
 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 

 
 

1 

Processo nº 0002573-75.2019.4.02.5101 (2019.51.01.002573-5) 

Autor: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

Réu: NÃO TEM 
 

CONCLUSÃO 

Nesta data, faço estes autos conclusos 

a(o) MM(a). Juiz(a) da  7ª Vara Federal Criminal/RJ. 

Rio de Janeiro/RJ, 03 de junho de 2019 

 

FERNANDO ANTONIO SERRO POMBAL 

Diretor(a) de Secretaria 
(TRFPMP) 

 

 

DECISÃO 

 

Trata-se de representação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL às fls. 

3/29, objetivando o deferimento da PRISÃO TEMPORÁRIA de RENAN MIGUEL 

SAAD, a BUSCA E APREENSÃO nos endereços residenciais e comerciais ligados a 

ele, bem como o BLOQUEIO DE seus ATIVOS e BENS. 

Instruem os autos os documentos de fls. 30/304.  

O MPF pretende aprofundar as investigações relativas ao esquema 

milionário de corrupção de agentes públicos por meio de pessoas jurídicas contratadas 

pelas empreiteiras na realização de obras públicas no Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, no âmbito da Secretaria Estadual de Transporte e a Companhia de Transportes 

sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro (Riotrilhos) - especificamente no contrato de 

construção do Metrô Linha 4, o qual foi vencido pelo consórcio Rio Barra S.A, 

integrada por CARIOCA ENGENHARIA, QUEIROZ GALVÃO e ODEBRECHT 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. 

Em acordo de colaboração celebrado com Marcos Vidigal, ex-executivo da 

Odebrecht, ele relatou pagamentos de propina a agentes públicos da Secretaria de 

Transportes, bem como ao ex-Procurador do Estado, RENAN SAAD. 

Ademais, o MPF acostou documentos relacionados à Trans-Expert, obtidos 

no Armazém Gerais Murundu, os quais indicam a entrega de valores por determinação 

da Odebrecht para o escritório de RENAN.  
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Segundo o órgão ministerial, a atuação de RENAN foi fundamental para as 

obras da Linha 4 do Metrô, uma vez que proferiu pareceres favoráveis à alteração de 

metodologia e execução das obras, mantendo as construtoras vencedoras da licitação 

inicial.  

Além disso, o parquet assinala que RENAN recebia o aval de REGIS 

FICHTNER, ex-chefe da Casa Civil, nas suas ações em favor das construtoras. Isso 

porque, segundo depoimento de SERGIO CABRAL, dentro da organização criminosa, 

REGIS cuidava da Secretaria de Transportes e RENAN era sua pessoa de confiança.  

Dessa forma, o Ministério Público Federal entende necessária a autorização 

do Juízo para a tomada de medidas cautelares mais gravosas, considerando o aparente 

envolvimento relevante do investigado nos ilícitos perpetrados pela ORCRIM que 

descreve. 

 

É o relatório. DECIDO. 

 

Trata-se, pois, da continuidade de investigações e processos criminais em 

curso neste Juízo Federal especializado quanto à prática de diversos crimes por uma 

mesma ORCRIM. Na fase atual, aparece novo agente que, ao que tudo indica, estaria 

relacionado à referida organização criminosa.  

Nessa toada, a partir dos depoimentos prestados pelos executivos da 

empresa Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A, firmados em decorrência do 

acordo de leniência homologado por este juízo (processo nº 0506972-

95.2016.4.02.5101) foram identificadas irregularidades na execução das obras da Linha 

4 do Metrô.  

De acordo com os lenientes, SERGIO CABRAL organizou esquema de 

recebimento de recursos indevidos, decorrente das obras contratadas pelo Estado do Rio 

de Janeiro, tendo sido beneficiados agentes vinculados à Secretaria de obras, Secretaria 

de Governo, dentre outras.  

Assim, narra o MPF que, à semelhança do que ocorreu na Secretaria de 

Estado de Obras do Rio de Janeiro (ação penal n° 0504113-72.2017.4.02.5101), 

também a Secretaria Estadual de Transporte e a Companhia de Transportes sobre 
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Trilhos do Estado do Rio de Janeiro (Riotrilhos) - especificamente no contrato de 

construção do Metro Linha 4 – estariam envolvidas em esquema milionário de 

corrupção quando da realização de obras públicas no Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Segundo o Ministério Público, a obra da Linha 4 do Metrô foi vencida pelo 

consórcio RIO BARRA S.A., integrado pela CARIOCA ENGENHARIA, através da ZI-

GORDO PARTICIPAÇÕES S.A (posteriormente denominada ZI PARTICIPAÇÕES 

S.A.) em conjunto com a QUEIROZ GALVÃO PARTICIPAÇÕES – CONCESSÕES 

S.A. e ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A, tendo sido o custo 

inicial orçado em R$ 880.079.295,18 e posteriormente reajustado para R$ 

9.643.697.011,65. 

No presente momento, o MPF traz à colação o depoimento do colaborador 

Marcos Vidigal, ex-executivo da ODEBRECHT, que revelou o pagamento de propina 

na ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) ao ex-Procurador do Estado 

RENAN MIGUEL SAAD, responsável por exarar pareceres nos procedimentos 

administrativos vinculados às obras do Metrô.  

Ainda segundo o colaborador, tais pareceres do Procurador do Estado 

RENAN MIGUEL SAAD, à época, foram utilizados para justificar a alteração 

qualitativa e quantitativa do contrato, sem a realização de nova licitação. Veja-se trecho 

do depoimento: 

 

“QUE sobre os fatos relacionados ao pagamento de propina ao Procurador 

do Estado RENAN MIGUEL SAAD esclarece que assumiu as obras do metrô 

do rio de Janeiro em maio do ano de 2007; Que naquele momento seriam 

iniciadas as obras da General Osório; Que conheceu RENAN SAAD numa 

reunião realizada pelo então secretário de transportes Julio Lopes; Que em 

2009, depois da conquista dos jogos Olímpicos, o Governador SÉRGIO 

CABRAL decidiu retomar o projeto do metrô; Que a ODEBRECHT não 

fazia parte da concessionária; Que BENEDITO JUNIOR disse que iria 

comprar uma parte da concessionária; Que o escritório do Barbosa 

Mussnich foi contratado para elaborar um parecer que era possível a 

alteração do trajeto porque a linha 1 já tinha andado até General Osório;... 

Que numa das idas a RIOTRILHOS procurou RENAN SAAD e perguntou se 

ele tinha alguma objeção ao escritório do Barbosa Mussnich; Que nessa 

ocasião RENAN SAAD disse que o parecer seria dele; Que o escritório de 

RENAN foi contratado por 300 mil reais, sendo o pagamento feito via 

caixa 2; Que a ODEBRECHT pagou 100 mil reais; Que RENAN estava na 

JFRJ
Fls 308

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 81131317-26-0-306-10-720279 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 

 
 

4 

procuradoria setorial... Que o pagamento a RENAN foi feito de uma vez só; 

Que a entrega foi feita pelo departamento de operações estruturadas; Que 

entregou o endereço do escritório de RENAN para a entrega de dinheiro; 

Que acredita que o escritório ficava localizado na Av. Rio Branco, 181; 

Que na época o escritório ficava no 30º andar... Que a corretora HOYA 

cuidava dos pagamentos no Rio de Janeiro; Que teve contato com ALVARO 

NOVIS uma única vez em 2010; Que não tem relação com ALVARO NOVIS 

e não conhece os depoimentos prestados por ele;... Que o primeiro parecer 

de RENAN SAAD tratou sobre o  reequilíbrio do contrato; Que o Estado 

adiantou o dinheiro para garantir o reequilíbrio do contrato; Que RENAN 

conhecia as demandas da concessionária; Que não tratou sobre a 

readequação do contrato com RENAN; Que tratou com ele a mudança da 

alteração do trajeto; Que isso foi acompanhado por MARCOS JURUENA; 

Que depois do contrato da obra da linha 4 houve um novo parecer de 

RENAN sobre a mudança de metodologia... Que participou de reuniões com 

RENAN na Secretaria de Transportes;...” 

 

 

Nessa linha, o MPF assinalou que a Odebrecht possuía um setor de 

Operações Estruturadas, com sistema próprio de informática (Drousys), que era 

responsável por disponibilizar vantagens indevidas aos agentes públicos. Em tal 

sistema, RENAN era identificado em pelo codinome GORDINHO.  

A seu turno, os registros eletrônicos relacionados a esse codinome vêm 

acompanhado do indicativo de “METRÔ”, restando inclusive a anotação de endereço de 

entrega, que condiz com a localidade apontada pelo colaborador Marcos Vidigal 

(Avenida Rio Branco, 181, n° 29). 

Ocorre que, conforme demonstrado pelo MPF por pesquisa livre ao site, o 

endereço citado, de fato, é do escritório de advocacia de RENAN.  

Ademais, o MPF apresenta documentos coletados em busca e apreensão, 

autorizada por esse Juízo, realizada na sede da pessoa jurídica Armazéns Gerais 

Murundu LTDA. Tal empresa era a responsável por armazenar documentação da 

empresa Trans-Expert; transportadora, em tese, utilizada pela Hoya Corretora de 

Valores, de Alvaro Novis, para a entrega de valores ilícitos provenientes da Odebrechet.  

Nesse diapasão, foi localizado em uma das caixas pertencentes à Hoya, 

recibo de entrega de R$ 100.000,00, datado de 18/04/2012, constando exatamente o 

endereço do escritório de RENAN SAAD, já mencionado acima.  
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Frise-se que tal valor e data também são condizentes com o registro no 

sistema Drousys, acostado pelo MPF, como sendo o da entrega para GORDINHO.  

Ou seja, os documentos encontrados no armazém indicam que a Hoya, a sob 

a orientação da Odebrechet, encaminhou montante para RENAN, no mesmo endereço já 

citado pelo colaborador Marcos Vidigal, o que parece corroborar a tese ministerial de 

que o ex-procurador recebeu montante ilícito da construtora.   

Cabe destacar ainda a aparente correlação das vantagens indevidas com 

parecer jurídico exarado por RENAN, tanto em 2009 quanto em 2012. De acordo com o 

órgão ministerial, o investigado emitiu nota favorável à manutenção e ao aditamento de 

contratos da Linha 4 do Metrô, privilegiando as construtoras, na medida em que indicou 

modificações sem a necessidade de novo leilão. 

Outrossim, a vinculação de RENAN com a organização criminosa parece 

bem sólida. Isso porque em computador apreendido na residência de REGIS 

FICHTNER, no bojo da Operação C’est Fini, foram localizadas mensagens eletrônicas 

enviadas por Regis a Julio Lopes, à época Secretário de Transportes, no qual o primeiro 

indica que RENAN é sua pessoa de confiança. 

Com o intuito de corroborar a ligação de RENAN com os demais membros 

da ORCRIM, o MPF acostou depoimento de SERGIO CABRAL, de fevereiro de 2019, 

no qual ele afirma que REGIS cuidava da Secretaria de Transporte, a qual funcionava 

como uma extensão da Casa Civil.  

Pois bem, estabelecidos os fatos imputados ao investigado, cumpri 

esclarecer que a prisão temporária é medida que busca a obtenção de elementos de 

informação a fim de confirmar a autoria e materialidade dos delitos. Seguindo 

orientação de Nucci:  

 

“...é medida urgente, lastreada na conveniência da investigação policial, 

justamente para, prendendo legalmente um suspeito, conseguir formar, com 

rapidez, o conjunto probatório referente tanto à materialidade quanto à 

autoria. Aliás, se fossem exigíveis esses dois requisitos, não haveria 

necessidade da temporária. O delegado representaria pela preventiva, o juiz 

a decretaria e o promotor já ofereceria denúncia. A prisão temporária tem a 

função de propiciar a colheita de provas, quando, em crimes graves, não há 

como atingi-las sem a detenção cautelar do suspeito.” (NUCCI, Guilherme 
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de Souza, Manual de Processo Penal e Execução Penal, 5ª Ed., Editora RT, 

2008) 

 

Assim, além de necessária para a investigação penal, mostra-se 

indispensável que o delito seja um dos previstos no rol enumerado na Lei n° 7.960/89, 

como é o caso. 

É plausível a tese acusatória de que o investigado estaria envolvido no 

esquema criminoso comandado por SERGIO CABRAL, mormente pela sua aparente 

ligação com REGIS FICTHNER, indicada acima. Em suma, os delitos imputados ao 

investigado RENAN relacionam-se à organização criminosa e corrupção; presente, 

portanto, o fumus comissi delicti que viabiliza a decretação da prisão temporária. 

Cabe ressaltar, que embora no artigo 1º, inciso III da Lei n° 7960/89 haja a 

previsão do delito de quadrilha ou bando; a partir de agosto de 2013, com a vigência da 

Lei n° 12.850/13, tal crime passou a ser reconhecido como associação criminosa, nela 

incluída a organização criminosa.  

No mais, o Ministério Público entende necessária a oitiva de integrantes do 

escritório de SAAD, ou seja, funcionários diretamente subordinados a ele; sendo, pois, 

provas complicadas de serem recolhidas com RENAN em liberdade.  

Nessa toada, a imprescindibilidade da medida para a investigação é 

evidente, assegurando, dentre outros efeitos, que todas as testemunhas sejam ouvidas 

pela autoridade policial sem possibilidade de prévio acerto de versões entre si ou sofram 

pressão por parte do investigado. 

Diante dos fatos, entendo presentes os requisitos autorizadores para a 

decretação da prisão temporária do requerido, pois imprescindível às investigações, 

bem como por existirem fundadas razões (autoria e materialidade) da prática do delito 

de organização criminosa, nos termos do artigo 1º, incisos I e III, alínea “l”, da Lei nº 

7.960/89. 

 

– BUSCA E APREENSÃO 

 

A fundamentação explicitada alhures demonstra a extrema importância da 

autorização da busca e apreensão nos endereços vinculados ao investigado.  

JFRJ
Fls 311

Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MARCELO DA COSTA BRETAS.
Documento No: 81131317-26-0-306-10-720279 - consulta à autenticidade do documento através do site http://www.jfrj.jus.br/autenticidade .



 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

Seção Judiciária do Rio de Janeiro 

Sétima Vara Federal Criminal 

Av. Venezuela, n° 134, 4° andar – Praça Mauá/RJ 

Telefones: 3218-7974/7973 – Fax: 3218-7972 

E-mail: 07vfcr@jfrj.jus.br 

 
 

7 

Isso porque, há índicos do cometimento dos crimes de organização 

criminosa e corrupção, sendo a medida de busca meio hábil para reforçar a investigação 

e, por conseguinte, indicar a autoria e materialidade dos delitos imputados. 

Frise-se que o colaborador indicou como local de entrega dos valores 

indevidos o escritório de advocacia de RENAN SAAD, mostrando-se, desse modo, 

local de interesse à investigação.  

Dessa forma, visando à arrecadação de todas as provas possíveis, entendo 

ser pertinente a busca e apreensão na residência e no endereço profissional do 

investigado pela sua suposta importância no esquema delituoso.    

Assim, pelas razões expostas ao longo da fundamentação, entendo que a 

medida pleiteada afigura-se necessária (artigo 282, I, do CPP) e adequada (artigo 282, II 

do CPP) porque é apta a permitir à investigação identificar a autoria delitiva e apreender 

documentos que comprovem os delitos investigados. 

Dessa forma, a busca e apreensão deverá ocorrer nos endereços residencial e 

profissional do requerido nos termos do artigo 240, §1º, “b”, “c”, “e”, “f” e “h” do 

Código de Processo Penal. 

 

- BLOQUEIO DE ATIVOS 

 

Pois bem, finalizada a explanação sobre os fatos, nada mais coerente que 

designar o montante da reparação tomando por base os valores, em tese, recebidos por 

RENAN da ODEBRECHT, conforme registro no sistema Drousys e mencionado no 

depoimento do colaborador MARCOS VIDIGAL.  

Assim, verifico que o valor, em tese, recebido por RENAN referente à obra 

do Metrô foi de R$ 1.265.000,00 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil reais). 

Destaca-se que as outras anotações de repasse registradas no sistema da ODEBRECHT 

para o codinome GORDINHO, parecem ter sido referentes a outros fatos, como o 

próprio MPF assentou, razão pela qual o montante apurado é relativo apenas aos 

indicados como “metrô”.  

Nessa toada, o valor a ser bloqueado a fim de garantir a reparação mínima e 

devolução de valores desviados é de R$ 1.265.000,00. 
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Entendo, pois, à luz da finalidade da medida, que não há óbice ao 

requerimento de que as medidas assecuratórias recaiam sobre ativos e bens móveis e 

imóveis do requerido, da seguinte forma: mediante bloqueio de bens ativos, mantidos 

em instituições financeiras, contas bancárias e investimentos ativos pertencentes ao 

requerido por meio do sistema BACENJUD e de comunicação oficial à CVM; 

bloqueio de veículos automotores no sistema RENAJUD; de bens imóveis por meio 

da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; de embarcações e 

aeronaves através da expedição de ofícios à Capitania dos Portos e ANAC. 

Assim, no caso dos autos, tudo o que se exige para a decretação da medida é 

a averiguação de indícios de prática dos delitos apontados, juízo que constato ser 

positivo no presente momento, razão pela qual defiro o bloqueio de bens móveis e 

imóveis no limite apontado para o investigado, na forma da fundamentação, e assim o 

faço com amparo nos artigos 4º da Lei nº 9.613/98 e 125 e seguintes do CPP c/c o artigo 

4º do Decreto-lei nº 3.240/41. 

 

- CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos e as circunstâncias 

autorizadoras: 

I) DECRETO a PRISÃO TEMPORÁRIA de RENAN MIGUEL SAAD; 

II) DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO, nos termos do artigo 240 

do CPP, nos endereços residencial e comercial do investigado, indicados pelo MPF. 

III) DETERMINO o SEQUESTRO/ARRESTO dos bens móveis e 

imóveis (medidas assecuratórias), titularizados por RENAN MIGUEL SAAD e pela 

pessoa jurídica vinculada a ele, SAAD ADVOGADOS ASSOCIADOS.  

 

A medida de busca deverá ser cumprida durante o dia, arrecadando-se 

quaisquer documentos, mídias e outras provas encontradas relacionadas aos crimes de 

corrupção passiva e ativa, peculato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e/ou 

documental e organização criminosa, notadamente mas não limitado a: a) registros e 

livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de recebimento/pagamento, 
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prestação de contas, ordens de pagamento, agendas, cartas, atas de reuniões, contratos, 

inclusive de consultoria, cópias de pareceres e quaisquer outros documentos 

relacionados aos ilícitos narrados nesta manifestação; b) HD´s, laptops, smartphones, 

pen drives, mídias eletrônicas de qualquer espécie, arquivos eletrônicos de qualquer 

espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos investigados ou de suas empresas, 

quando houver suspeita que contenham material probatório relevante, como o acima 

especificado; c) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrônicos 

utilizados pelos representados, além dos registros das câmeras de segurança dos locais 

em que se cumpram as medidas; d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em 

reais de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 ou US$ 5.000,00 e desde que não seja 

apresentada prova documental cabal de sua origem lícita, nos endereços vinculados ao 

investigado RENAN MIGUEL SAAD. 

Determino a expedição de mandado individual para cada pessoa e local 

relacionado, conforme requerido pelo MPF, a ser cumprido no momento mais oportuno. 

Caberá ao MPF as providências devidas à execução das medidas.   

AUTORIZO a realização simultânea das diligências a serem efetuadas com 

o auxílio de autoridades policiais de outros Estados, peritos e de outros agentes 

públicos, incluindo agentes da Receita Federal e membros do MPF.  

DETERMINO que os celulares e tablets apreendidos sejam encaminhados 

ao Núcleo de Perícia Criminal da Polícia Federal imediatamente após a diligência, a fim 

de que sejam extraídos os dados e juntados aos autos no prazo de 5 (cinco) dias. Se 

possível, determino que os dados sejam extraídos por meio da "extração física”, de 

modo a permitir a coleta de maior número de informações do dispositivo. 

AUTORIZO o acesso aos conteúdos das mídias apreendidas, especialmente 

em relação aos smartphones, bem como o acesso aos dados armazenados na nuvem 

relacionados a serviços vinculados aos celulares apreendidos. 

Mantenho o SEGREDO ABSOLUTO DE JUSTIÇA enquanto perdurar a 

operação.  

Desde já informo às defesas dos investigados que as mídias, se existirem, 

estarão disponíveis em Secretaria para gravação, mediante requerimento por petição 

eletrônica nos autos, indicando as folhas e/ou o termo de acautelamento em que se 
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encontra a mídia desejada, bem como as folhas da procuração (ou substabelecimento) 

do advogado que irá retirar a mídia gravada, devendo ser fornecida mídia nova e 

lacrada, tendo a Secretaria o prazo mínimo de 24 horas para a sua entrega. 

 

Rio de Janeiro/RJ, 05 de junho de 2019. 
 

(assinado eletronicamente) 

MARCELO DA COSTA BRETAS 

Juiz Federal Titular 

7ª Vara Federal Criminal 
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