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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ofício nº 160/2020/GABPRE

 Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.

Ao Exmo. Sr. Corregedor do Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Des. Fed. Dr. LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO
Rua Acre, n° 80, Centro, Rio de Janeiro/RJ
CEP 20.081-000

Exmo. Sr. Corregedor,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a V. Exa. cópia do ofício  nº

154/2020/GABPRE, expedido na data de ontem à Coordenadoria de Apoio Operacional

Eleitoral do MP Estadual do Rio de Janeiro, onde apontamos a necessidade de tomada de

providências, no âmbito eleitoral,  acerca de evento religioso realizado na data de 15/02

último, envolvendo o atual Prefeito e pré-candidato Marcelo Crivella.

No ofício  ressaltamos  o fato de que,  embora  de caráter  religioso,  o  evento

trouxe potencial  impacto sobre as eleições que se aproximam, haja vista, dentre outros

fatores,  a  presença  de  autoridades  do  mundo  político,  especialmente  do  Presidente  da

República.

Também pontuamos,  em nosso  pronunciamento,  a  presença  do  Exmo.  Juiz

Federal Marcelo Bretas no mesmo evento, em trecho que abaixo transcrevemos:

“Particularmente, no caso que ora se encaminha, a presença do Presidente

da República em atitude de  notório  apoio  ao Prefeito  e  pré-candidato

Marcello  Crivella,  além da presença de autoridade judiciária  que hoje

goza  de  grande  projeção  midiática,  como  o  Juiz  Marcelo  Bretas,
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responsável  pelos  processos  da  Lava  Jato  no  Rio  de  Janeiro,  devem

inspirar cuidados e atenção por parte do Ministério Público Eleitoral.”

De se ressaltar, ainda, que a presença do Magistrado, cuja figura hoje é pública,

transcende o aspecto puramente pessoal, já que traz consigo a imagem de todo o poder

judiciário. Também por conta da agenda cumprida pelo mencionado Magistrado no mesmo

dia, na companhia do Exmo. Presidente da República, cujo alegado caráter institucional

pode fazer transparecer, erroneamente, que estaria representando todo o poder judiciário

federal fluminense. 

Tendo em vista a possibilidade de que tais fatos tenham alguma repercussão na

seara disciplinar, fazemos o presente encaminhamento para as providências que V. Exa.

entender cabíveis. 

Respeitosamente,

SILVANA BATINI
Procuradora Regional Eleitoral

NEIDE M. C. CARDOSO DE OLIVEIRA
Procuradora Regional Eleitoral Substituta

 


	Ofício nº 160/2020/GABPRE

