EXMO. SR. DR. JOSÉ EDUARDO CIOTOLA GUSSEM - PROCURADOR GERAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

MARCELO RIBEIRO FREIXO, brasileiro, divorciado, deputado estadual, portador do
documento de identidade nº 066274192, expedido pelo IFP-RJ, e CPF n°
956.227.807-72, com endereço profissional na Rua Dom Manuel s/n°, Palácio 23 de
julho, sala T-04, Praça XV, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20010-090; TARCÍSIO MOTTA
DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, vereador da cidade do Rio de Janeiro, portador
do documento de identidade nº 09408120-5, expedido pelo Detran/RJ, e CPF nº
020.459.627-09, com endereço profissional no Palácio Pedro Ernesto, anexo 902,
Praça Floriano, s/nº, Cinelândia, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-050; JOÃO
BATISTA OLIVEIRA DE ARAUJO, BABÁ, brasileiro, vereador da cidade do Rio de
Janeiro, portador do documento de identidade nº 28.295.997-2, expedido pelo
Detran/RJ, e CPF nº 031.951.202-91 com endereço profissional no Palácio Pedro
Ernesto, anexo 903, Praça Floriano, s/nº, Cinelândia, Rio de Janeiro/RJ, CEP
20031-050; RENATO ATHAYDE SILVA, RENATO CINCO, brasileiro, vereador da
cidade do Rio de Janeiro, portador do documento de identidade nº 07095590-1,
expedido pelo IFP/RJ, e CPF nº 014.850.237-77, com endereço profissional no
Palácio Pedro Ernesto, anexo 503, Praça Floriano, s/nº, Cinelândia, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20031-050; LEONEL BRIZOLA, brasileiro, vereador da cidade do
Rio de Janeiro, portador do documento de identidade nº 099895013, expedido pelo
IFP/RJ, e CPF nº 069.424.567-48, com endereço profissional no Palácio Pedro
Ernesto, anexo 806, Praça Floriano, s/nº, Cinelândia, Rio de Janeiro/RJ, CEP
20031-050; e PAULO PINHEIRO, brasileiro, vereador da cidade do Rio de Janeiro,
portador do documento de identidade nº 52-25698-0, expedido pelo CRM/RJ, e CPF
nº 231.137.667-53, com endereço profissional no Palácio Pedro Ernesto, anexo
1002, Praça Floriano, s/nº, Cinelândia, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-050; vêm,
com base no art. 22 da Lei nº 8.429/1992 e no art. 1º, § 1º do Decreto-Lei nº
201/1967, respeitosamente, a V. Exª. oferecer a presente:

REPRESENTAÇÃO

Para o fim de apuração dos fatos a seguir descritos e a adoção das medidas
julgadas necessárias por este P
 arquet, visando à restauração da Administração

Pública Municipal nos trilhos da legalidade e da probidade administrativa, tendo em
vista a prática, em tese, de improbidade administrativa e/ou de crime de
responsabilidade cometidos por MARCELO BEZERRA CRIVELLA, Prefeito da
Cidade do Rio de Janeiro.

OS FATOS

Chegou ao conhecimento do público1, no último dia 05 de julho, que o Prefeito da
cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, praticou conduta que configura, em tese,
ato de improbidade administrativa, por violar os princípios da Administração Pública,
em especial, por praticar atos proibidos pela Lei das Eleições, como cessão e uso
de bem imóvel da Prefeitura em benefício de pré-candidatos, para uma reunião que
claramente era para propaganda eleitoral extemporânea, ainda com oferecimento de
vantagem pessoal, como cirurgias, violando o regulamento do SISREG2, além de
facilitação no processo de isenção de IPTU para igrejas, violando imparcialidade e
legalidade.
Pode-se dizer, também, que Marcelo Crivella se utilizou indevidamente de bens e
serviços da Prefeitura, em proveito próprio e alheio e, deste modo, procedeu de
modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, o que também configura
crime de responsabilidade do Prefeito.
Não existe outra conclusão possível, já que o convite enviado via o aplicativo de
mensagens Whatsapp informava sobre a participação dos pré-candidatos Rubens
Teixeira e Rafael Leandro, inclusive porque pediam que fossem levadas demandas
e informava que os pré-candidatos seriam levados nas igrejas posteriormente, como
se depreende da imagem abaixo:

1

Matérias jornalísticas que informam sobre a reunião anexada ao DOC. 1 e disponível em:
<https://oglobo.globo.com/brasil/em-agenda-secreta-com-pastores-crivella-oferece-cirurgias-de-catara
ta-ajuda-no-iptu-22856111> e em
<https://oglobo.globo.com/brasil/e-esse-brasil-evangelico-que-vai-dar-jeito-nessa-patria-diz-crivella-e
m-agenda-secreta-no-palacio-da-cidade-22855166>. Acesso em 06 de julho.
2
Regulamento do SISREG, DOC. 2.

Pode-se dizer que tal conduta resultou em benefício pessoal ao pré candidato
Rubens Teixeira, que é investigado pelo Grupo de Atuação Especializada no
Combate à Corrupção (GAECC), pois no convite constava a informação de que o
Café da Comunhão, como foi chamado o evento, era um “convite de nosso amado e
querido Prefeito Marcelo Crivella e dos pré-candidatos Rubens Teixeira e Raphael
Leandro”, segundo informações divulgadas pelos jornalistas Bruno Abbud e
Berenice Seara3, o Prefeito Marcelo Crivella falou que o povo evangélico deveria
votar em homens e mulheres de Deus e fez o seguinte discurso:
O pastor Rubens Teixeira, da Assembleia de Deus
Campo de 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, que na época estava no hospital, e gravou
a conversa com 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
3

Segundo informa a reportagem:
<https://oglobo.globo.com/brasil/e-esse-brasil-evangelico-que-vai-dar-jeito-nessa-patria-diz-crivella-e
m-agenda-secreta-no-palacio-da-cidade-22855166>.

falar’. Ele (Rubens Teixeira) passou pelo fogo e nem um
fio de cabelo queimou.

O evento ocorreu no Palácio da Cidade, bem imóvel da Prefeitura do Rio de Janeiro,
supostamente secreto, pois não constava da agenda oficial, contou com a presença
de 250 pastores4 e líderes de várias igrejas evangélicas, onde garçons serviram
croissants de geléia, sanduíches de queijo com damasco e bebidas em taças,
supostamente às custas do erário municipal.

Em um áudio gravado por um dos participantes do evento (DOC. 3), é possível ouvir
a seguinte fala do prefeito Marcelo Crivella, cuja descrição segue abaixo:

Eu fui eleito para cuidar daquele que estava nu, que não
foi vestido. Que tinha fome e não deram de comer. E que
estava 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 importa. Mas nós temos que mudar
este 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.
Entre nós não há corrupção. A gente recebe dinheiro do
povo e a gente faz a casa de Deus. Quando eu ganhei a
eleição, os políticos juraram: Crivella teria que fracassar e
teria que ser feita uma campanha pesada, para que os
pastores nunca mais se metessem na política. Saíssem
com o rabo entre as pernas, e voltassem para dentro das
igrejas. Porque eles sabem, os políticos, eles sabem… só
nós podemos dar um jeito neste Brasil.
Na prefeitura, nós não vamos fazer estádio para Copa do
Mundo, mas nós estamos fazendo 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
4

Idem.

diretor da Lagoa. Ela conhece o diretor do Andaraí, de
Bonsucesso, do Fundão. Ela conhece os diretores de
todos 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 esses 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 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 a 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. (Grifos nossos).

Ou seja, além de utilizar o Palácio da Cidade, bem imóvel que pertence à
administração direta do Município do Rio para evento com dois pré-candidatos que
se beneficiaram da conduta praticada pelo Prefeito, este ainda oferece vantagens
pessoais para os “irmãos da igreja”, ao violar o regulamento do SISREG para operar
as pessoas indicadas pelos “irmãos da igreja”.
O SISREG é um sistema de regulação de vagas de atendimentos e procedimentos
da atenção especializada para a atenção primária, isto é, as vagas para que a

população seja atendida por médicos especialistas, as vagas para cirurgias, para
realização de exames de imagem e de exames complexos são geridas por um
cadastro no sistema.
No evento ora denunciado, ao falar para os presentes que procurem a Márcia, para
conseguir vagas de cirurgia de catarata, o que Marcelo Crivella está fazendo é
oferecendo vantagem pessoal, em desrespeito às regras do SISREG, para os
“irmãos da igreja”; já que a tal Márcia, que tem o contato com todos os diretores e
representa Marcelo Crivella. Em outras palavras, já que Márcia tem o contato com
todos os diretores e, uma vez que todos os médicos da atenção primária podem
inserir pessoas no sistema (colocar na fila), o que o Prefeito oferece é o
descumprimento, portanto a violação, do regulamento do SISREG, prejudicando
todos aqueles que já estão no sistema, aguardando sua operação.
Vale ressaltar que alguns médicos, tanto da atenção primária, como dos outros
níveis de atenção (médicos de hospitais grandes, chefes) e administradores desses
serviços, têm uma senha capaz de regular os pacientes, determinar a posição deles
nas filas de acordo com a demanda da atenção primária e as disponibilidades dos
outros serviços. A demanda vai de acordo com a prioridade de atendimento
(urgência e emergência). Esta seria uma maneira como Márcia poderia encaminhar
para a operação.
Destaca-se, neste caso, que foram oferecidas, igualmente, operações para varizes e
vasectomias, segundo a reportagem já mencionada5:
A outra são varizes. A maioria são mulheres que
estouram uma variz na perna e abre uma ferida que não
fecha. E a senhora apenas troca o curativo. Hoje existe
uma maneira, injeta na veia dela uma espuma medicinal e
fecha a ferida, uma benção. Também por favor falem
com a Márcia. E tem a vasectomia para os homens,
estamos zerando a fila. É muito importante os irmãos
ficarem com o telefone da Márcia ou do Marquinhos
porque às vezes ocorre um imprevisto. Se houver
caso de emergência, liga. Liga para a Márcia e ela liga
para mim, para o Marquinhos… É importante você ter
um canal para poder socorrer num momento de
emergência. (Grifos nossos).

5

Idem.

A reportagem produzida por Bruno Abbud6, que foi ao evento, dá conta de que

assim que chegou ao Palácio da Cidade, os seguranças o indagaram se ele estava
indo para o “evento da igreja”. Na reportagem ele faz os relatos sobre os fatos já
mencionados nesta Representação e destaca que, fim da fala do prefeito, quatro
assessores — identificados na ocasião apenas como Márcia, Marquinhos,
Manassés e Milton — passaram a anotar em blocos as demandas dos pastores
enquanto Crivella era ovacionado.
Ainda viola a imparcialidade e legalidade, princípios da administração pública, ao
oferecer aos “irmãos de igreja” operações de catarata, varizes e vasectomia, em
desrespeito ao regulamento do SISREG, aos pastores que estão com problemas
com o IPTU falem com o Dr. Milton para acelerar seus processos, uma vez que
“Deus deu a oportunidade dele estar na Prefeitura para fazer o processo dos
pastores andar”, além de mudança de ponto de ônibus para porta da igreja, com
objetivo de favorecer os fiéis.
Por fim, viola o princípio do estado laico, já que Marcelo Crivella não pode oferecer
vantagens pessoais para os “irmãos da igreja” operarem, nem para os “pastores
com problemas de IPTU”, muito menos mudança de ponto de ônibus para porta da
igreja. Marcelo Crivella violou o princípio do estado laico e da probidade na
Administração quando disse: “Então se os irmãos tiverem alguém da igreja, com
problema de catarata. (...) 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”
e “Nós temos que aproveitar que Deus nos deu a oportunidade de estar na
Prefeitura, para esses processos andarem. Pra gente dar um fim nisso”.
Todas essas condutas demonstram a violação aos princípios republicanos, da
administração pública, do estado laico e, principalmente, da probidade na
Administração, o que demonstra que o Prefeito Marcelo Bezerra Crivella procede de
modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo que ocupa.

OS FUNDAMENTOS
É flagrante a inobservância dos princípios da probidade administrativa, em especial
da honestidade, imparcialidade e legalidade. Além da configuração, em tese, de
crime de responsabilidade.
6

“Crivella: promessas e ofertas a pastores no Palácio da Cidade”. DOC. 4.

Os fatos ora narrados noticiam, em tese, a configuração da conduta típica de
improbidade administrativa, por praticar ato visando fim proibido em lei, conforme
conceitua o art. 11, I da Lei nº 8.429/92.
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992.
Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam
Contra os Princípios da Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que
atenta contra os princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento
ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
No caso em tela, tem-se que, em tese, o Prefeito Marcelo Crivella teria incorrido na
prática da conduta vedada pelo inciso I do art. 73 da Lei das Eleições, sem prejuízo
de outras condutas que este Parquet entenda praticadas. Veja-se o que dispõe o art.
73, I:
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997.
Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em
Campanhas Eleitorais
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou
não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido
político ou coligação, 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;

Além da improbidade, ao “utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio,
de bens, rendas ou serviços públicos”, pode-se dizer que Marcelo Crivella praticou,
em tese, crime de responsabilidade, previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº
201/1967, cuja ação é pública, nos termos do § 1º do mesmo art. 1º.
E ainda praticou propaganda extemporânea ao realizar evento supostamente
secreto, repita-se, em imóvel da Prefeitura, beneficiando os pré-candidatos Rubens
Teixeira e Raphael Leandro, objetivo vedado pela Lei das Eleições, nestes termos:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou
permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e
nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos
urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de
qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.

Também praticou ato de improbidade administrativa visando fim proibido em no
regulamento do SISREG ao oferecer vantagem pessoal para realizar operações de
catarata, varizes e vasectomia, violando também, o sacrossanto direito à saúde de
toda a população que está cadastrada no SISREG, aguardando a operação já
agendada para ela.
Violou o princípio administrativo da imparcialidade e da legalidade ao oferecer que
pastores que estão com problemas com o IPTU falem com o Dr. Milton para acelerar
seus processos.
Por fim, violou o princípio do estado laico, previsto no art. 19, I, da Constituição da
República, que prevê que a União, os Estados e Municípios são vedados de
“estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse
público;”, uma vez que ofereceu serviços públicos para “irmãos da igreja”, além de
discursar sobre política para o povo evangélico, pedir voto para os “homens e
mulheres de Deus” em evento realizado à convite do próprio Prefeito e dos
pré-candidatos Rubens Teixeira e Raphael Leandro, discursando em favor de
Rubens Teixeira.

Por todos esses fatos, as condutas narradas devem ser investigadas a fim de se
apurar se Marcelo Bezerra Crivella agiu em violação a probidade na Administração
e/ou se violou a dignidade e o decoro do cargo.
Face ao exposto, demandam os Representantes:
a) Que seja recebida esta Representação e que seja instaurado por este
ilustre Parquet o procedimento necessário à apuração da existência de
eventual responsabilidade civil-administrativa e/ou político-administrativa
do Prefeito Marcelo Bezerra Crivella, pelos fatos acima narrados, nos
termos da Lei nº 8.429/1992 e/ou do Decreto-Lei nº 201/1967;
b) Que comprovadas infrações à Lei nº 8.429/1992 e/ou ao Decreto-Lei nº
201/1967, esse Ministério Público tome as providências cabíveis, inclusive
visando o ressarcimento do erário municipal;
c) Que comprovadas outras infrações de qualquer natureza, esse Ministério
Público tome as providências cabíveis.

Termos em que,
Pede deferimento
Rio de Janeiro, 09 de Julho de 2018.

MARCELO RIBEIRO FREIXO

TARCÍSIO MOTTA DE CARVALHO

JOÃO BATISTA OLIVEIRA DE ARAUJO

RENATO ATHAYDE SILVA

LEONEL BRIZOLA

PAULO PINHEIRO

