políticos e 

funcionários da Petrobrás; 

5.5. Gostaria de ressaltar que, na época em que as obras da R E PAR e RNEST foram 

ganhas e boa parte construídas, e ainda no momento em que os contratos 

foram firmados com as empresas (MO, RCI E RIGIDEZ), além dos respectivos 

pagamentos, tratava-me de um mero funcionário da empresa OAS. 


