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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PIC 1.30.001.000666/2017-10 

TERMO DE INQUIRIÇÃO 

Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2017, às 14h00, na sede da 

Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, compareceu JOÃO 

HENRIQUE TEBYRIÇA DE SÁ, brasileiro, CPF: 008.382.567-32, RG 073942765 

IFP/RJ com endereço residencial Rua Professor brandão Filho, 70, apto 702, Leblon, 

ex-funcionário da CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGEN HARIA S/A, na qualidade de 

leniente, acompanhada pelos patronos abaixo qualificados, considerando o teor do acordo de 

leniência homologada nos autos do processo nº 0506972-95.2016.4.02.5 1 O 1, da 7ª Vara Federal 

Criminal do Rio de Janeiro, prestou as seguintes declarações: "QUE renuncia o direito ao 

silêncio na forma do artigo 4°, §14° da Lei nº 12.850/2013; QUE se compromete a dizer 

a verdade sobre os fatos indagados, QUE sobre os fatos relacionados ao Metrô, 

esclarece que foi empregado da CARIOCA desde 1996 até 2016, ocupando a função de 

engenheiro civil, sendo o representante da CARIOCA no Consórcio RIO BARRA desde 

o iiúcio da obra até o final da referida obra; QUE nesse período o depoente exerceu a 

função de Gerente Comercial do Consórcio RIO BARRA; QUE em três oportunidades 

não sabendo precisar em qual ano, durante a obra da Linha 4 do Metrô, antes de 

outubro/2014 e depois de 2010, o depoente acompanhou um funcionário da QUEIROZ 

GALVÃO chamado JOSÉ BAIA para entregar dinheiro de propina cujo destinatário 

final seria alguém da Secretaria de Transportes; QUE o depoente não sabe dizer a quem 

era destinada a propina, mas sabe dizer que o valor era entregue a uma pessoa que 

poderia ser um intermediário do destinatário final da propina; QUE os valores foram 

entregues nos seguintes endereços: em duas ocasiões na Rua do Carmo, nº 17 e a 

terceira vez em um prédio da Avenida Atlântica esquina com a Figueiredo de 

Magalhães (que olhando para a Figueiredo de Magalhães é o prédio azul da esquerda); 

QUE nas duas oportunidades que esteve na Rua do Carmo, 17, também acompanhou o 

depoente e JOSÉ BAHIA o funcionário da ODEBRECHT chamado RONALDO 

BITTENCOURT; QUE a função do depoente e também de RONALDO era servir de 

testemunha para JOSÉ BAHIA que os valores foram entregues nos locais mencionados; 

QUE o depoente sabe que era dinheiro que estava sendo entregue pois ajudou JOSÉ 

BAHIA a contar; QUE não se recorda o valor total; QUE sabe dizer que os pagamentos (;-
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eram relacionados à parte da QUEIROZ GALVÃO, SERVIX e COV AN (integrantes do 

Consórcio Linha 4 Barra); QUE se recorda que no endereço na Rua do Carmo havia 

uma sala de reunião que havia mais de 50 canancas; QUE foram atendidos na ocasião 

por um senhor de 70 anos, grisalho, um pouco careca, usando suspensórios, um pouco 

barrigudo que recebeu uma sacola de compras com o dinheiro; QUE já em Copacabana 

quem atendeu foi uma outra pessoa de meia idade, por volta de 45 anos, um homem 

também; QUE em Copacabana o depoente subiu ao prédio e dirigiu a um andar baixo, 

sendo atendido na porta pelo homem referido, sem adentrar ao apartamento; Que 

conseguiu ver que o apa1iamento estava mobiliado e habitado". 

Nada mais havendo, encerro o presente termo, que segue assinado por 

~ ~ ~ l d /J C: 
]DA_~ HENRIQUE TEB'~RIÇA DE SÁ 
Depoente 

r?~~--' 
'RENATO NEVES TONINI (pelo depoente) 
Advogado 
OAB/RJ 46.151 

~~/-°-· 
DÉBORA POETA WEYH (pela CARIOCA ENGENHARIA) 
Advogada 
OAB/RS 62.866 
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