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Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Vice-Procurador-Geral
da República, no uso de suas atribuições constitucionais,  nos termos dos
arts.  127 e  seguintes  da  Constituição  Federal  e  da  Lei  Complementar  nº
75/93, vem, perante Vossa Excelência, interpor 

AGRAVO INTERNO   

com fundamento no art. 1021 do Código de Processo Civil e
art.  36,  §  8º,  do  RITSE,  requerendo  que,  após  a  apreciação  das  razões
recursais,  seja  reconsiderada a  decisão  monocrática  de  ID  44304988 ou,
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caso assim não entenda, seja este recurso submetido a julgamento perante o
Plenário.

Trata-se de decisão monocrática por meio da qual o Ministro
Relator  deferiu  medida  liminar  postulada  por  Marcelo  Bezerra  Crivella,
visando a concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto
contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro
prolatado na AIJE nº 0608859-89.2018.6.19.0000, no qual fora condenado à
sanção de inelegibilidade pelo prazo de oito anos, bem como ao pagamento
de multa pecuniária, por infração aos arts. 22, XIV, da Lei Complementar nº
64/90 e 73, I e III, da Lei das Eleições.

Em  sua  inicial,  o  requerente,  consignou  que  o  recurso
ordinário  possui  efeito  suspensivo  automático.  Porém,  subsidiariamente,
assentou  a  presença  dos  requisitos  necessários  à  concessão  de  tutela
provisória de urgência cautelar, com a atribuição efeito suspensivo apelo.

 Quanto à probabilidade do direito alegado em seu recurso
ordinário, consignou que:

“a)  o  julgamento  da  AIJE  no  TRE/RJ  contou  com  a
participação  de  julgador  que  se  declarou  impedido  e,  na
data do julgamento, desimpedido;
b)  inobservância  da  necessidade  de  formação  do
litisconsórcio passivo necessário, na medida em que tanto
os  autores  da  conduta  tida  por  ilícita,  quanto  todos  os
beneficiários  não  foram  incluídos  no  polo  passivo  da
demanda, em desacordo com a jurisprudência desse eg. TSE
inclusive  com  relação  ao  pleito  de  2018  (litisconsórcio
passivo necessário dos beneficiários);
c)  o  v.  acórdão  se  fundamenta  quase  exclusivamente  em
prova emprestada inadmissível;
d)  inexiste  prova  robusta  nos  autos  a  evidenciar  a
participação, determinação ou sequer conivência de Marcelo
Bezerra Crivella nos fatos tidos por ilícitos. A condenação,
data maxima venia, foi baseada em meras ilações – o que vai
de encontro à jurisprudência desse eg. TSE;
e) o evento realizado na quadra da escola de samba Estácio
de Sá contou com participação de menos de 150 (cento e
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cinquenta)  pessoas,  das  quais  menos  de  50  eram
funcionários da Comlurb (em um universo de 10 milhões de
eleitores no Estado do Rio de Janeiro);
f)  ainda  que  se  considere  alguma  ilicitude,  inexiste
gravidade a ensejar a macular a lisura do pleito que autorize
a  condenação  às  graves  penas  constantes  do  v.  acórdão
recorrido;
g) a condenação não observou os critérios constitucionais de
proporcionalidade e razoabilidade ao imputar não apenas a
declaração de inelegibilidade,  mas também multa  em seu
patamar máximo.”1

No que se refere ao requisito do “perigo da demora”, noticiou
ter apresentou requerimento de registro de candidatura ao cargo de Prefeito
do  Rio  de  Janeiro,  em relação  ao  qual  foram apresentadas  impugnações
fundadas  justamente  no  acórdão  proferido  na  AIJE  nº  0608859-
89.2018.6.19.0000.

Nesse contexto, postulou:

“a)  seja  reconhecida  a  existência  de  efeito  suspensivo
automático  do  recurso  ordinário  interposto  em  face  da
decisão condenatória;
b) caso assim não se entenda, seja deferida tutela provisória
de urgência,  em caráter liminar e  inaudita  altera pars,  de
modo  que  seja  atribuído  efeito  suspensivo  ao  recurso
ordinário e suspensos os efeitos do acórdão condenatório
até  julgamento  de  mérito  por  esse  eg.  Tribunal  Superior
Eleitoral.”2

Ao deferir a tutelada de urgência pleiteada pelo requerente, o
Ministro Relator referido apresentou os seguintes fundamentos:

a) “as condutas que ensejaram a condenação do requerente
consistiram na realização de um evento, em 13.9.2018, na
sede  da  Escola  de  Samba  Estácio  de  Sá,  para  o  qual
funcionários da Companhia Municipal  de Limpeza Urbana
(Comlurb) foram levados por veículos da própria sociedade
de  economia  mista,  sob  o  argumento  de  que  seriam

1 ID 43930688, p. 15.
2 ID 43930688, p. 73.
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tratados temas de interesse institucional, mas que, segundo
o acórdão condenatório,  tratou-se de evento destinado a
promover  a  campanha  de  Alessandro  Silva  da  Costa  e
Marcelo Hodge Crivella, então candidatos a cargos eletivos
no pleito de 2018”3;

b) da análise do acórdão regional é possível depreender que
o local do evento, alugado pelo candidato Alessandro Silva
da Costa, situava-se a 300 (trezentos) metros da sede da
Prefeitura,  cuja  limpeza  é  de  responsabilidade  dos
funcionários da Comlurb, sendo que no momento dos fatos
havia uma unidade da empresa nas proximidades;

c) é possível verificar, também, que o acervo probatório da
AIJE  nº  0608859-89.2018.6.19.0000  é  constituído  por
depoimentos  quase  todos  prestados  à  Comissão
Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara Municipal
do Rio de Janeiro, com vistas a apurar os mesmos fatos, e
por matérias jornalísticas. Os demais depoimentos, colhidos
em juízo, foram prestados por testemunhas arroladas pelos
investigados;

d) constata-se, dos depoimentos, que o evento era aberto
ao público e que estavam presentes de 50 (cinquenta) a 150
(cento e cinquenta) pessoas, sem que tenha sido possível
precisar quantas delas eram funcionários da Comlurb;

e)  os  depoentes  afirmam  não  ter  havido  coação  de
funcionários da Comlurb para participarem do evento;

f)  as  autorizações  para  o  uso  de  veículos  da  empresa
pública  para  transporte  de  funcionários  para  o  evento
partiram de gerentes regionais e tal proceder, segundo os
depoimentos  constantes  dos  autos,  era  um  expediente
rotineiro na empresa; 

3 ID 44304988, p. 4.
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g) nos depoimentos prestados por gerentes regionais à CPI,
eles afirmaram que o convite para a participação no evento
político partiu do superintendente da companhia;

h) não há registro da quantidade de veículos da empresa
pública utilizados para o transporte de funcionários para o
evento político. O acórdão regional baseou-se em dados de
GPS  dos  veículos,  colhidos  pela  CPI,  que  indicavam
localização próxima ao evento, ao assentar a ocorrência do
fato;

i) o eleitorado do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2018
era de 12.408.304 (doze milhões, quatrocentos e oito mil,
trezentos e quatro);

j) segundo a jurisprudência da Corte, a imposição de sanção
de inelegibilidade  demanda a  produção de prova  robusta
que aponte para a prática de abuso poder;

k)  em  juízo  perfunctório,  é  possível  constatar  que  a
condenação  do  requerente  à  sanção  de  inelegibilidade
baseou-se  essencialmente  em  elementos  extraídos  da
aludida CPI e em matérias jornalísticas;

l) embora o art. 21 da LC nº 64/90 determine a aplicação
analógica  da  Lei  nº  1.579/52,  que  dispõe  sobre  as
Comissões Parlamentares de Inquérito, para apuração das
“transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários,
abuso do poder econômico ou político, em detrimento da
liberdade  de  voto”,  também  são  aplicáveis  à  ação  de
investigação judicial eleitoral as garantias constitucionais do
contraditório  e da ampla defesa,  notadamente no que se
refere à produção das provas;

m)  conquanto  as  Comissões  Parlamentares  de  Inquérito
possuam  poderes  instrutórios  próprios  das  autoridades
judiciais,  os  depoimentos  nela  colhidos  não  guardam
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sintonia com aqueles prestados em juízo, por testemunhas
arroladas pelos investigados;

n)  não  se  está  a  negar  vigência  ao  princípio  do  livre
convencimento  motivado,  mas  apenas  a  analisar  a  plena
garantia  do  contraditório  e  da  ampla  defesa  aos
investigados;

o)  “com  base  nos  elementos  advindos  da  CPI,  não  se
constatou  a  existência  de  pressão,  ameaça  ou  qualquer
outro  meio  para  obrigar  funcionários  da  Comlurb  a
participar  do  evento  realizado  em espaço  que,  conforme
também  apontou  o  acórdão  regional,  foi  alugado  por
candidato alegadamente vinculado ao ora requerente”4;

p)  embora a Comlurb possua cerca de 20.000 (vinte mil)
funcionários,  os  depoentes  fizeram  menção  a  reduzido
número  de  pessoas  no  evento  político,  aos  quais  nem o
acórdão regional vincula ao quadro funcional da empresa;

q) o relatório final da CPI, da qual extraídos os documentos
que  instruíram  os  autos,  concluiu  pela  inexistência  de
responsabilidade do requerente;

r)  a  inelegibilidade  é  sanção  de  caráter  personalíssimo  e
demanda,  para  sua  aplicação,  provas  robustas  da
contribuição do agente para a prática do ilícito;

s)  não  há  impedimento  legal  para  que  agentes  políticos
manifestem apoio a campanha eleitoral ou mesmo para que
participem de eventos políticos; 

t) verifica-se, assim, a plausibilidade do direito alegado pelo
requerente,  diante  da  aparente  fragilidade  do  conjunto
probatório que apontou para a sua participação no evento
narrado;

4 ID 44304988, p. 13.
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u)  “o  recurso  objeto  do  efeito  suspensivo  é,  por  sua
natureza,  dotado de ampla devolutividade, de modo que,
diante da magnitude do cenário fático-jurídico apresentado
–  evidenciado  pelo  acórdão  regional,  composto  de  163
laudas (IDs 43936288 e 43936388) –, afigura-se prudente,
no caso,  deferir  a tutela  de urgência,  que vigorará até o
julgamento do mérito por este Plenário, a fim de preservar a
amplitude do debate”5. 

Para  reformar  a  referida  decisão,  interpõe-se  o  presente
agravo interno. 

Com a devida vênia, a decisão merece reparo.

Da análise da decisão agravada, conclui-se que o fundamento
predominante  para  a  concessão  da  tutela  de  urgência  foi  a  aparente
fragilidade do conjunto probatório que apontou para a participação direta do
requerente nos fatos apurados. Tal conclusão partiu da análise do extenso
acórdão  proferido  pelo  Tribunal  Regional  Eleitoral  do  Estado  do  Rio  de
Janeiro.

Segundo consta do aludido acórdão, em 13 de setembro de
2018, Alessandro Costa e Marcelo Hodge Cirvella, candidatos aos cargos de
deputado  estadual  e  deputado  federal,  respectivamente,  realizaram  um
evento de campanha na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, a qual
contou  com  a  participação  do  requerente,  Marcelo  Crivella,  Prefeito  do
Município do Rio de Janeiro e pai do candidato Marcelo Hodge Cirvella.

 Consoante destacado no acórdão sob análise,  a quadra da
referida  escola  de  samba  foi  alugada  pelo  candidato  Alessandro  Costa,
despesa declarada em sua prestação de contas, ainda que de forma tardia.

Chama a atenção a circunstância de o vice-presidente jurídico
da Escola de Samba Estácio de Sá ter declarado à Comissão Parlamentar de
Inquérito, que apurou os fatos, que a quadra da escola de samba teria sido

5 ID 44304988, p. 15.

HJ/P/JCCN - TutCautAnt Nº 06001485-79.2020.6.00.0000 7/18



Ministério Público Eleitoral
Procuradoria-Geral Eleitoral

alugada,  naquele  dia,  para  comício  de  campanha  do  candidato  Marcelo
Crivella Filho, por meio de seu coordenador de campanha, senhor Breno6.

Tal depoimento somente reforça o fato da realização de um
evento  político-eleitoral  na  quadra  da  escola  de  samba  no  dia  13  de
setembro de 2018, o qual contou com a participação do requerente Marcelo
Crivella, que discursou na ocasião, conforme demonstram as fotos trazidas
com a inicial da ação de investigação judicial eleitoral, que revelam a sua
presença no palco, utilizando-se de um microfone7.

Este fato, aliás, teve ampla cobertura da imprensa, como se
denota das matérias jornalísticas juntadas pelo investigante8. 

Não  remanesce  dúvida,  portanto,  quanto  à  participação  do
requerente do aludido evento político-eleitoral.

Consoante  consignado  na  decisão  agravada,  não  há
impedimento legal para que agentes políticos manifestem apoio a campanha
eleitoral ou mesmo para que participem de eventos políticos. Todavia, e ao
contrário  da  conclusão  assentada  no  decisum ora  impugnado,  o  evento
contou com ampla utilização de bens e funcionários da Companhia Municipal
de Limpeza Urbana – Comlub.

E o fato de ter restado consignado no acórdão regional que o
evento ocorrido em 13 de setembro de 2018 era aberto ao público9, em nada
descaracteriza  o  ilícito  imputado  ao  requerente,  pois  este  está  ligado  à
utilização de bens e participação de funcionários da Comlurb no ato.

Quanto à participação de funcionários da Comlub no evento, é
preciso reconhecer que fora do horário de expediente, não há vedação legal
à participação de servidores públicos ou funcionários de empresas estatais
em atos de campanha.

O que chama a atenção no caso concreto é que houve uma
participação orquestrada de funcionários da referida empresa pública, com a

6 ID 12710009, p. 103.
7 ID 43932538, p. 22.
8 ID 43932538, p. 27-30 e p. 87-90.
9 ID 43936338, p. 60.
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utilização  do  aparato  público,  dado  o  número  de  veículos  da  empresa
presentes no local.

Neste  ponto,  é  preciso  reconhecer  que  o  acórdão  regional
consignou que “da análise do extenso caderno processual inserto nos autos,
não ressai, em nenhum momento, que os funcionários da COMLURB tenham
sido  obrigados  a  comparecer  ao  mencionado  evento”10,  circunstância
também destacada na  decisão agravada.  Sobre  a  questão,  destaque-se o
seguinte trecho do acórdão11:

“Todos  os  depoimentos  colhidos  em  juízo  e  perante  a
Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução
nº 1447/2018 da Câmara Municipal do Rio de Janeiro foram
uníssonos  no  sentido  de  que  os  empregados  foram
simplesmente convidados, e não convocados, a participar da
aludida  reunião.  Outrossim,  aqueles  que  lá  estiveram
aduziram que aderiram ao  evento  por  livre  e  espontânea
vontade”.

Em verdade, os funcionários da empresa foram “convidados”
pelo então Presidente da Comlurb, Tarquínio Prisco Fernandes de Almeida,
por intermédio de gerentes e superintendentes da empresa, a comparecerem
ao evento de campanha dos candidatos Alessandro Costa e Marcelo Hodge
Cirvella.  E  tal  conclusão,  ao  contrário  do  quanto  assentado  na  decisão
agravada,  não  se  encontra  amparada  por  prova  colhida  na  Comissão
Parlamentar de Inquérito, mas sim em processo judicial, consoante se verifica
do seguinte trecho do acórdão regional12:

“Uma  das  reportagens  em  vídeo amplamente  divulgadas
pelos veículos de comunicação, que foi inclusive juntada aos
autos da Representação por conduta vedada nº 0607959-
09, que apura a mesma causa de pedir que ora se analisa e
na  qual  figuram  como  representados,  além  dos  aqui
investigados, o Sr. Tarquínio Prisco Fernandes de Almeida e
o então postulante ao cargo de Senador da República, Sr.
Eduardo  Benedito  Lopes  (ID  477419),  exibiu  trecho  do
discurso do Prefeito Marcelo Crivella proferido no evento, no
qual  afirma  que  pediu  apoio  ao  então  Presidente  da

10 ID 43936338, p. 62.
11 ID 43936338, p. 62.
12 ID 43936338, p. 108. Grifos acrescidos.
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COMLURB,  nos  seguintes  termos:  ‘Eu  peço  a  vocês  que
considerem os meus companheiros e por isso que eu pedi
ao Tarquínio que, se pudesse, também nos ajudasse’.

Frise-se,  que  nesta  ocasião,  é  possível  identificar  o  Sr.
Tarquínio  postado  ao  lado  dos  candidatos  investigados,
dividindo o palco com o Prefeito, com adesivos de campanha
afixados em sua camisa. Outrossim, como bem ressaltado
pela parlamentar que presidia a CPI, os candidatos apoiados
estavam  concorrendo  ao  pleito  proporcional  e,  portanto,
nessa  condição,  ao que parece,  não teriam ingerência  no
destino da  companhia.  Tais  circunstâncias  fazem cair  por
terra  as  afirmações  feitas  por  ele  de  que  “Não  tenho
nenhuma vinculação política” e de que “Todas as vezes que
ocorre  um  evento  político  que  possa  ter  alguma
interferência  no  futuro  da  empresa  –  e  essa  não  é  a
primeira, nem a segunda ou a terceira vez –, acompanhamos
para ver quais são as propostas com relação ao futuro da
empresa.  O  objetivo  foi  esse  unicamente”.  Claramente
simpático  às  candidaturas  dos  investigados  e  alinhado
politicamente com o alcaide, sua intenção, desde o início,
era ajudá-los a promover o ato de campanha”.

Ou seja, os funcionários da Comlurb compareceram ao evento
político-eleitoral por convite do Presidente da empresa, que agiu a pedido do
requerente. E essa informação deflui não de elementos colhidos na Comissão
Parlamentar de Inquérito, mas sim em processo judicial. Em discurso gravado
pela imprensa, o candidato ora requerente expressamente destacou o apoio
de Tarquínio Prisco Fernandes de Almeida.

E  para  o  transporte  dos  funcionários  ao  evento  foram
utilizados vários veículos da Comlurb. 

Embora a decisão agravada tenha ressaltado que da análise do
acórdão regional, seria possível depreender que o local do evento, alugado
pelo  candidato  Alessandro  Silva  da  Costa,  situava-se  a  300  (trezentos)
metros  da  sede  da  Prefeitura,  cuja  limpeza  é  de  responsabilidade  dos
funcionários  da  Comlurb,  sendo  que  no  momento  dos  fatos  havia  uma
unidade da empresa nas proximidades, fato é que a utilização de veículos da
empresa  para  transporte  de  funcionários  ao  ato  de  campanha  gerou  a
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instauração  de  um  procedimento  administrativo  interno,  de  iniciativa  da
Diretoria  de  Compliance da  Comlurb,  o  qual  resultou  na  aplicação  de
punições aos envolvidos13.

De  tal  forma,  denota-se  que  ao  contrário  do  quanto
consignado na decisão agravada, a constatação de que carros da Comlurb
teriam  sido  utilizados  para  o  transporte  de  funcionários  ao  evento  em
questão não teve como base apenas dados extraídos de GPS,  tendo sido
instaurado um procedimento disciplinar no âmbito da empresa para apurar
os fatos, os quais resultaram na aplicação de sanções aos envolvidos.

Não  bastasse,  no  referido  procedimento  administrativo,
constatou-se não apenas a utilização de veículos da empresa para transporte
de  pessoas  ao  evento,  mas  também  a  participação  de  funcionários  em
horário de expediente14.

Nos  depoimentos  colhidos  no  âmbito  da  Comissão
Parlamentar  de  Inquérito,  apurou-se  que  os  gerentes  da  Comlurb  que
autorizaram o uso das viaturas para o fim de transportar funcionários até o
local  do  evento  declararam tê-lo  feito  por  acreditarem que  o  escopo da
reunião na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá era tratar de interesses
da COMLURB15.

Estes depoimentos,  confrontados com a prova presente nos
autos  da  representação  nº  0607959-09,  prova  judicial,  portanto,
demonstram que a determinação do requerente dirigida ao então Presidente
da Comlurb foi retransmitida aos gerentes da empresa, que disponibilizaram
veículos para o transporte de funcionários ao local do evento.

Outrossim, a alegação dos gerentes de que acreditavam que o
escopo do evento era para tratar de interesses da Comlurb não convence. Se
o ato de campanha fosse de candidato a Prefeito, poder-se-ia entender que
haveria algum interesse direto, já que a empresa é municipal. Mas em um
evento de campanha de candidatos aos parlamentos estadual  e federal  é
difícil divisar algum interesse, ainda que indireto para a Comlurb.

13 ID 43936338, p. 65.
14 ID 43936338, p. 66.
15 ID 43936338, p. 67.
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Ainda que os gerentes tenham afirmado que não sabiam que o
evento era de natureza eleitoral,  ao  autorizar  a  utilização de veículos da
empresa16, eles afirmaram que houve o convite para a participação do ato. E
se o convite chegou aos gerentes, é evidente que a mensagem partiu de uma
pessoa hierarquicamente  superior  na  empresa,  o  que  vai  ao  encontro  da
declaração  do  requerente,  no  sentido  de  que  solicitou  a  ajuda  do  então
Presidente da Comlurb.

Tal conclusão é reforçada pelo fato de que 9 (nove) gerentes
da  Comlurb17 autorizaram  a  utilização  de  veículos  da  empresa  para
transporte de funcionários ao evento em questão. Ora, dada a quantidade de
gestores alcançados pelo convite, forçoso concluir,  não apenas pela análise
de  elementos  extraídos  da  CPI,  mas  também  de  elementos  de  prova
constantes da representação nº 0607959-09, que o Presidente da Comlurb,
por  orientação  do requerente,  fez  chegar  aos  funcionários  da  empresa o
convite para participarem do evento de campanha dos candidatos Alessandro
Costa  e  Marcelo  Hodge Cirvella,  ainda  que  sob  o  subterfúgio  de  que  se
tratava de uma reunião para discussão de assuntos do interesse da empresa. 

Esta também foi a conclusão a qual chegou a Corte Regional18:

“Bem  vistas  as  coisas,  os  servidores  foram,  de  fato,
induzidos a erro ao serem atraídos para o ato de campanha
sob  o  pretexto  de  se  tratar  de  reunião  na  qual  seriam
abordados  assuntos  de  interesse  da  Companhia.  A  toda
evidência, na ocasião do convite, os Superintendentes, sob o
comando de seu Diretor-Presidente  e  do Prefeito  Marcelo
Crivella, omitiram, propositadamente, o fato de que o evento
em tela tinha cunho político-eleitoral”.

E  ainda  que  não  tenha  havido  coação  dos  funcionários  da
Comlurb para comparecerem ao evento de campanha discutido nos autos, o
estratagema utilizado para viabilizar seu comparecimento, inclusive com a

16 ID 43936338, p. 68, 71, 73 e 75.
17 Alessandra Mota dos Santos,  Paulo Cesar  do Espírito Santo da Silva,  Nilton da Silva Pereira,  Eduardo

Batista dos Santos, Júlio Eduardo Soares Vieira, Gerson Luiz Mallet, Dener de Souza, Sebastião Alves Neto
e Rafael da Silva. Além deles, também há a declaração de um superintendente no mesmo sentido, Ronald
Ribeiro.

18 ID 43936338, p. 80.
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autorização dos gerentes para utilização de veículos da empresa, configura
abuso de poder político. 

A esse respeito, salutar a transcrição da doutrina de José Jairo
Gomes, ao pontuar:

“O abuso de poder político pode ser considerado uma forma
de  abuso  de  poder  de  autoridade,  pois  ocorre  na  esfera
público-estatal  sendo  praticado  por  autoridade  pública.
Consubstancia-se no desvirtuamento de ações ou atividades
desenvolvidas  por  agentes  públicos  no  exercício  de  suas
funções. A função pública ou a atividade da Administração
estatal  é  desviada  de  seu fim jurídico-constitucional  com
vistas  a  condicionar  o  sentido  do  voto  e  influenciar  o
comportamento eleitoral de cidadãos”19.

Com base no quanto já exposto, é possível afirmar que no dia
13 de setembro de 2018, na quadra da escola de samba Estácio de Sá, houve
um evento de campanha dos candidatos a deputado estadual e deputado
federal  Alessandro  Costa  e  Marcelo  Hodge  Cirvella,  este  último  filho  do
requerente,  o  qual  contou  com a  participação  do  requerente  e  do  então
Presidente da Comlurb, Tarquínio Prisco Fernandes de Almeida.

Nos autos da representação nº 0607959-09, há gravação que
demonstra que Tarquínio Prisco Fernandes de Almeida estava postado no
palco, ao lado dos candidatos, e que o requerente Marcelo Crivella, em seu
discurso, ao pedir votos para os candidatos, declarou: “Eu peço a vocês que
considerem os meus companheiros e por isso que eu pedi ao Tarquínio que,
se pudesse, também nos ajudasse”.

Além disso, nove gerentes ouvidos na Comissão Parlamentar
de Inquérito instalada para apurar os fatos declararam que houve um convite
para  que  os  funcionários  da  Comlurb  participassem  do  evento,  pois  se
tratava de uma reunião para discutir interesses institucionais da empresa.

Note-se que o convite alcançou nove gerências diferentes da
empresa, a indicar que partiu de alguém hierarquicamente posicionado, no

19 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 16ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020, p. 738. Grifo
acrescido.
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caso  o  Presidente  Tarquínio  Prisco  Fernandes  de  Almeida,  a  quem  o
requerente declarou ter pedido ajuda para a realização do evento.

Ademais, a conduta dos nove gerentes diante do convite, não
por coincidência, foi idêntica: todos eles autorizaram a utilização de veículos
da  empresa  pra  transporte  dos  funcionários  ao  ato  de  campanha,  a
demonstrar  a  não mais  poder a  prática  de abuso de poder político,  com
participação direta do requerente.  

Neste ponto cabe uma observação: embora a decisão agravada
tenha consignado que o acórdão regional baseou-se “em informações da CPI
relativas  a  dados  de  GPS  que  indicavam  localização  próxima  ao  local
evento”20, é possível notar ter sido desconsiderada a uníssona afirmação de 9
(nove) gerentes da Comlurb no sentido de que autorizaram a utilização de
veículos da empresa pública para o transporte de funcionários ao evento de
campanha.

Não bastasse isso, há gravações demonstrando a presença de
veículos da empresa no local do evento, consoante se verifica do seguinte
trecho do parecer ofertado pela Procuradoria Regional Eleitoral:

“[…]  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 […]”21.

Ademais,  o motorista  da Comlurb ouvido pela  CPI,  Roberto
Pessoa  dos  Santos,  afirmou que  havia  ao  menos  4  (quatro)  ou 5  (cinco)
micro-ônibus da Comlurb no local do evento e mais de 20 (vinte) carros de
passeio da empresa22. 

É  preciso  destacar,  ainda,  a  utilização  de  motoristas  da
Comlurb em horário de expediente para o transporte de funcionários ao local
do evento.
20 ID 44304988, p. 10.
21 ID 43936388, p. 8.
22 ID 43936388, p. 9.
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Diante de tal  contexto, e com a devida vênia,  em um juízo
perfunctório o que se tem é a demonstração da prática do ilícito atribuído ao
requerente.

Não  há  apenas  elementos  colhidos  em  CPI  e  matérias
jornalísticas apontando para a prática da conduta abusiva. Há uma gravação
do  discurso  do  requerente  no  aludido  evento,  juntada  nos  autos  da
representação nº 0607959-09, na qual ele declarou ter solicitado a ajuda do
Presidente  da  Comlurb  para  a  realização  do  ato,  o  que  indica  a  sua
participação direta no ilícito. 

Ademais,  embora  os  depoimentos  mais  relevantes  tenham
sido colhidos em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito, não se pode
desprezar que os depoimentos de 9 (nove) gerentes da Comlurb convergiram
para  o  mesmo  fato:  um  convite  ocorrido  dentro  da  empresa  para  que
funcionários  participassem  de  uma  “reunião”  para  tratar  de  assuntos  de
interesse institucional. 

E  o  proceder  idêntico  dos  gerentes,  ao  autorizarem  a
utilização de veículos da empresa pública para transporte de funcionários ao
evento, aponta para a conclusão de que realmente houve uma ação ampla e
orquestrada para que os funcionários da empresa participassem do ato de
campanha dos candidatos apoiados pelo requerente, dentre eles seu filho,
com o uso de bens públicos para o atingimento da finalidade.

E note-se que o conjunto probatório acima analisado é muito
harmonioso. Não se fez qualquer ilação ao longo deste arrazoado, limitando-
se  à  descrição  de  elementos  probatórios  que  conduziram  a  uma  única
conclusão:  a  utilização  de  funcionários  e  bens  da  Comlurb  em  evento
político-eleitoral, com a participação direta do requerente. 

Demais a mais, é preciso destacar que a decisão tomada pelo
Tribunal  Regional  Eleitoral  do  Rio  de  janeiro  foi  unânime,  não  havendo
divergência entre seus membros quanto à ocorrência dos fatos apurados.

No  que  se  refere  especificamente  aos  depoimentos  dos  9
(nove) gerentes colhidos no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, a
par  de eles  serem absolutamente harmônicos entre  si  e  também com os
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demais elementos de prova analisados, é preciso destacar que as CPIs têm
previsão  constitucional,  no  art.  58,  §  3º,  da  Constituição  Federal,  o  qual
dispõe que  elas  “terão poderes de investigação  próprios  das autoridades
judiciais”.

Ademais,  e  parafraseando a  lição  do Ministro  Alexandre de
Moares,  citada  na  decisão  agravada,  “a  conduta  das  Comissões
Parlamentares  de  Inquérito  deve,  portanto,  equilibrar  os  interesses
investigatórios,  certamente de grande interesse público, com as garantias
constitucionalmente  consagradas,  preservando  a  segurança  jurídica  e
utilizando-se dos meios jurídicos mais razoáveis e práticos em busca de
resultados satisfatórios garantindo a plena efetividade da justiça, sob pena
de desviar-se de sua finalidade constitucional”23.

Fato é, que as garantias do contraditório e da ampla defesa
foram  observadas  nos  autos,  uma  vez  que  os  investigados  tiveram
oportunidade de discutir os elementos de prova trazidos ao processo, tendo-
lhes sido garantida produção de contraprova.

Levando-se em conta que “tradicionalmente, considera-se ser
o  princípio  do  contraditório  formado  por  dois  elementos:  informação  e
possibilidade de reação”24, não há como olvidar que a garantia constitucional
em questão foi observada no caso em discussão.

Logo, ao contrário do quanto assentado na decisão agravada,
em um juízo perfunctório, revela-se a prática de abuso de poder político,
com  a  participação  direta  do  requerente,  consubstanciado  em  amplo  e
orquestrado esquema voltado à participação de funcionários e utilização de
bens da empresa estatal Comlurb em evento de campanha. 

Por fim, há um último ponto que merece destaque.

Embora  não  tenha  sido  apreciado  pela  decisão  agravada,  o
requerente  formulou pedido em sua inicial  para que fosse reconhecida a
existência de efeito suspensivo automático de seu recurso ordinário.

23  ID 44304988, p. 12.
24 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 12ª ed. rev e atual. Salvador:

Ed. JusPodivm, 2020, p. 175.
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Pois bem. A esse respeito, dispõe o art. 257, § 2º do Código
Eleitoral:

Art. 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo.
[…]
§ 2º O recurso ordinário interposto contra decisão proferida
por  juiz  eleitoral  ou  por  Tribunal  Regional  Eleitoral  que
resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou
perda  de  mandato  eletivo será  recebido  pelo  Tribunal
competente com efeito suspensivo.

A redação do dispositivo transcrito é de rara clareza. O recurso
ordinário será recebido com efeito suspensivo quando “resulte em cassação
de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo”.

Sobre o referido dispositivo, leciona José Jairo Gomes:

“Extrai-se  desse  dispositivo  que  o  recurso  de  caráter
ordinário  interposto  contra  decisão  proferida  por  juiz
eleitoral ou Tribunal regional Eleitoral terá efeito suspensivo
sempre  que  dela  resultar:  i)  cassação  de  registro;  ii)
afastamento do titular; iii) perda de mandato eletivo.
As decisões do TRE abrangidas por essa regra são apenas as
atinentes  à  sua  competência  originária,  proferidas  em
eleições  federais  e  estaduais  (Governador,  Senador,
Deputado Federal, Deputado Distrital e Deputado Estadual).
Isso porque os acórdãos proferidos por TRE no âmbito de
sua competência recursal são recorríveis mediante recurso
especial (cuja natureza é excepcional, e não ordinária) – e o
recurso especial não apresenta efeito suspensivo.
[…]
Fora das assinaladas hipóteses excepcionais, impera a regra
geral, segundo a qual os recursos não têm efeito suspensivo
e assim devem ser recebidos”25.

O  recurso  ordinário  interposto  pelo  requerente  não  se
enquadra em nenhuma das excepcionais hipóteses do parágrafo 2º do art.
257 do Código Eleitoral, na medida em que sua condenação se restringiu à
declaração de sua inelegibilidade e à imposição de pena de multa, razão pela
qual se revela descabido o pedido formulado na inicial. 

25 Op. cit., p. 946-947. Grifos acrescidos.
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 Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Eleitoral  requer ao
Ministro  Relator que  reconsidere a  decisão proferida,  ou,  caso assim não
entenda, leve o recurso a julgamento pelo Plenário, a fim de que o presente
agravo interno seja provido, reformando-se a decisão que concedeu efeito
suspensivo ao recurso ordinário interposto pelo requerente.

Pede deferimento.

Brasília, 23 de outubro de 2020.

Humberto Jacques de Medeiros
Vice-Procurador-Geral da República
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