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PARECER 

 

I – RELATÓRIO:  

 

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pela 

COLIGAÇÃO MUDAR É POSSÍVEL (PSOL E PCB) em face de MARCELO BEZERRA 

CRIVELLA, Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, RUBENS TEIXEIRA DA SILVA e 

RAPHAEL LEANDRO VITOR MATEUS (candidatos a Deputado Federal e Estadual em 

2018), bem como em face de MARCELO HODGE CRIVELLA e ALESSANDRO SILVA 

DA COSTA (candidatos a Deputado Federal e Estadual em 2018), por prática de abuso 

de poder político e conduta vedada, nos termos da Lei Complementar nº 64/90 e da Lei 

nº 9.504/97. 
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Em sua petição inicial, a COLIGAÇÃO MUDAR É POSSÍVEL (PSOL E 

PCB) baseia-se em dois conjuntos de fatos. 

 

O primeiro se refere ao evento promovido pelo Prefeito MARCELO 

CRIVELLA, em 04 de julho de 2018, no Palácio da Cidade, sede do governo 

municipal, em que houve uma reunião denominada “Café da Comunhão”, com nítido 

intuito político de beneficiar as candidaturas de RUBENS TEIXEIRA DA SILVA 

(Deputado Federal) e de RAPHAEL LEANDRO VITOR MATEUS (Deputado Estadual). 

 

Naquela oportunidade, foram ofertados pelo Chefe do Executivo 

vantagens pessoais e benefícios aos participantes, líderes de específico segmento 

religioso, tais como: a promoção de cirurgias de cataratas, vasectomia, varizes e, até, 

isenções tributárias no recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

 

O segundo se refere ao evento realizado pelo Prefeito MARCELO 

CRIVELLA, em 13 de setembro de 2018, na quadra da Escola G.R.E.S. ESTÁCIO DE 

SÁ, alugado pelo candidato ALESSANDRO SILVA DA COSTA, com a presença do 

também candidato MARCELO HODGE CRIVELLA, além da participação de vários 

servidores efetivos e terceirizados da Companhia Municipal de Limpeza Urbana – 

COMLURB, que foram convidados e transportados por veículos oficiais da empresa 

estatal. 

 

Naquela oportunidade, o Prefeito MARCELO CRIVELLA pediu 

expressamente apoio político eleitoral à candidatura de seu filho MARCELO HODGE 

CRIVELLA (Deputado Federal) e de ALESSANDRO SILVA DA COSTA (Deputado 

Estadual). 

 

Diante da gravidade dos fatos, a COLIGAÇÃO MUDAR É POSSÍVEL 

(PSOL E PCB) entendeu que houve prática de abuso de poder político e conduta 

vedada nas eleições de 2018, razão pela qual pleiteou a cassação do mandato de 

MARCELO CRIVELLA e a condenação de todos os investigados à pena de multa, com 

a consequente inelegibilidade por 08 (oito) anos (ID nº 2629659). 
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Apresentação de defesa dos réus RAPHAEL LEANDRO VITOR MATEUS 

(ID nº 3067709); RUBENS TEIXEIRA DA SILVA (ID nº 3067959); MARCELO 

BEZERRA CRIVELLA (ID nº 3068659); ALESSANDRO SILVA DA COSTA (ID nº 

3106759); e MARCELO HODGE CRIVELLA (ID nº 5599409). 

 

Decisão proferida pelo então Relator, Corregedor-Eleitoral Cláudio 

Brandão, que indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva e litispendência 

suscitadas pelos réus, e determinou a realização de audiência para colheita de prova 

oral conjuntamente com a AIJE nº 0608788-87.2018 (ID nº 7009409). 

 

Decisão proferida pelo Relator indeferindo o pedido ministerial de 

apensamento da Representação nº 0607959-09.2018.6.19.0000 aos autos da AIJE (ID 

nº 9645809). 

 

Juntada dos termos de depoimentos das testemunhas: LUIZ CARLOS 

WALGER SANTOS PRALON; ALESSANDRA MARISA MENDONÇA; FABIANA MARIA 

RODRIGUES CASTRO; JOÃO MENDES DE JESUS; MÁRCIA DA ROSA PEREIRA 

NUNES; e TANIA CRISTINA MAGALHÃES BASTOS E SILVA (ID nº 9667959). 

 

Juntada dos Ofícios PGCMRJ nºs 39 e 51/2020, contendo os relatórios das 

Comissões Parlamentares de Inquérito que tramitaram na Câmara de Vereadores do Rio 

de Janeiro, instituídas pelas Resoluções nº 1445/2018 e 1.447/2018 (IDs nºs 10326359, 

10526259 e 10541209). 

 

A parte autora apresentou memoriais autuados no ID nº 11477409. 

 

Quanto ao primeiro evento, no Palácio da Cidade, alega que o Prefeito 

MARCELO CRIVELLA praticou abuso de autoridade ao promover “um convescote para 

centenas de líderes religiosos, com direito a um café da manhã servido por garçons e 

composto de croissants de geleia, sanduíches de queijo com damasco e vários sucos, tudo à 

custa do sofrido erário municipal, para prestigiar os candidatos de sua preferência” - 

RUBENS TEIXEIRA DA SILVA e RAPHAEL LEANDRO VITOR MATEUS.  
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Quanto ao segundo evento, na quadra da Escola G.R.E.S. ESTÁCIO DE 

SÁ, alega o Prefeito MARCELO CRIVELLA utilizou de bens móveis pertencentes à 

COMLURB e de seus funcionários efetivos e terceirizados para fazer comício eleitoral em 

favor da candidatura de seu filho, MARCELO HODGE CRIVELLA, e de ALESSANDRO 

COSTA. 

 

Requereu, assim, a cassação do registro dos candidatos beneficiados e a 

declaração da inelegibilidade por 08 (oito) anos, conforme a Lei Complementar nº 64/90, 

além da aplicação de multa prevista na Lei nº 9.504/97. 

 

O réu RUBENS TEIXEIRA DA SILVA apresentou memoriais autuados no 

ID nº 11519409. 

 

Preliminarmente, requer a extinção do feito, uma vez que: 

 

i) na data dos fatos (encontro no Palácio da Cidades) sequer era oficialmente 

candidato ao cargo de Deputado Federal, sendo totalmente inapropriada a 

alegação de conduta vedada, como também o pedido de inelegibilidade; e 

 

ii) descabe a utilização de AIJE para impugnar suposta propaganda 

extemporânea, já atingida pelo prazo decadencial. 

 

No mérito, sustenta a inexistência de prática de conduta vedada ou 

abuso de poder político, sendo certo que não houve intenção de afetar a igualdade de 

oportunidades entre os candidatos, não passando o encontro no Palácio da Cidade de 

mero direito de reunião.  

 

Além disso, aduz que “não teve convite especial, chegou atrasado, sentou-

se em uma das mesas no meio da multidão, não fez uso da palavra em momento algum, 

não houve pedido explícito e nem implícito de voto, tampouco promessas de campanha.” 

 

O réu ALESSANDRO SILVA DA COSTA apresentou memoriais autuados 
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no ID nº 11523609. 

 

Preliminarmente, requer a extinção do feito, diante da incorreta formação do 

polo passivo, que exige litisconsórcio necessário, pois não foram incluídas outras pessoas 

relevantes que participaram dos eventos narrados na inicial, como os servidores MÁRCIA 

NUNES e MILTON BARROS FILHO, o Presidente e Superintendente da COMLURB, 

TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA e LUIZ GUILHERME OSÓRIO, além do 

candidato ao cargo de Senador, EDUARDO LOPES. 

 

No mérito, sustenta que fez apenas a “alocação do espaço privado (quadra 

de uma Escola de Samba) e, assim, regularmente relacionada em sua despesa de 

campanha, procedeu a organização de uma reunião política”, e que os servidores e 

terceirizados da COMLURB compareceram ao evento de forma espontânea, fora do 

expediente de trabalho, o que afasta qualquer ocorrência de abuso de poder político ou 

conduta vedada. 

 

Aduz, de toda forma, que não há proporcionalidade ou gravidade 

suficientes para qualificar os fatos como abusivos, além de não ter causado o 

desiquilíbrio do pleito de 2018. 

 

O réu RAPHAEL LEANDRO VITOR MATEUS apresentou memoriais 

autuados no ID nº 11540609. 

 

Alega, em suma, que “em momento algum participou de qualquer reunião 

mencionada nos Ofício da PGCMRJ 39/2020 e 51/2020, não tendo inclusive 

conhecimento de tais fatos, conforme já narrada em sua peça de bloqueio e ratificado 

por meio de testemunha arroladas aos autos. E mais, não há o que se falar sobre os 

respectivos ofícios, uma vez que o investigado não teve qualquer tipo de participação em 

qualquer evento ou reunião mencionada nos mesmos, tomando conhecimento de tais 

fatos através da presente demanda.” [...] “Ressalta-se ainda que o investigado não 

participou de qualquer evento junto a COMLURB, no qual também foi esclarecido por 

meio de depoimento das testemunhas arroladas pela defesa, no qual confirmaram que o 

mesmo não estava presente.” 
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Os réus MARCELO BEZERRA CRIVELLA e MARCELO HODGE CRIVELLA 

apresentaram memoriais autuados no ID nº 11543609. 

 

Preliminarmente, requerem a extinção do feito, uma vez que não foram 

incluídas outras pessoas relevantes que participaram dos eventos narrados na inicial, 

como os servidores MÁRCIA NUNES e MILTON BARROS FILHO, o Presidente e 

Superintendente da COMLURB, TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA e LUIZ 

GUILHERME OSÓRIO, além do candidato ao cargo de Senador, EDUARDO LOPES, 

circunstância que contraria a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio necessário, 

cujo prazo de regularização já caducou. 

 

Também em sede preliminar, se reportam aos pedidos deduzidos na 

contestação: 

 

i) impropriedade de representação por conduta vedada, por ausência de 

candidatura oficial e registrada, à época do evento no Palácio da Cidade; 

 

ii) impropriedade da utilização de AIJE para impugnar suposta propaganda 

extemporânea, já atingida pelo prazo decadencial; 

 

iii) incompetência do TRE/RJ para, originariamente, cassar o mandato de 

Prefeito Municipal; e 

 

iv) inépcia da denúncia, por falta de fundamentação jurídica. 

 

No mérito, sustentam a inexistência de prática de conduta vedada ou 

abuso de poder político, como também a inexistência de gravidade dos fatos a ponto 

de ter desiquilibrado o resultado das eleições de 2020. 

 

É o relatório. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO:  

II – 1. DAS PRELIMINARES: 

A. Da Regularidade da Formação do Polo Passivo: 

 

Os investigados requerem a extinção do feito, sob o argumento de que o 

autor não incluiu na ação outros agentes que participaram de modo relevante nos fatos.  

 

Seriam eles: os servidores MÁRCIA NUNES e MILTON BARROS FILHO, o 

Presidente e Superintendente da COMLURB, TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE 

ALMEIDA e LUIZ GUILHERME OSÓRIO, além do candidato ao cargo de Senador, 

EDUARDO LOPES. 

 

Os argumentos não merecem prosperar. 

 

A petição inicial imputou a prática de abuso de poder político e de conduta 

vedada tanto ao agente político responsável pelos atos ilícitos, o Prefeito MARCELO 

CRIVELLA, como os candidatos diretamente beneficiados, quais sejam, RUBENS 

TEIXEIRA DA SILVA e MARCELO HODGE CRIVELLA (cargo de Deputado Federal), 

além de ALESSANDRO SILVA DA COSTA (cargo Deputado Estadual). 

 

Portanto, a ação não está viciada pela falta de pressuposto processual, 

visto que demonstrado o litisconsórcio passivo e necessário, como exige a 

jurisprudência do TSE: 

 

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO 
ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. PROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. 
SÚMULA Nº 26/TSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO 

AFASTADO. CANDIDATOS. ÚNICOS RESPONSÁVEIS PELA 
CONDUTA ILÍCITA. SÚMULAS Nº 30 E 24/TSE. DEFICIÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. USO INDEVIDO DOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO. JORNAL. DIVULGAÇÃO MACIÇA. 
PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR. GRAVIDADE. 
REPERCUSSÃO. ELEITORADO. ELEMENTOS DE PROVA. 
ROBUSTEZ. ASPECTOS FÁTICOS. REEXAME. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPROVIMENTO.  
1. É inviável o agravo regimental que consiste, essencialmente, 
na reiteração literal das teses já enfrentadas de forma 
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pormenorizada, sem impugnar, de forma específica, os 
fundamentos que sustentam a decisão agravada, o que atrai a 
incidência da Súmula nº 26/TSE.  
 2. A jurisprudência do TSE, firmada para o pleito de 2016, 
aponta para a formação do litisconsórcio passivo necessário 
entre o autor do ilícito e o beneficiário nos casos de abuso de 
poder econômico, político e de uso indevido dos meios de 
comunicação social, pois, a teor do art. 22, XIV, da LC nº 
64/90, aplica-se a inelegibilidade também a quem praticou o 
ato (Leading Case: REspe nº 843-56/MG, Rel. Min. João Otávio 
de Noronha, DJe de 2.9.2016. No mesmo sentido: REspe nº 624-
54/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11.5.2018). [...] 
 (Ação Cautelar nº 060135390, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio 
Vieira De Carvalho Neto, Publicação:  DJE - Diário de justiça 
eletrônico, Data 13/06/2019) – grifo nosso 

 

A não inclusão das pessoas mencionadas pelos réus não acarreta 

obstáculos à análise de mérito da AIJE.  

 

Primeiro, porque os servidores MÁRCIA NUNES e MILTON BARROS 

FILHO, a princípio, não detinham poder de escolha e deliberação quanto aos eventos 

políticos. Segundo, porque a responsabilidade pelos dois eventos narrados na inicial, na 

sua estrutura máxima, foi do Prefeito MARCELO CRIVELLA, sendo desimportante a 

inclusão de outros subalternos, como o Presidente e Superintendente da COMLURB, 

TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA e LUIZ GUILHERME OSÓRIO. 

 

Ademais, quanto esta última hipótese, o TSE tem jurisprudência pacifica no 

sentido de que “É dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário quando o 

agente pratica a conduta vedada ou o ato abusivo na condição de mero mandatário do 

beneficiário que integra a demanda.” (Recurso Especial Eleitoral nº 42270, Acórdão, 

Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 

27/06/2019) 

 

Da mesma forma, o fato de a COLIGAÇÃO MUDAR É POSSÍVEL (PSOL E 

PCB) ter deixado de acusar EDUARDO LOPES (candidato ao cargo de Senador), não 

implica prejuízos ao trâmite da AIJE, pois, como dito, o liame entre a autoridade e os 

candidatos beneficiados já é suficiente para cumprir com o pressuposto processual de 

existência da ação. 
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Não se pode confundir essa relação – agente/candidato beneficiado – com a 

relação destes com outros possíveis candidatos beneficiados pelos mesmos atos. O 

próprio TSE tem entendimento de que a “a exigência de formação do litisconsórcio passivo 

é a de garantir o exercício da ampla defesa por parte do candidato beneficiário, que restará 

prejudicado em caso de não integração aos autos dos responsáveis pelo ato abusivo, 

qualquer que seja sua natureza” (Ac. de 9.5.2019 no REspe nº 50120, rel. Min. Admar 

Gonzaga, red. designado Min. Luís Roberto Barroso.). 

 

É de se destacar que a parte autora não é obrigada a demandar de forma 

temerária e aleatória, sem um mínimo de elementos probatórios, um candidato, apenas 

por ter presenciado um evento político irregular.  

 

O que pretendem os réus é alargar a exigência de litisconsórcio sem 

fundamentação fático-jurídica, além do que determinam a legislação e a jurisprudência 

atual. 

 

B. Da Adequação das Imputações e dos Pedidos – Abuso e Conduta Vedada: 

 

Os investigados alegam que a parte autora deduziu pedido impossível de 

condenação por conduta vedada, pois na data do evento no Palácio da Cidade ainda não 

havia candidatura oficial. Também sustentam que a parte autora deduziu representação 

por propaganda extemporânea, por meio de AIJE, cujo prazo decadencial já expirou. 

 

Os argumentos não merecem prosperar. 

 

Isso porque o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 não impõe limite 

temporal para o reconhecimento do abuso de poder, motivo pelo qual os fatos anteriores 

ao registro de candidatura podem caracterizar o ilícito eleitoral, até mesmo quando 

praticados no ano anterior às eleições, em consonância com a sedimentada jurisprudência 

da Corte Superior1.  

                                                           
1 TSE. RO: 00001052020146130000 MG. Relator: Min. Gilmar Ferreira Mendes. DJ: 15/12/2015. TSE. Agravo 

Regimental em RO: 10520. Relator: Min. Gilmar Ferreira Mendes. DJ: 23/02/2016. 
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Tratando-se de abuso do poder, não importa o momento do ilícito, mas sim a 

sua repercussão sobre o pleito eleitoral.  

 

Não se perca de vista que a candidatura de RUBENS TEIXEIRA DA SILVA 

de fato veio a se formalizar em tempo oportuno, circunstância que não só ratifica a 

presunção de que o evento político no Palácio da Cidade realizado em 04 de julho de 2018 

tinha viés eleitoreiro, mas torna plausível o provimento da AIJE. 

 

Ademais, o TSE possui jurisprudência pacífica no sentido de que “[...] As 

condutas vedadas previstas no art. 73, I e II, da Lei 9.504/97 podem configurar-se 

mesmo antes do pedido de registro de candidatura [...]”, haja vista que o legislador deixou 

de fixar balizas temporais a essas espécies de condutas vedadas (RESPEnº 26838, Acórdão, 

Relator(a) Min. Dias Toffoli, Publicação:  Data 20/05/2015, Página 148/149). 

 

Não há, portanto, impossibilidade jurídica do pedido. 

 

Tambem inexiste representação por propaganda extemporânea interposta na 

petição inicial.  

 

De certo que a parte autora fez menção ao termo propaganda extemporânea de 

forma atécnica. Contudo, não há nada de irregular nisto, já que, na vida real o evento no 

Palácio da Cidade não passou de um meio abusivo de alavancar a candidatura de RUBENS 

TEIXEIRA DA SILVA, a qual foi disponibilizada pelo Prefeito MARCELO CRIVELLA 

como objeto de “mercadoria” perante líderes religiosos. 

 

Assim, nesta AIJE, estamos diante de forte propaganda extemporânea 

que, por sua gravidade e extensão forma um contexto de fatos que configuram abuso 

de poder político e de conduta vedada, aptas a viabilizar a cassação do diploma de 

RUBENS TEIXEIRA DA SILVA e aplicação de multa e a declaração de sua 

inelegibilidade e de MARCELO CRIVELLA.  
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C. Da Aptidão Formal e Material da Petição Inicial: 

 

A petição inicial da COLIGAÇÃO MUDAR É POSSÍVEL (PSOL E PCB) não 

contém vícios de formalidade, pois descreve satisfatoriamente os fatos desabonadores em 

face de MARCELO BEZERRA CRIVELLA, RUBENS TEIXEIRA DA SILVA, RAPHAEL 

LEANDRO VITOR MATEUS, MARCELO HODGE CRIVELLA e ALESSANDRO SILVA 

DA COSTA, com toda as suas circunstâncias, assim como indica os pedidos dentro do 

contexto da Lei Complementar nº 64/90 e da Lei nº 9.504. 

 

Ademais, a petição é clara ao apresentar os argumentos e a fundamentação 

jurídica, possibilitando o exercício pleno do direito de defesa e contraditório, tanto que 

todos os acusados sustentaram em sua defesa alegações de mérito. 

 

D. Da Competência Originária do TRE/RJ: 

 

O investigado MARCELO BEZERRA CRIVELLA sustenta a incompetência 

do e. Tribunal Regional para determinar a cassação do mandato de Prefeito, via AIJE, 

cuja diplomação ocorreu em sede de eleições municipais, de competência do juiz de 

primeira instância. 

 

Pois bem, o artigo 96, inciso II, da Lei das Eleições determina a competência 

para propositura das reclamações ou representações relativas ao descumprimento do 

disposto na referida lei aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais 

e distritais. 

 

Como já relatado, as condutas ilícitas narradas na petição inicial buscaram 

influir nas eleições para os cargos de Deputado Federal e Deputado Estadual, o que atrai 

a competência desse e. Tribunal.  

 

Não obstante, as ilicitudes atribuídas ao Chefe do Executivo Municipal, 

nesta AIJE, não se referem à sua qualidade como candidato, mas, sobretudo, como 

agente político no exercício das suas funções, razão pela qual as normas previstas no 
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artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90 e artigo 73 da Lei nº 9.504/97 devem ser 

interpretadas de forma estrita, de modo a afastar a possibilidade de cassação de registro 

ou de diploma, as quais se limitam aos então candidatos beneficiários do pretenso abuso 

- RUBENS TEIXEIRA DA SILVA.  

 

Deste modo, a punição eleitoral do Prefeito MARCELO BEZERRA 

CRIVELLA deve abranger apenas a declaração de inelegibilidade e à multa, por abuso 

de poder político e prática de conduta vedada, ante a gravidade dos fatos desencadeados 

diretamente por aquele que tem o dever de zelar pelo cumprimento das leis. 

 

II - 2. DO MÉRITO: 

A. EVENTO NO PALÁCIO DA CIDADE - Abuso de Poder Político e Conduta Vedada: 

 

A instrução da AIJE comprovou a utilização da máquina pública municipal 

para fins eleitorais, por parte dos investigados MARCELO BEZERRA CRIVELLA e 

RUBENS TEIXEIRA DA SILVA.  

 

Conforme já manifestado nas alegações finais da PRE/RJ, na conexa 

AIJE nº 0608788-87.2018.6.19.0000, o atual Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, 

MARCELO CRIVELLA, promoveu, no Palácio da Cidade, sede do governo 

Municipal, reunião denominada “Café da Comunhão”, com nítido intuito de 

beneficiar a candidatura de RUBENS TEIXEIRA DA SILVA ao cargo de Deputado 

Federal.  

 

Na ocasião, MARCELO CRIVELLA proferiu discurso de cunho 

eminentemente eleitoreiro, em que não poupou promessas aos presentes e ao seu 

grupo religioso ali representado, na forma de facilidades de acesso a serviços 

públicos de saúde, obras, e supostas isenções de impostos, além de mencionar 

expressamente a presença do então pré-candidato RUBENS TEIXEIRA DA SILVA, 

tecendo-lhe elogios e enaltecendo suas qualidades pessoais. 

 

As defesas alegam que a reunião no Palácio da Cidade foi mero exercício das 

atribuições constitucionais atreladas ao Chefe do Poder Executivo e do direito de reunião, 
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e de que não teria havido favorecimento a nenhum grupo político ou a qualquer pré-

candidato.  

 

Porém, todas as provas conduzem à conclusão contrária: a de que o evento 

tinha nítida conotação eleitoreira. 

 

O discurso proferido por MARCELO CRIVELLA não dá margem a qualquer 

dúvida. Tratava-se de um encontro para alimentar uma base eleitoreira composta de 

líderes religiosos, notoriamente alinhados com o Prefeito, a quem o alcaide oferecia 

facilidades na administração pública em nome de uma pretensa predestinação divina. 

Fosse somente esse o contexto, e já estaria configurada a ilegalidade, eis que a nenhum 

gestor é dado usar a máquina púbica em benefício de grupo político específico, menos 

ainda quando fatores religiosos se infiltram na gestão, eis que a Constituição determina 

que o Estado é laico e que a administração pública se regula, dentre outros princípios, 

pela impessoalidade. 

 

Mas houve mais. O encontro foi realizado nas dependências da Prefeitura, 

em período pré-eleitoral e contou com a presença do pré-candidato, RUBENS TEIXEIRA 

DA SILVA. Sua presença foi destacada no discurso do Prefeito, e suas supostas 

qualidades pessoais enfatizadas pelo alcaide, no mesmo contexto em que pregava a 

necessidade de direcionar os serviços públicos municipais para o fortalecimento de seu 

grupo político-religioso.  

 

As palavras do Prefeito MARCELO CRIVELLA falam por si só, e são aqui 

reproduzidas em nome da eloquente evidência que delas deflui:  

 

“Eu fui eleito para cuidar daquele que estava nu, que não foi 

vestido. Que tinha fome e não deram de comer, o que tava preso, 
enfermo e não foi visitado. É diferente nosso espírito, é diferente 
a nossa maneira de pensar e o BRASIL precisa conhecer isso. 
Não importa se vai ser um trauma no princípio, se as pessoas vão 
reclamar, vão criticar. Não, não importa. Mas nós temos que 
mudar esse país e olha vou dizer uma coisa pra vocês, é um 
sacrifício grande a gente estar na política, mas nós não podemos 
fugir. Nós não podemos nos agachar, recuar, porque só o povo 
evangélico pode mudar esse país. E entre nós não há 
corrupção, a gente recebe o dinheiro do povo e a gente faz a casa 
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de Deus. Quando eu ganhei a eleição, os políticos juraram que o 
Crivella teria que fracassar e teria que ser feito uma campanha 
pesada para que os pastores nunca mais se metessem na 
política, saíssem envergonhados, com o rabo entre as pernas e 
voltassem pra dentro da igreja. Porque eles sabem, os políticos, 
eles sabem... Só nós podemos dar jeito nesse Brasil. […] 
 
Na Prefeitura, nós não vamos fazer estádio, nem Copa do 
Mundo, nós estamos fazendo o mutirão da catarata. A 
Márcia trabalha comigo há 15 anos. Márcia, por favor. Ela 
conhece os diretores de toda rede federal. Toda rede federal. 
Ela conhece o diretor de Ipanema, conhece o diretor da Lagoa. 
Ela conhece o diretor do Andaraí, de Bonsucesso, do Fundão. 
Ela conhece os diretores de todos os hospitais da rede 
municipal, que eu já apresentei para ela. Eles já vieram e 
almoçaram conosco, de tal maneira que ela me representa em 
todos os setores. Miguel Couto, Souza Aguiar, Lourenço, 
Salgado, Piedade e vai por aí. Nós estamos fazendo o mutirão 
da Catarata. Eu contratei 15 mil cirurgias até o final do 
ano. Então se os irmãos tiverem alguém da igreja, com 
problema de catarata. O que é a catarata? Quando a gente 
envelhece, o cristalino, essa bolinha que todos nós temos 
dentro do olho, fica opaca. É a opacificação do cristalino. Se os 
irmãos conhecem alguém, por favor, que falem com a 
Márcia, ou com o Marquinhos. É só conversar com a 
Márcia, que ela vai anotar, vai encaminhar, e daqui a uma 
semana ou duas está operando. Tem pastores que estão com 
problemas de IPTU. Igreja não pode pagar IPTU, mesmo sendo 
um salão alugado. Pode ser próprio ou alugado. Mas, se você 
não falar com o Dr. Milton, seu processo vai demorar, demorar, 
demorar... Nós temos que aproveitar que Deus nos deu essa 
oportunidade de estar na Prefeitura, para esses processos 
andarem. Pra gente dar um fim nisso. Às vezes o pastor 
está na porta da igreja e diz assim ó: “quando o povo 
atravessa, um monte de gente é atropelada”. Vamos botar 
um sinal de trânsito, vamos botar um quebra-molas. Ou 
então, o pastor diz assim: “o ponto de ônibus é lá longe, o 
povo desce e vem tomando chuva até a porta da igreja”. 
Então vamos trazer o ponto pra cá. (grifado). 
 

[…]  
 
O pastor Rubens Teixeira, da Assembleia de Deus, campo 
Madureira, foi diretor da Transpetro por sete anos. Ali era o 
epicentro da crise, era a Petrobras, diretores ali juntaram 100 
milhões, 120 milhões (de reais). O presidente era o Sérgio 
Machado, delatou todo mundo, foi ao Sarney, com Renan, fez 
uma confusão danada, para livrar ele e o filho dele. Quando 
perguntaram sobre o diretor de administração e finanças da 
Transpetro, ele disse: “desse aí não tenho nada a falar”. Ele 
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(Rubens Teixeira) passou pelo fogo e nem um fio de cabelo 
queimou.” (grifado). 

 

 Em seu discurso, o Prefeito MARCELO CRIVELLA enfatizou a grande 

oportunidade de estarem os homens de Deus no poder (Nós temos que aproveitar que 

Deus nos deu essa oportunidade de estar na Prefeitura), demonstrando a evidente 

vinculação entre a religião e poder político, no exercício da função pública.  

 

Em seguida, o Prefeito se referiu se refere a RUBENS TEIXEIRA DA 

SILVA, também pastor e pré-candidato. Não mencionou expressamente nenhum outro 

convidado, apenas aquele que se preparava para disputar as eleições que se 

aproximavam.  

 

Por isso mesmo, na visão deste órgão ministerial, em harmonia com as 

imputações na conexa AIJE nº 0608788-87.2018.6.19.0000, a ação deve ser 

julgada improcedente em relação ao investigado RAPHAEL LEANDRO VITOR 

MATEUS, notadamente por não ter provas da participação no evento do Palácio 

da Cidade, logo, da obtenção de benefício eleitoral à sua candidatura ao cargo de 

Deputado Estadual. 

 

Prosseguindo. 

 

O Prefeito MARCELO CRIVELLA mostrou os caminhos pelos quais os 

líderes religiosos poderiam usar os recursos públicos para trazer facilidades a seus fiéis 

(Nós temos que aproveitar que Deus nos deu essa oportunidade de estar na Prefeitura, para 

esses processos andarem.).  

 

Quando emendou essas falas, MARCELO CRIVELLA deixou nítida a 

mensagem de que essa via de facilidades dependeria de se manter o grupo religioso no 

poder, na qual se incluía no projeto o pré-candidato RUBENS TEIXEIRA DA SILVA. Não 

há como se negar isso. 

 

Ao citar RUBENS TEIXEIRA DA SILVA que, repise-se por necessário, 

estava presente na reunião, o Prefeito MARCELO CRIVELLA fez alusão ao fato de o pré-
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candidato ter exercido o cargo de diretor da PETROBRAS TRANSPORTE 

S.A.(TRANSPETRO) durante sete anos e, “mesmo diante da crise que assolou a empresa, 

ter se mantido íntegro aos episódios de corrupção”, além de pedir votos para os “homens e 

mulheres de Deus”, o que deixa claro o propósito de promover o então pré-candidato (ID. 

2197109 e ID. 2197009). 

 

E não parou aí. Enquanto defendia a necessidade de “votar em homens e 

mulheres de Deus, ainda que não seja um grande conhecedor da política […]”2, a 

mensagem inequívoca que passava era a do pedido de votos mal dissimulado. 

 

O Prefeito MARCELO CRIVELLA fez, ainda, em seu discurso, menção 

expressa a alguns servidores que poderiam fazer os processos andarem.  “Marquinhos, 

Marcia e Milton”, especificamente.  

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito instituída por meio da Resolução nº 

1445/2018 da Câmara de Vereadores do Município do Rio de Janeiro, com o escopo de 

“investigar e apurar desrespeito ao sistema de regulação do SISREG, ofertas de 

serviços públicos visando atender às igrejas evangélicas e agilização de 

tramitação de projetos de isenção de IPTU para os templos religiosos evangélicos”, 

colheu provas importantes.  

 

Os autos da CPI ingressaram no presente processo como prova. 

 

Da leitura desse procedimento, vale destacar o depoimento da 

testemunha MILTON BARROS FILHO, OLT da Empresa Municipal de 

Informática da Cidade do Rio de Janeiro (IPLANRIO), no qual asseverou que, de 

fato, esteve presente no evento promovido no Palácio da Cidade e que, apesar de 

ter declarado não ter nenhuma ingerência acerca da tramitação de projetos de 

isenção de IPTU para os templos religiosos evangélicos, foi mencionado pelo 

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, no discurso proferido durante o “Café da 

Comunhão”, como responsável por fazer “esses processos andarem”.  

 

                                                           
2 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/e-esse-brasil-evangelico-que-vai-dar-jeito-nessa-patria-

diz-crivella-em-agenda-secreta-no-palacio-da-cidade-22855166>. Acesso em: 15 jul. 2020.  
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A testemunha MILTON BARROS FILHO também admitiu que, 

logo após o Café da Comunhão, atendeu ao pedido de pastores presentes:  

 

“[…] O senhor estava presente ou ouviu o que foi dito na reunião 
pelo prefeito? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Sim. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – O senhor conhece o 
prefeito? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Sim. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – Já o conhecia 

pessoalmente antes de ele ser prefeito? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Não. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – Participa de algum 
modo da vida privada do prefeito? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Não. 
[…]  
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – Quais as 
atribuições do seu cargo? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Hoje, eu exerço uma função de 
assistência jurídica junto ao assessor-chefe Marcos Luciano na 
qual eu sempre faço pareceres, acompanhamentos relacionados 
especificamente à área jurídica, bem como já atendi vários 
setores da sociedade quando procuram a assessoria do prefeito, e 
eu sou convocado para acompanhar ou fazer parte. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – Onde o senhor está 
lotado e qual é o seu horário de trabalho? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Eu estou lotado na Assessoria 
Especial do Gabinete do Prefeito. Eu trabalho das 7 horas às 22 
horas, quase todos os dias. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – O senhor 
acompanha o prefeito em reuniões? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Algumas, quando convocado, 
quando tem cunho jurídico para qualquer tipo de... 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – Frequência 
ocasional, então? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Ocasional. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – Qual a atribuição 
que o recebe quando acompanha? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Muitas vezes, estou ao lado dele 
ou do Marcos Luciano, que é o assessor-chefe, para que eu seja 
chamado para qualquer intervenção relacionada, jurídica ou 
institucional, como Prefeitura. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – O senhor estava 
presente na reunião do dia 4 de julho de 2018, em uma quarta-
feira, por volta das 17 horas? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Sim. 
[…]  
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O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – O senhor se recorda 
se o prefeito estipulou algum prazo para que o senhor resolvesse 
os problemas das igrejas com referência às imunidades e 
isenções de IPTU? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Não. 
[…]  
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – Por que o prefeito 
mandou que as pessoas que precisassem de imunidades e 
isenções de IPTU falassem com o senhor? 
[…]  
O SR. MILTON BARROS FILHO – Creio que seja pelo fato de eu 
conhecer o procedimento, as etapas relacionadas a isso, pois já 
me tinha sido perguntado sobre tais situações, e eu já tinha 
orientado alguns pastores, tendo em vista que estes chegaram a 
me falar: “Poxa, eu estou há 20 anos tentando fazer o 
reconhecimento da minha imunidade”. 
Não é só isso, não. Eu recebi uma pessoa na sala que era de um 
templo de umbanda. Eu até, depois dessa polêmica, guardei o 
telefone dela, que tinha a mesma situação. Eu a orientei sobre 
qual etapa deveria fazer e encaminhei ao Setor da Fazenda, na 
sala 209, para que pudesse proceder ao seu direito. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – Certo. Gostaria de 
registrar a presença do ilustre colega Vereador Dr. João Ricardo. 
O senhor recebeu quantas solicitações nessa reunião? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Na reunião propriamente dita, 
dois ou três pastores me procuraram, e na hora eu falei: 
“Olha, prédio anexo à Prefeitura do Rio. Tem um setor que 
fica no 2º andar. Leve toda a documentação relacionada às 
provas de que o templo, seja ele qual for, já esteja em 
exercício, e solicite, se for um templo próprio, a imunidade 
de acordo com art. 150 da Constituição”. 
Caso seja alugado, a isenção é municipal, e muitos deles foram. 
Creio – inclusive, espero – que esteja solucionado, caso tenha 
cumprido todas as exigências que se fazem necessárias. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – O senhor lembra 
quais eram as igrejas beneficiadas? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Não lembro, mas, se for 
necessário, eu posso procurar. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – Qual era a sua 
função nessa reunião? 

O SR. MILTON BARROS FILHO – Eu estava acompanhando o 
prefeito e, como tinha esse conhecimento, eu acabei 
atendendo algumas pessoas. Inclusive, tinha um templo de 
umbanda lá também. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – O senhor anotava 
ou dava prosseguimento aos pedidos de imunidade e isenção de 
IPTU? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Não, eu não fiz qualquer tipo 
de anotação para, por exemplo, acompanhar resultado, não. 
Uma vez encaminhado, a máquina pública se encarregava de 
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fazer todo o processo, inclusive o Ministério Público se fez 
presente, pegou todos os processos de IPTU e, após um período 
de quase dois meses, se não me engano, retornou sem qualquer 
ressalva. Todo o processo é feito por servidores públicos há mais 
de anos, nos seus respectivos cargos. Então, não há qualquer 
situação nesse sentido. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – Ao senhor cabiam 
outras funções? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Tecnicamente, pareceres 
jurídicos, em que eu pudesse ampliar o conhecimento daqueles 
que solicitavam, para a tomada de decisões. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – O que o prefeito 
disse na reunião acerca da sua área de atuação? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Quando ele citou “Procure o 
Milton?” 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – Sim. 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Eu creio que pelo fato de eu 
conhecer o processo e a sequência de etapas bem 
claramente, a ponto de ajudar toda e qualquer pessoa que 
viesse a solicitar. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – Por que ele mandou 
procurar especificamente o senhor nesse caso? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Porque eu tinha dito a ele que 
eu conhecia o processo, sei que não é fácil seguir porque muitas 
vezes as pessoas não sabem, é uma questão de ajuda mesmo, de 
esclarecimento. 
O SR. PRESIDENTE (DR. JORGE MANAIA) – Como se dava a sua 
atuação com relação aos pedidos de isenção e imunidade de 
IPTU, que lhe eram encaminhados? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Não houve encaminhamento, as 
pessoas iam lá com essa dúvida e eu geralmente falava, após ter 
todo o conjunto de documentos, para procurar a sala 209 no 2º 
andar do prédio anexo, onde se fazia o conjunto de solicitação ao 
Protocolo e se cumpriam as etapas necessárias para tal. 
[…]  
Havia esse atendimento personalizado ou não havia atendimento 
personalizado? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Não havia. Não só não havia, 
como, assim, pegando a sua frase, o prefeito nunca me 
encaminhou nada. 

A SRA. VEREADORA TERESA BERGHER – Nem no dia da 
reunião com os 250 pastores? 
O SR. MILTON BARROS FILHO – Olha só: no dia que ele falou 
isso, eu atendi três pessoas. Elas chegaram a me procurar. Eu 
passei para elas o que deviam fazer, inclusive, o número da sala, 
209, no prédio anexo, na sobreloja. Isso é bem fácil e bem claro 
de se definir” (grifado) 

 

Já a servidora MÁRCIA DA ROSA PEREIRA NUNES, mencionada por 
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MARCELO CRIVELLA ao menos 7 (sete) vezes, durante a reunião, como o canal para 

“agilizar” a solução de problemas junto à Prefeitura, foi ouvida tanto em juízo, quanto na 

CPI.  

 

Em ambas as ocasiões negou que tivesse qualquer ingerência sobre o 

SISREG - sistema de regulação de vagas de atendimentos e procedimentos da atenção 

especializada para a atenção primária, além de negar vínculo com diretores de unidades 

hospitalares. Em juízo, atribuiu a fala do alcaide a uma “força de expressão”. 

 

Força de expressão, repise-se, da qual o Prefeito se valeu por pelo menos 7 

(sete) vezes durante o discurso, para deixar claro que Marcia era uma via de acesso 

facilitado ao agilizamento dos serviços.  

 

Difícil saber o quanto MILTON e MARCIA podiam, de fato, interferir na 

dinâmica da tramitação dos processos administrativos internos da máquina da 

Prefeitura. Mas é importante frisar que a presente demanda não é o veículo apropriado 

para se determinar o desvio de finalidade de suas atuações. Há outros caminhos que 

procuram isso, um deles ainda em curso perante o juízo da 7a. Vara da Fazenda Pública 

do Rio de Janeiro (Proc. 0162110-11.2018.8.19.0001) 

 

Na verdade, é mesmo desnecessário aprofundar aqui o debate sobre os reais 

poderes de MARCIA e MILTON.  

 

Na seara eleitoral, o fato comprovado e incontroverso já é suficiente. 

Verdadeira, falsa ou exagerada, a promessa do Prefeito aconteceu e não foi negada pelas 

partes. E teve impacto potencial na candidatura do RUBENS TEIXEIRA DA SILVA, até 

porque recebeu mais de 20.000 (vinte mil) votos, figurando hoje na lista de suplentes de 

Deputado Federal3.  

 

A mensagem era clara: agora os homens de Deus poderiam resolver seus 

problemas na municipalidade com mais facilidade, mas a manutenção dessa situação 

dependia de garantir-se no poder os candidatos do mesmo grupo, dentre eles aquele que 

                                                           
3Disponível em: < https://www.tre-rj.jus.br/site/gecoi_arquivos/resultado_eleicoes/171220181700_arq_145199.pdf> 

acesso em 08 de agosto de 2020. 
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estava ali presente, o pré-candidato, um homem íntegro que passara pelo fogo sem 

queimar um só fio de cabelo. 

 

O contexto eleitoreiro da reunião estava nítido na fala do Prefeito.  Mas já 

estava anunciado na convocação previamente feita para o evento. Feita por meio do 

aplicativo Whatsapp, a circular já carregava a menção à presença do pré-candidato. 

Também está bastante clara a estratégia.  

 

A reunião do Prefeito com os pastores seria importante para informar a 

estes últimos sobre os benefícios que passariam a ter, como membros do grupo religioso 

do político: na ocasião ouviremos tudo o que a Prefeitura tem a nos oferecer.  

 

Além disso, a presença do pré-candidato RUBENS TEIXEIRA DA SILVA (na 

verdade seriam dois pré-candidatos presentes, mas apenas um deles, o ora segundo 

Investigado, teve sua presença confirmada) deveria ser seguida pela estratégia seguinte: 

“depois levaremos os pré candidatos em nossas igrejas.  

 

Um dos que fez circular o convite, identificado como “BISPO LEVI”, em 

sua mensagem, deixava isso claro, tal como constou da inicial:  
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As defesas tentam desqualificar a contundência da prova documental, 

alegando tratar-se de uma iniciativa espontânea de um homem simples e que de forma 

autônoma, elaborou e enviou a mensagem para outras pessoas” e que “não possui sequer 

caráter eleitoreiro, pois, não há qualquer pedido de voto, qualquer promoção pessoal ou 

mesmo qualquer referência ao pleito ocorrido no ano de 2018”. 

 

Talvez se pudesse admitir, com uma boa dose de boa vontade, tratar-se de 

uma iniciativa desarticulada por parte do BISPO LEVI. 

 

Não fosse o fato de que sua sugestiva mensagem de convocação está em 

perfeita consonância com tudo o que acabou acontecendo naquele “Café da Comunhão”. 

 

De fato, o Prefeito cumpriu o compromisso assumido no convite: recebeu 

as reivindicações, anunciou os caminhos para buscar as soluções, mas 

principalmente deixou claras as vinculações entre a máquina pública e o projeto 

político-eleitoreiro a ser mantido junto com o grupo de pastores convidados. E o 

enaltecimento da figura de RUBENS TEIXEIRA DA SILVA deixa isso bastante 

claro. 
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A forma de divulgação da reunião por parte do líder evangélico deixa em 

evidência o objetivo do evento. As reivindicações das lideranças evangélicas seriam 

ouvidas e encaminhadas pelo Prefeito e em contrapartida seria necessário trabalhar 

pela futura eleição de RUBENS TEIXEIRA DA SILVA. 

 

Temos em síntese, então, que: 

 

- A reunião foi realizada na sede da Prefeitura Municipal, valendo-

se da estrutura física e de pessoal da municipalidade; 

 

- O Prefeito direcionou o convite e, posteriormente, seu discurso, 

a um especial grupo religioso, a quem prometeu benesses públicas 

e enfatizou as vantagens de estarem, como grupo, no poder; 

 

- O pré-candidato RUBENS TEIXEIRA DA SILVA estava presente ao 

ato, foi expressamente mencionado na fala do Prefeito na forma 

de elogios; 

 

- A menção à presença do pré-candidato constou das mensagens 

de convocação para a reunião; 

 

- Na mesma mensagem de convocação estava expressa a troca 

política: reivindicações junto ao Prefeito em contrapartida do 

trabalho dos líderes religiosos em prol da candidature e de 

RUBENS TEIXEIRA DA SILVA; e 

 

- A reunião foi realizada em 05/07/2018, data próxima do início 

da campanha eleitoral para Deputado Federal. 

 

Em conclusão, o conjunto dos fatos amolda-se com tranquilidade à 

figura da conduta vedada a agentes públicos prevista no art. 73, inciso I da Lei 

9504/97 (no uso do espaço e da estrutura física da Prefeitura); bem como na figura 
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do abuso de poder político (no uso dos recursos humanos e na promessa de 

facilidades para agilizar as reivindicações perante diversos órgãos da Prefeitura), 

prevista no art. 14, § 9º da Constituição, além de artigos 19 e 22 da LC 64/90. 

 

B. Do abuso do Poder Religioso: 

 

  O Direito Eleitoral Brasileiro não contempla a figura autônoma do abuso de 

poder religioso, o que não impediu a jurisprudência de considerar esta espécie de abuso 

como componente relevante na conformação dos quadros de abuso de poder econômico e 

no uso dos meios de comunicação social.  

 

  Em outras palavras, a jurisprudência já consolidada do TSE aponta para o 

fato de que os contextos religiosos podem ter impacto na normalidade das eleições, haja 

vista que acabam por consolidar hipóteses clássicas de abuso. Nesse sentido: 

 

“. 5. Todo ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma 
sistemática. A garantia de liberdade religiosa e a laicidade do 
Estado não afastam, por si sós, os demais princípios de igual 
estatura e relevo constitucional, que tratam da normalidade e da 
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou 
contra o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta, assim como os que impõem a 
igualdade do voto e de chances entre os candidatos. 7. Nos termos 
do art. 24, VIII, da Lei nº 9.504/97, os candidatos e os partidos 
políticos não podem receber, direta ou indiretamente, doação em 
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de 
publicidade de qualquer espécie proveniente de entidades 
religiosas.” (RO 265308 – 2017) 

 

Tampouco desconhecemos a discussão que ora se trava naquela corte 

superior sobre a possibilidade de se configurar o abuso de poder religioso como 

modalidade autônoma de abuso de poder de autoridade. (Resp 8285, Rel. Min. Edson 

Fachin). 

 

Mas não é disso que se trata nesses autos. 

 

Aqui estamos a tratar de uma hipótese de abuso de poder político clássico, 

em seus estritos termos (estamos falando do Prefeito na gestão da máquina pública), 
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valendo-se dessa condição para empoderar politicamente um determinado grupo 

religioso, alavancando uma das candidaturas que concretizariam esse projeto.  

 

É o abuso do poder religioso entrelaçado e embutido no abuso do poder 

político.  

 

A justiça eleitoral não pode fechar os olhos a isso. 

 

C. Das Consequências e Sanções: 

 

Condutas vedadas aos agentes públicos são hipóteses proibidas pelo 

legislador, sobre as quais este já formulou o juízo prévio de potencialidade lesiva. 

Dispensam ônus de comprovação de impacto potencial na normalidade do pleito. 

 

Já o abuso do poder político exige uma argumentação concreta de 

gravidade e potencial comprometimento da normalidade e legitimidade do pleito. 

 

Ambas as hipóteses não dispensam o juízo de proporcionalidade entre 

a gravidade da conduta e a consequência a ser imposta, e que tal juízo demanda 

uma análise das circunstâncias concretas, tal como preconizado no ar. 22, XVI da 

LC 64/904.  

 

Não é preciso muito esforço para se chegar à conclusão de que os fatos 

que são objeto da presente demanda revestem-se de gravidade concreta elevada, 

que representaram risco considerável à normalidade e legitimidade do pleito. 

 

Primeiramente, tenha-se em mente que a reunião contou com a 

presença de cerca de 250 líderes religiosos. Uma conta simples pode indicar o 

número estimado de eleitores que eventualmente podem ter sido alcançados pela 

conduta ilícita. Mas não é só o número de destinatários que interfere nessa conta. 

Importante também repisar que se trata de eleitores fieis, que seriam alcançados 

pela intermediação de seus líderes religiosos, cuja autoridade é muito maior. 

                                                           
4 XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da 

eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.  
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Assim, se a quantidade de mensageiros potenciais, presentes à 

reunião, é alta o suficiente para indicar a gravidade, a condição pessoal desses 

agentes como líderes religiosos potencializa essa gravidade em escala exponencial. 

São cabos eleitorais qualificadíssimos. Isso, por si só, já é grave. 

 

Também relevante é o fato de que foram chamados a um encontro na 

sede da Prefeitura e com a presença do Prefeito da segunda maior cidade do país. 

Que lhes falaria, como de fato falou, misturando indevidamente seus papéis de 

mandatário político e líder religioso. Muito grave. 

 

Para piorar, o discurso eleitoreiro colocava serviços como saúde 

pública no balcão de trocas (além de facilidades fiscais e outros benefícios). Saúde 

pública como ativo eleitoreiro na cidade do Rio de Janeiro, que notoriamente 

padece de uma crise histórica na prestação desse serviço básico à população. 

Gravíssimo. 

 

Nesse ponto é bom destacar mais uma vez a desimportância do 

eventual privilégio que esses pastores tiveram na obtenção desses serviços para 

seus fiéis. Não importa saber se algum fiel furou a fila e foi operado da catarata na 

frente de outro. Ou mesmo se Marcia conseguiu interferir junto à rede pública de 

hospitais a pedido de um pastor. Mesmo porque a divulgação estrepitosa do evento 

por parte da mídia pode ter atrapalhado um pouco os planos. 

 

É bom que se diga que, para a configuração do ilícito eleitoral, pouco 

importa se o Prefeito de fato entregou o que prometeu aos pastores convidados. O 

ilícito eleitoral está na promessa, na oferta. Não na entrega. Nem mesmo na 

possibilidade abstrata disso. 

 

Havia razões para se acreditar no Prefeito. Competência e autoridade 

para tanto ele tinha.  Ele falava com o peso de seu cargo, de dentro da Prefeitura. E 

indicava a Marcia, o Milton, o Marquinhos que resolveriam todos os problemas 

para os homens de Deus.  
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E de quebra isso trazia vantagens a seu apadrinhado pré-candidato, o 

beneficiário direto e plenamente consciente da conduta ilícita do Prefeito, o 

segundo Investigado RUBENS TEIXEIRA DA SILVA.  

 

O contexto aponta para uma quebra de lealdade na disputa eleitoral 

muito séria, muito grave, porque construída em prejuízo não somente da isonomia 

entre os candidatos, mas também sobre o projeto de malversação de recursos 

públicos básicos e terrivelmente escassos. 

 

Tudo a demonstrar que a sanção esperada e cabível, no presente 

feito é denegação do diploma e a anulação dos votos nominais dados a 

RUBENS TEIXEIRA DA SILVA, com a consequente declaração de sua 

inelegibilidade juntamente com a do Prefeito MARCELO CRIVELLA, além da 

imposição de multa a ambos. 

 

A despeito de a parte autora não ter mencionado expressamente o pedido de 

cassação ou mesmo denegação de diploma de RUBENS TEIXEIRA DA SILVA, é bom 

que se estabeleça que a jurisprudência pacificada de nossas cortes é no sentido de que a 

consequência sancionatória decorre dos fatos narrados e não de sua capitulação. 

RUBENS TEIXEIRA DA SILVA figura como suplente, havendo expectativa, em tese 

de poder vir a ser, eventualmente, diplomado, o que se pretende impedir a partir do 

reconhecimento da prática do abuso. 

 

O artigo 222 do Código Eleitoral, em pleno vigor, aponta como 

anuláveis os votos obtidos por aquele que atua em práticas abusivas:  

 

Art. 222. É também anulável a votação, quando viciada de 
falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o art. 237, ou 
emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios 
vedado por lei. 
 
Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do 
poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto, serão 
coibidos e punidos. 
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E no presente caso, não restam dúvidas quanto à responsabilidade 

pessoal de RUBENS TEIXEIRA DA SILVA, ora suplente de Deputado Federal, 

para com a prática de abuso de poder politico do Prefeito MARCELO 

CRIVELLA. 

 

Nesse sentido, a Súmula 62 do TSE: “Os limites do pedido são demarcados 

pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação 

legal atribuída pelo autor.” 

 

Se é dado ao juízo conferir capitulação diversa daquela escolhida na inicial, 

também lhe é dado adequar a sanção a tais fatos, mesmo que seja no sentido de lhes 

agravar, não se configurando, nessa hipótese, julgamento extra petita. Nesse sentido: 

 

'Eleições 2012. Recurso especial. Prefeito reeleito. AIJE. 
Conduta vedada. Publicidade institucional. Cassação do 
diploma. Julgamento citra ou extra petita. Inocorrência. 
Omissão. Inocorrência. Proporcionalidade sopesada pelo 
regional com fundamento no conjunto probatório cujos 
elementos não foram trasladados integralmente para o corpo 
do acórdão. Alteração da sanção implicaria reexame de fatos e 
provas e não mera revaloração da moldura fático-probatória 
[...] 1. Não ocorre julgamento extra petita ou violação aos 
arts. 128, 264, parágrafo único, 459 e 460 do CPC, ante a 
condenação em cassação do diploma, embora na petição 
inicial da AIJE conste apenas pedido de cassação de 
registro, pois em sede de investigação judicial, uma vez 
apresentado, delimitado e reconhecido o abuso, cabe ao 
juiz aplicar a sanção mais adequada à circunstância, o que 
decorre de imperativo legal constante no art. 73, § 5º, da 

Lei 9.504/97, ou seja, a cassação do registro ou do 
diploma. 2. Não ocorre julgamento citra petita ou violação aos 
arts. 459 e 460 do CPC, se, embora na inicial conste também 
pedido de reconhecimento da prática de abuso de poder e 
aplicação do disposto no art. 22, XIV, da LC nº 64/90, o 
magistrado reconheça apenas a prática de conduta vedada, 
uma vez que a errônea capitulação legal dos fatos - e deles é 
que a parte se defende - não impede sua readequação pelo 
juiz. (...)'  
(Ac. de 7.4.2015 no REspe nº 52183, rel. Min. Maria Thereza 
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Rocha de Assis Moura.) – grifo nosso 
 

D. EVENTO NO G.R.E.S ESTÁCIO DE SÁ - Caracterização de Conduta Vedada: 

 

Em que pese a parte autora tenha qualificado os fatos no contexto de abuso 

de poder político, a PRE/RJ entende que o evento eleitoral conduzido pelo Prefeito 

MARCELLO CRIVELLA em prol das candidaturas de seu filho MARCELO HODGE 

CRIVELLA e de ALESSANDRO SILVA DA COSTA, melhor se enquadra na prática de 

conduta vedada, prevista na Lei nº 9.504/97. 

 

Como é de conhecimento dessa Relatoria, a PRE/RJ ajuizou a 

Representação nº 0607959-09.2018.6.19.0000, conduzida pelo Desembargador 

Paulo César Viera de Carvalho, com fulcro nas mesmas circunstâncias de tempo e 

lugar, e, a fim de manter a harmonia jurídica, reproduz aqui integralmente as 

alegações finais apresentadas naqueles autos, verbis: 

 

“Em razão da própria natureza do cargo, detentores de mandato 
eletivo devem agir com estrita observância aos ditames 
constitucionais e, notadamente, aos princípios administrativos, 
com destaque para aqueles previstos no art. 37, caput, da 
Constituição da República: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
 
Nesse aspecto, importante destacar que as condutas descritas no 
art. 73, da Lei nº 9.504/97, foram especificadas pelo legislador 
em virtude de demonstrarem, de plano, aptidão para 
desequilibrar o pleito. 
 
O art. 73, inc. I, da Lei nº 9.504/97 veda a cessão e o uso, em 
benefício de candidato, partido político ou coligação, de bens 
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de 
convenção partidária. 
 
Verifica-se, no caso, em tela, que os representados MARCELO 
BEZERRA CRIVELLA e TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE 
ALMEIDA, Prefeito do Município do Rio de Janeiro e Presidente 
da COMLURB, respectivamente, convidaram servidores públicos 
e terceirizados da Companhia ao local do evento político em prol 
da candidatura dos demais representados, que ocorreu na 
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quadra do G.R.E.S. Estácio de Sá, no dia 13 de setembro de 
2019. 
 
No dia do evento, foram utilizados automóveis pertencentes à 
Companhia para transportar os mencionados servidores e 
terceirizados até a quadra, conforme se verifica do vídeo 
produzido pela equipe de reportagem da Band News3, 
mencionado na inicial, em que nitidamente pode se observar a 
presença de veículos da Companhia (vans e miniônibus) nas 
proximidades do evento e no trajeto entre a sede da COMLURB e 
a quadra do G.R.E.S. Estácio de Sá. Salta aos olhos a versão 
apresentada pelos representados no sentido de que os 
automóveis da Companhia que aparecem nas filmagens estariam 
em circulação pela cidade em atendimento à rotina operacional 
da região. Ora, não parece crível que inúmeros veículos da 
COMLURB estivessem trafegando pela localidade justamente no 
dia do evento de campanha dos representados. 
 
Cabe destacar, inclusive, que, consoante se verifica da referida 
mídia audiovisual, um desses automóveis aparece rodeado por 
pessoas, sendo possível ouvir o barulho proveniente da quadra 
da escola de samba onde se deu o evento político, o que 
demonstra, inexoravelmente, que servidores/terceirizados foram 
deixados por veículos oficiais a poucos metros da porta da 
quadra da escola de samba. 
 
Ademais, da análise do relatório final da Comissão de Inquérito 
instituída pela Resolução CMRJ nº 1.447/2018, com o fito de 
investigar e apurar denúncias de uso da máquina pública para 
fins eleitorais, acostado por esta Procuradoria ao ID 7957409, 
observa-se que, durante o decurso das investigações promovidas 
pela CPI, foram colhidos os depoimentos dos motoristas da 
Empresa CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços 
Ambientais Ltda., proprietária de veículos fornecidos a 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana, e dos motoristas da 
COLUMRB. Na oportunidade, os mesmos declararam que 
realizaram o transporte de pessoas, por meio de automóveis 
pertencentes às empresas, até o evento realizado no dia 13 de 
setembro, conforme se depreende das declarações adiante 
transcritas: 

 
Eduardo da Cunha Bezerra 
[…] “Eu sou novo na empresa, estou fazendo oito meses agora e 
eu fui tirar esse ônibus porque lá a gente dirige ônibus, 
caminhão, dirige de tudo na empresa e eu estava há cerca de uns 
15 dias nessa gerência tirando ônibus. O preenchimento de BDO 
para ônibus e caminhão é diferenciado: caminhão bota nome de 
rua e ônibus não bota. Então, quando faço isso, eu pergunto ao 
encarregado de mesa qual a forma de preenchimento.”  
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Confirmou ainda que transportou algumas pessoas até o 
evento as 17:40 h e que retornou para a garagem por volta de 
1 hora da manhã. (grifado)  
 
Roberto Pessoa dos Santos quadra da Escola de Samba 
Estácio de Sá no dia 13 de setembro de 2018, a pedido do 
gerente Paulo da Energia 15-H, Marechal Hermes, relatou 
também que este trajeto não faz parte da rotina de trabalho. Que 
saiu para o evento por volta das 17:20h e retornou para a base 
as 22:00h. Que, transportou os funcionários da Comlurb, uns 
do turno da manhã, outros do turno da noite. (grifado) 
 
[…] O SR. ROBERTO PESSOA DOS SANTOS – O evento que eu 
ouvi falar foi o do filho do Prefeito, o Marcelo Crivella. 
Inclusive, dentro do ônibus, quando eles retornaram, tinha 
um monte de panfletinho do filho... 
 
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Panfletinho político? 
Daqueles que a gente distribui na campanha? 
O SR. ROBERTO PESSOA DOS SANTOS – Político, Marcelo 
Crivella. Marcelo Crivella Filho. Eu acho que é Filho o filho, não 
é? Eu não estou lembrado agora. 
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Santinho, que a gente 
conhece como santinho. 
O SR. ROBERTO PESSOA DOS SANTOS – Isso, esses 
quadradinhos pequenininhos. 
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Eles levaram para 
dentro do ônibus o que ganhou lá dentro da quadra, é isso? 
O SR. ROBERTO PESSOA DOS SANTOS – Exatamente. Exato. 
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – E aí, deixaram lá 
dentro do ônibus? 
O SR. ROBERTO PESSOA DOS SANTOS – Deixaram dentro do 
ônibus e ali, eu que tive que dar destino. 
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Você que teve que 
limpar depois? 
O SR. ROBERTO PESSOA DOS SANTOS – Tive que dar destino. 
A SRA. VEREADORA ROSA FERNANDES – Era muita 
quantidade? 
O SR. ROBERTO PESSOA DOS SANTOS – Tinha mais de 100 
panfletinhos do Marcelo Crivella. […] (grifado no original) 

 
Luiz Fernando da Silveira  
[…] que no dia do evento transportou as pessoas até uma rua 
próxima a quadra do G.R.E.S. Estácio de Sá, preencheu o BDO 
como Praça Onze. Então, quem determinou o destino é o 
responsável do núcleo, da Comlurb, o encarregado, mas que não 
se lembrava do nome. Sobre as pessoas que embarcaram 
esclareceu que: “É, vou voltar atrás: conforme eu tinha dito, eu já 
estava na viatura preparado para sair, porque eu fico à espera 
para ver o destino. Como era para levar os funcionários, eu já 
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estava pronto com a viatura ligada para tornar o serviço 
rápido. Portanto, conforme foram entrando, eu não observei 
exatamente se as pessoas eram do turno da manhã ou do turno 
da noite. Porém, devido à necessidade do trabalho à noite, eu 
creio que devia ser do turno do dia, que, de repente, já tinham 
terminado o serviço.” (grifado) 
 
Marcos Paulo Ribeiro José 
“[…] que o encarregado Eduardo a mando do gerente Julio 
determinou que o senhor conduzisse o micro-ônibus S-81 
para a quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, 
transportando cerca de 10 pessoas. Que, confirma os dados 
constantes do Boletim e de GPS. (grifado) 
[…] A SRA. PRESIDENTE (TERESA BERGHER) – Essas pessoas 
trabalham no turno da noite? 
O SR. MARCOS PAULO RIBEIRO JOSÉ – As pessoas eu não sei. 
A SRA. PRESIDENTE (TERESA BERGHER) – Só o encarregado 
sempre, que o senhor conhece. 
O SR. MARCOS PAULO RIBEIRO JOSÉ – O encarregado 
trabalha à noite.(.…)." (grifado no original) 
 
Ariston Leite de Oliveira 
[…] que o gerente da 13M determinou que conduzisse o 
veículo para a quadra da escola de samba, e confirmou como 
verídicos os dados do GPS referente ao dia 13 de setembro de 
2018. Que transportou cerca de seis ou sete pessoas. (grifado) 
 
João Bosco Fernandes 
[…] que a pedido do gerente Rafael Silva conduziu o veículo L-206 
até o COR no dia 13 de setembro de 2018, onde ficou 
estacionado. Que, confirma os dados constantes do Boletim 
Diário de Operações e de GPS. 
Que, costuma colocar no BDO a informação “fiscalização” como 
atividade. Que, seu horário de trabalho é das 6h às 14h20, 
mas neste dia específico 'dobrou' seu horário. (ora grifado) 
 
Constata-se, portanto, evidente afronta à legislação eleitoral, na 
medida em que houve benefício a candidatura de MARCELO 
HODGE CRIVELLA, ALESSANDRO SILVA DA COSTA e 
EDUARDO BENEDITO LOPES, com a utilização de bens móveis 

pertencentes e custeados pelo poder público do Estado do Rio de 
Janeiro. 
 
Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do Tribunal Superior 
Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral do Pará quanto à 
configuração de conduta vedada por lei na hipótese de utilização 
de veículos e bens móveis pertencentes à administração pública 
na campanha eleitoral: 
 
[...] 
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Outrossim, registre-se que os representados MARCELO 
BEZERRA CRIVELLA e TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE 
ALMEIDA convidaram servidores e terceirizados da COMLURB a 
comparecerem ao evento realizado, no dia 13 de setembro de 
2018, conforme bem delineado na inicial (ID. 476588): 
 
“Os diretores e superintendentes da Comlurb ouvidos, de 
maneira uníssona, sustentaram que o convite para comparecer 
ao evento do dia 13 de setembro se deu de modo informal, no 
ambiente de trabalho, quando o presidente Tarquinio, atendendo 
a pedido do prefeito Crivella, mencionou dia e local de sua 
realização (termos de oitivas em anexo). 
 
O representado Tarquinio, por sua vez, confirmou que o prefeito 
Crivella 'comentou com o depoente e com outros servidores de 
diversas secretarias sobre o evento do dia 13 e pediu para que 
fosse comentado com outras pessoas da Comlurb, a fim de que 
elas, se quisessem, comparecessem ao local.'” (depoimento em 
anexo). 
 
Nesse mesmo sentido, em depoimentos prestados perante o Juízo 
da 204ª Zona Eleitoral, as testemunhas, Rita de Cassia Ferreira 
Amorim Vargas, Fabiano Cruz Lopes de Araújo e Renato Ferreira 
Rodrigues, afirmaram que tiveram ciência do evento político por 
meio de “conversas informais” fomentadas no ambiente de 
trabalho (ID. 8682459). 
 
Nada obstante os representados sustentem que a participação de 
servidores em campanha política, fora do local e do horário de 
expediente, não seja vedada pela legislação eleitoral, inegável que 
os representados MARCELO BEZERRA CRIVELLA e 
TARQUÍNIO PRISCO FERNANDES DE ALMEIDA, convocaram 
servidores municipais e terceirizados a comparecer em evento 
político na condição de Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro e 
Presidente da COMLURB, e não como meros apoiadores dos 
demais representados. 
 
Ademais, como se vê dos depoimentos dos motoristas, em 
especial de Marcos Paulo Ribeiro José, João Bosco Fernandes e 

Roberto Pessoa dos Santos, colhidos pela CPI e antes transcritos, 
nítido que o evento político realizado, no dia 13 de setembro de 
2018, na quadra do G.R.E.S. Estácio de Sá, teve a participação 
de servidores e terceirizados da Companhia em horário de 
trabalho. 
 
Denota-se, ainda, da oitiva dos gerentes da COMLURB, cujos 
veículos a eles subordinados estavam, presentes nas imediações 
do evento, que houve um “convite” replicado aos 
Superintendentes da Companhia e, consequentemente, aos 
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gerentes e suas equipes, para que participassem de um “evento 
da Prefeitura” que, em verdade, tratou-se de um evento de 
natureza político-eleitoral. 
 
Isto é, a estratégia capitaneada foi a de convocar servidores e 
funcionários da empresa a “um evento no qual se trataria de 
assuntos relativos à COMLURB”, a fim de obter o maior número 
de participantes e promover ilicitamente diante do eleitorado as 
candidaturas dos representados MARCELO HODGE CRIVELLA, 
ALESSANDRO SILVA DA COSTA, EDUARDO BENEDITO 
LOPES, conforme se extrai dos seguintes excertos dos 
depoimentos colhidos pela aludida CPI (ID. 7957409): 
 
Alessandra Mota dos Santos, identidade número 11.052.353-7, 
emitida pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, 
declarou que sempre foi de Bangu. Entrou lá como gari e foi 
crescendo na empresa até chegar ao patamar de Gerente de 
Departamento de Bangu. A única vez em que esteve fora foi 
recentemente, durante quatro meses em que foi para Campo 
Grande. Ficou lá quatro meses, depois retornou, e que não 
compareceu ao evento político-eleitoral na quadra da Escola de 
Samba Estácio de Sá no dia 13 de setembro de 2018, pois tinha 
um procedimento cirúrgico, até fora do plano, particular. Então, 
não pode ir. Ligou para seu assessor-chefe e perguntou se eu 
teria que ir. Ele falou: “Não, é um convite como foi mencionado 
pelo Superintendente.”, foi comunicada pelo Senhor Ronald de 
que haveria um evento da Prefeitura e estariam todos 
convidados. Nesse dia do evento, saiu um pouco mais cedo para 
realizar esse procedimento. Então, as pessoas que quiseram ir… 
Lá, tenho 400 empregados. Então, foram pouquíssimas pessoas. 
E não se lembra da quantidade. Perguntaram se liberaria o 
ônibus para ir, assim disse: 'É um evento da Prefeitura, pode.' 
Porque já aconteceu um evento da Prefeitura na Praça Mauá 
também, foi até um negócio da Minha Casa, Meu Gari, da casa 
própria. Pode. Então, liberou. Todos fora do expediente, salvo o 
motorista. (grifado) 
 
Paulo Cesar do Espírito Santo da Silva, identidade número 
08084992-8, emitida pelo Departamento de Trânsito do Rio de 
Janeiro, funcionário a 29 anos iniciando como gari por 11 anos, 

declarou que compareceu ao evento político-eleitoral na quadra 
da Escola de Samba Estácio de Sá no dia 13 de setembro de 
2018, que foi informado pela Superintendência do Luiz 
Guilherme, que haveria um evento no qual se trataria de 
assuntos relativos à Comlurb. Foi como convidado. Confirma 
que o ônibus, que o micro-ônibus R96, lotado na sua gerência, 
foi usado para transportar os funcionários da Comlurb nesse 
evento, mas salvo o motorista todos estavam fora do horário de 
trabalho.3. (grifado) 
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Sebastião Alves Neto, identidade número 200336757-6, emitida 
pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, funcionário 
da Comlurb a 42 anos, declarou que compareceu ao evento 
político na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, no dia 
13 de setembro de 2018, mas não como um evento político. 
Foi convidado pela Superintendência do Méier do Luís Guilherme 
para um evento da Prefeitura, e poderia convidar outras pessoas. 
 
Convidou essas pessoas. Que quando a recebe um convite de 
evento da Prefeitura, fica curioso. E quer saber, como 
técnico, o que vai ser dito, o que vai ter, inclusive, com 
outros órgãos também. Foi de metrô para o local, para a Escola 
de Samba Estácio de Sá. Confirma que o micro-ônibus S-65, 
lotado na sua gerência foi utilizado e ainda que, sempre 
utilizado para eventos, para deixar pessoas, fazer transporte, 
pegar materiais em outras gerências fora da área norte, na 
área sul, vai a Botafogo. Por vezes, vai à Rua Bela, na nossa 
emergência, pegar materiais, pegar mão de obra, coleta. Então, 
ele tem uma atuação muito dinâmica à noite. Ele fiscaliza e 
também faz transporte, deixa pessoas em locais para pegar 
condução, para facilitar. Dependendo do horário, se for muito 
tarde, 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, um horário 
em que não tenha condução. Houve casos de levar até Campo 
Grande e outros locais. (grifado) 
 
Nilton da Silva Parreira, identidade número 940985033; gerente 
da Comlurb da unidade de Inhaúma, funcionário da Comlurb 
a 23 anos, declarou que a convocação que tive foi pelo 
WhatsApp, pela superintendência. Que seria uma reunião da 
Comlurb convocando. Então, foi até de ônibus, porque no seu 
carro não cabe. Foi ele e mais umas sete ou oito pessoas. Que 
tem um problema sério de pedra nos rins, um problema muito 
sério, tinha até nesse dia fazer um exame, e eu saí de lá por volta 
de 19h30, 20 horas. Porque, falou com quem era de direito e 
responsável: “olha! Eu posso ficar até às 20h. Mais do que isso 
eu não pode, porque eu tomo um remédio que eu tinha que ir ao 
banheiro, tinha que tomar remédio até às 22h e, como mora em 
Santa Cruz...”. Assim falaram que o intuito do evento era que 
iriam falar sobre o 14º, sobre uma série de coisas, que algumas 
pessoas não tinham ganhado e isso ia ser esclarecido, lá, nesse 

evento. Não sabia que seria político o tema do evento e saiu às 
20hs. (grifado) 
 
Eduardo Batista dos Santos, identidade número 08691619-4, 
emitida pelo Instituto Félix Pacheco, Rio de Janeiro, gerente da 
unidade da Comlurb na Penha, declarou que compareceu ao 
evento político-eleitoral realizado na quadra da escola de 
samba Estácio de Sá no dia 13 de setembro de 2018, 
convidado pelo Superintendente Guilherme informando que 
haveria uma reunião com o prefeito para abordar assuntos 
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referentes à Comlurb. Pediu que se pudesse levar alguém que 
tivesse interessado em saber as informações, e assim levou 
meia dúzia de administrativo. No período, estavam em dúvida 
sobre o pagamento do acordo de resultados que alguma categoria 
não tinha recebido. Essa categoria pediu que eu os levasse até lá. 
Que, para facilitar o acesso dos trabalhadores até o evento, da 
Penha para o Centro, ele, como gestor daquela unidade de 
limpeza, o fez. Botou dentro do ônibus e levou, mas não teve 
ninguém que o autorizou. Foi de livre e espontânea vontade. 
Foram transportados no veículo S 63. Não concordou, mas foi 
advertido verbalmente pela empresa. Que algumas pessoas que 
foram como ele, se retiraram ao verificar que se tratava de um 
evento político. (grifado) 
 
Senhor Júlio Eduardo Soares Vieira, identidade número 
040494023, emitida pelo Instituto Félix Pacheco, Rio de Janeiro, 
gerente da Comlurb na Unidade da Ilha do Governador, 
funcionário da Comlurb a 41 anos, declarou que compareceu ao 
evento políticoeleitoral na quadra da Escola de Samba Estácio de 
Sá, no dia 13 de setembro de 2018, e foi convidado pela 
Superintendência do Luiz Guilherme de que ocorreria um 
evento da Comlurb na quadra da Estácio de Sá, às 18 horas, 
soube apenas que era um evento da Comlurb. Que, foi de 
carro, carro Mobi, veículo gerencial, porque estava em um curso 
em Botafogo. Quando tomou conhecimento eram 14 horas. 
Quando terminou o curso, parou no evento e ficou lá até 21 
horas e alguma coisa. É um veículo de fiscalização e de 
deslocamento gerencial e fiscalização. Saiu de Botafogo, porque 
eu estava em um curso às 17 horas, e aí desceu em direção à 
Ilha no caminho passou pelo evento. Parou o carro em uma 
gerência operacional que tinha lá perto, no Rio Comprido. Foi a 
pé até o evento, depois eu pegou o carro e seguiu para a Ilha. 
Que, confirma que o micro-ônibus S81, lotado na sua 
gerência, também foi utilizado para transportar funcionários 
da Comlurb, com a sua permissão. Sobre o evento informou 
que não havia nenhum político ainda quando chegou. Eles 
começaram a chegar posteriormente. E quanto à distribuição 
de “santinhos”, não se lembra de ter distribuição dentro da 
quadra. Pode ser que tenha havido lá fora. Lá fora, realmente, 
quando saiu, verificou que houve distribuição. Que, foi advertido 

verbalmente, juntamente com outros gerentes na reunião, porque 
utilizamos o veículo de forma indevida. (grifado) 
 
Gerson Luiz Mallet, identidade número 0239449371, emitida 
pelo Instituto Félix Pacheco, Rio de Janeiro, gerente da Comlurb 
da unidade Méier, declarou que compareceu ao evento político 
realizado na Escola de Samba Estácio de Sá no dia 13 de 
setembro de 2018, embora não soubesse que era evento político. 
Que foi convidado pelo Superintendente Luiz Guilherme. 
Ficou surpreso ao constatar que seria um evento político. 
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Estavam presentes o Prefeito, o Filho conhecido como 
Marcelinho e outros políticos. Que utilizou o ônibus da 
empresa para ir ao evento, pois tinham outros colegas que 
estavam interessados em participar, até porque pensavam 
que era alguma coisa com relação à empresa, assim tomou a 
liberdade de utilizar o ônibus. Que foi punido com advertência 
verbal. (grifado) 
 
Rafael da Silva, identidade número 20906622-4, Gerente da 
Unidade de Serviços Extraordinários e Pronto Emprego Oeste na 
Comlurb. Declarou que esteve presente ao evento político 
eleitoral, na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, no dia 
13 de setembro de 2018, tendo sido convidado junto com 
outros gerentes adjuntos, por meio de um grupo do 
whatsapp da nossa superintendência. Que, foi com mais três 
funcionários com uma viatura da própria empresa. Uma van, 
prefixo na fuselagem do veículo L 206. Que, Por ser o gerente, ter 
sido convidado e ser o gerente de uma emergência, tem 
autorização para rodar com esse veículo. Ao chegar ao evento 
pensou que fosse encontrar era algo que fosse uma proposta 
que direcionasse diretamente para a nossa empresa – o que 
não foi. Que foi punido com advertência verbal, pela indevida 
utilização do veículo. (grifado) 
 
Dener de Souza, identidade número 0703021732, expedida pelo 
Detran, em depoimento declarou que, é gerente a 34 anos na 
Comlurb, atualmente lotado na unidade Vigário Geral e antes 
estava em Irajá (10 anos), confirmou que foi convidado a 
participar de uma reunião em que estaria o Presidente da 
empresa mais o Prefeito, mas não sabia que era um evento 
político. Que, o Superintendente ligou fazendo um convite e 
abriu para que todos os empregados da gerência que quisessem 
participar, poderiam ir, sem obrigatoriedade. Foi um convite 
estendido a todos os funcionários, sendo assim convidou alguns 
empregados. (grifado) 
 
Sobre o transporte até o evento informou que “o veículo do 
gerente na época era um Fiat Mobi. Como no Mobi não dava para 
levar sete pessoas, utilizaram um ônibus, já que é pago 
integral, não ia gerar hora extra, era só trocar o motorista. 

Utilizaram um ônibus que os deixaram na Presidente Vargas e 
o parqueou no Centro da Cidade, na Gerência II.” Que, a 
empresa está com um programa de resultados, e esta sem 
receber desde 2017. Então, quando se fala que o Prefeito vai, 
achamos que podemos receber alguma novidade, alguma coisa. 
Quando chegaram lá no evento, e viram que era político, foi 
aquele baque. Inclusive, os funcionários que foram com ele à 
convite, disseram: “Poxa, é para isso?” – Ficaram meio 
decepcionados. Que saíram do evento por volta das 20 horas. 
Que, o gerente tem um horário oficial que é das 7h às 15h20. 
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Mas como ele é o gestor, ele participa de todo o final do 
expediente diurno e participa do início da jornada noturna. O 
serviço diurno termina às 15h20 e o noturno começa às 18 
horas. Dentre aqueles funcionários que o acompanharam, que 
foram para o evento, os sete estavam fora do horário de serviço. 
Que segundo avaliação da empresa interpretou errado a ordem, 
que no seu entender, eu achou que era um evento da 
Comlurb. Como era um evento da Comlurb, poderia colocar 
um ônibus à disposição, sendo então advertido verbalmente. 
(grifado) 
 
No que concerne a alegação de MARCELO HODGE CRIVELLA, 
ALESSANDRO SILVA DA COSTA e EDUARDO BENEDITO 
LOPES, de que seriam meros beneficiários dos atos apontados 
como ilícitos, destaque-se que o art. 73, § 8º, da Lei nº 9.504/97 
dispõe sobre a incidência de multa a partidos, coligações e 
candidatos que se beneficiarem das condutas vedadas, 
independentemente de sua autorização.” 

 

Por fim, o órgão ministerial reforça a necessidade de julgamento da 

AIJE em conjunto com a Representação nº 0607959-09.2018.6.19.0000, não 

obstante as relatorias diversas, em virtude do vínculo de prejudicialidade entre as 

ações. 

 

III – CONCLUSÃO: 

 

Ante o exposto, a PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL opina pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da AIJE, para: 

 

i) condenar o Prefeito MARCELO CRIVELLA por abuso de poder político e 

por conduta vedada, nesta por duas vezes, submetendo-lhe à sanção de 

inelegibilidade por 08 oito anos, na forma do artigo 22, inciso XIV, da Lei 

Complementar nº 64/90, e à pena de multa, com base no artigo 73, §4º, da 

Lei nº 9.504/97; 

 

ii)  condenar RUBENS TEIXEIRA DA SILVA por abuso de poder político e 

por conduta vedada, submetendo-lhe à denegação do diploma com 

anulação dos votos nominais a ele destinados, e à inelegibilidade por 08 oito 

anos, na forma do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, e à 
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pena de multa, com base no artigo 73, §4º, da Lei nº 9.504/97; 

 

iii) condenar ALESSANDRO SILVA DA COSTA e MARCELO HODGE 

CRIVELLA por conduta vedada, com aplicação de multa com base no artigo 

73, §4º, da Lei nº 9.504/97; e 

 

iv) absolver RAPHAEL LEANDRO VITOR MATEUS, por insuficiência de 

provas da sua participação nos eventos políticos narrados na petição inicial. 

 

 

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2020. 

 

 

SILVANA BATINI 

PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL 

 

 

 

 

 

 


