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Em separado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO oferece denúncia em 280 (duzentas e oitenta) laudas em face de: MARCELO 

BEZERRA CRIVELLA; RAFAEL FERREIRA ALVES; MAURO MACEDO; EDUARDO 

BENEDITO LOPES; MARCELLO DE LIMA SANTIAGO FAULHABER; MARCELO 

FERREIRA ALVES; ISAÍAS ZAVARISE; RODRIGO SANTOS DE CASTRO; LEONARDO 

CONRADO NOBRE FERNANDES; RODRIGO VENÂNCIO OLIVEIRA FONSECA; JOÃO 

ALBERTO FELIPPO BARRETO; SABRINA GONÇALVES ALEXANDRE VAN BAVEL; 

LICINIO SOARES BASTOS; BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ; 

CHRISTIANO BORGES STOCKLER CAMPOS; MAGDIEL UNGLAUB; JOSÉ FERNANDO 
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MORAES ALVES; ADENOR GONÇALVES; ARTHUR CESAR MENEZES SOARES; LUIZ 

ROBERTO DE MENEZES SOARES; MARCUS VINICIUS DE MENEZES SOARES; 

SÉRGIO MIZRAHY; ALDANO ALVES; BRUNO DE OLIVEIRA LOURO; CARLOS 

EDUARDO ROCHA LEÃO e JOÃO CARLOS GONÇALVES REGADO. 

 

A omissão de fatos ou de pessoas não implica arquivamento implícito, 

reservando-se o Parquet ao eventual aditamento objetivo e/ou subjetivo da denúncia ou ao 

oferecimento de nova ação penal. 

 

Ressalte-se, por oportuno, que o colaborador RICARDO SIQUEIRA 

RODRIGUES1 não foi denunciado pelos fatos narrados na denúncia em anexo, em razão 

dos termos dos acordos de colaboração por ele firmado com o Ministério Público Federal do 

Distrito Federal. 

 

Já os colaboradores CARLOS EDUARDO ROCHA LEÃO, JOÃO 

CARLOS GONÇALVES REGADO, SÉRGIO MIZRAHY e JOÃO ALBERTO FELLIPO 

BARRETO, por sua vez, foram denunciados e receberão os benefícios pactuados em seus 

respectivos acordos de colaboração, uma vez cumpridas as obrigações já pactuadas e desde 

que efetivamente cumpridas as obrigações por eles assumidas em seus respectivos 

instrumentos de acordo de colaboração, bem como verificada a incidência das hipóteses 

previstas no Art. 4º, incisos I a V da lei nº 12.850/2013. 

 
1 Ricardo Siqueira Rodrigues não foi denunciado em razão da cláusula 5ª, inciso III.I, alínea “a” de seu acordo de colaboração 
premiada firmado com o MPF e homologado pela Justiça Federal de Brasília, que foi objeto adesão pelo Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro e homologado pela relatora do feito neste Egrégio 1º Grupo de Câmaras Criminais 0067863-
70.2020.8.19.0000. 
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1. PRELIMINAR: DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DESTA AÇÃO 

PENAL ORIGINÁRIA. DESEMBARGADORA RELATORA PREVENTA. 

 

A competência por prerrogativa de função é estabelecida não em 

razão da pessoa, mas em virtude do cargo ou da função que ela exerce. Em que pese o atual 

debate acerca da conveniência de sua manutenção no ordenamento jurídico, fato é que 

todos os Tribunais Superiores entendem o foro por prerrogativa de função como uma 

garantia que deve ser assegurada aos ocupantes de determinados cargos, de forma que 

seus julgamentos sejam originariamente realizados por órgãos jurisdicionais de instância 

mais elevada, atenuando eventuais pressões existentes. 

 

Trata-se, portanto, de uma irrenunciável prerrogativa e não um 

simples privilégio. Neste sentido, pacificou-se, há muito, o entendimento dos Tribunais 

Superiores, merecendo destaque o julgamento do Habeas Corpus 91.437, oportunidade em 

que o Supremo Tribunal Federal lembrou a valorosa lição do Ministro Victor Nunes Leal, 

lapidada na Rcl nº 473, de que “a jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções 

públicas, é realmente instituída, não no interesse pessoal do ocupante do cargo, mas no 

interesse público do seu bom exercício, isto é, do seu exercício com alto grau de 

independência que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas 

garantias e completa imparcialidade. Presume o legislador que os tribunais de maior 

categoria tenham mais isenção para julgar os ocupantes de determinadas funções públicas, 

por sua capacidade de resistir, seja à eventual influência do acusado seja às influências que 

atuarem contra ele. A presumida independência do tribunal de superior hierarquia é, pois, 

uma garantia bilateral — garantia contra e a favor do acusado”.  
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De igual forma o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de 

afirmar que “[...] o foro especial por prerrogativa funcional não é privilégio pessoal do seu 

detentor, mas garantia necessária ao pleno exercício de funções públicas, típicas do Estado 

Democrático de Direito: é técnica de proteção da pessoa que o detém, em face de dispositivo 

da Carta Magna, significando que o titular se submete a investigação, processo e julgamento 

por órgão judicial previamente designado, não se confundindo, de forma alguma, com a ideia 

de impunidade do agente”. (STJ – HC 99.773/RJ – 5ª. Turma - relator ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho). 

 

Pois bem. Na hipótese dos autos, um dos denunciados é MARCELO 

BEZERRA CRIVELLA, ainda Prefeito do Município do Rio de Janeiro, circunstância que 

à luz dos artigos: 29, inciso X da CRFB/1988 e 161, inciso IV, alínea “d”, item 3 da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, fixa neste Egrégio Tribunal de Justiça a 

competência para processamento e julgamento do feito. 

 

Inexiste dúvida, portanto, que ao menos até a posse do novo 

Prefeito eleito, a ser realizada no dia 01/01/2021, compete a um dos Colendos Grupos 

de Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça a competência para processar 

e julgar o ora denunciado na ação penal proposta. 

 

Merece ser igualmente destacada a competência desta nobre 

Desembargadora Relatora, na qualidade de integrante do 1º Grupo de Câmaras Criminais, 

para a relatoria e julgamento da presente medida cautelar, em razão de sua prevenção, uma 

vez que tomou conhecimento e manifestou-se acerca dos fatos em tela quando da prolação 

das decisões de homologação dos diversos acordos de colaboração premiadas celebrados 

nos autos dos processos nº 0065147-41.2018.8.19.0000; 0051104-31.2020.8.19.0000; 
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0067863-70.2020.8.19.0000 e 0079503-70.2020.8.19.0000, bem como das medidas 

cautelares de busca e apreensão de nº 0007338-25.2020.8.19.0000 e 0060901-

31.2020.8.19.0000, cujos desdobramentos fundamentam a propositura da presente exordial 

condenatória. 

 

A hipótese, portanto, é de prevenção deste juízo nos exatos termos 

do Art. 83 do CPP, razão pela qual a distribuição por prevenção aos processos mencionados 

em epígrafe se faz necessária. 

 

 

2. DA INDISPENSABILIDADE DA IMEDIATA DECRETAÇÃO DAS PRISÕES 

PREVENTIVAS ORA REQUERIDAS. 

 

Preliminarmente, cumpre esclarecer que jurisprudência dominante, 

tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior Tribunal de Justiça sufragam a 

possibilidade de o Desembargador/Ministro Relator decidir monocraticamente acerca dos 

pedidos cautelares, não havendo que se falar em afronta ao princípio da colegialidade. 

Seguindo por essa linha de raciocínio, seguem abaixo recentíssimos julgados que 

corroboram a assertiva feita linhas acima, senão vejamos: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 
TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR 
FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE REAVALIAR 
A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 
316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. 
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CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não 
representa violação do princípio da colegialidade, pois está 
autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta 
Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua 
Súmula. 
2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de 
crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento 
jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora 
possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada 
(art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da 
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da 
autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do 
artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações 
abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 
3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na 
necessidade de garantia da ordem pública, considerada a 
gravidade concreta do crime imputado, uma vez que, em tese, o 
recorrente integraria organização criminosa de grande porte 
relacionada com o tráfico de drogas, com apreensão de grande 
quantidade de cocaína em vários eventos, cujos lotes eram 
acondicionados em contêiner, camuflados em produtos exportados 
pelo Porto de Santos. Ficou consignado, ainda, que o ora recorrente 
armazenava a droga já na Baixada Santista e a transportava até o 
Porto de Santos em veículo próprio (carreta e reboque), utilizado no 
transporte do contêiner SUDU8015726, no qual foram apreendidos 
490 quilos de cocaína. Ademais, o acusado, juntamente com seu 
irmão, seria responsável pela logística de embarque da droga. 
4. Consta das decisões impugnadas que o recorrente está foragido, 
nesse contexto vale lembrar que o Estado deve propiciar meios para 
o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, 
como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo 
após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito 
do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 
[...] (AgRg no RHC 130.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 
27/11/2020). Grifo nosso. 
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AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE 
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR 
PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA 
APREENSÃO. AUMENT O DA PENA-BASE. QUANTIDADE E 
NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM. INOCORRÉNCIA. REGIME 
FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA 
ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do 
julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos 
termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, 
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar 
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento 
dominante acerca do tema". 
2. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o 
princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de 
defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses 
apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de 
agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na 
espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que 
afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no 
HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
DJe 28/3/2019). 
3. As instâncias ordinárias negaram a aplicação do redutor previsto no 
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade e natureza 
das drogas apreendidas e das circunstâncias apuradas na instrução 
processual evidenciarem a dedicação do réu em atividades 
criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a 
jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria 
que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda 
percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 
Precedentes. 
4. "É entendimento desta Corte que a utilização concomitante da 
quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base e para 
o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 
da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem" (AgRg 
no HC 592.442/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020). 
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5. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem 
elementos idôneos no agravamento do regime prisional, nos termos 
do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 586.551/SP, Rel. 
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 
24/11/2020, DJe 27/11/2020). Grifos inexistentes no original. 
 

HC 180062 AgR 
Órgão julgador: Segunda Turma 
Relator(a): Min. EDSON FACHIN 
Julgamento: 22/05/2020 
Publicação: 23/06/2020 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 
PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 691 DO STF. 
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 
PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, 
com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 
192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da 
colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão 
reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. A 
teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas 
corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses 
excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de 
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão 
hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação 
do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de 
desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 4. 
Agravo regimental desprovido. Grifo nosso. 
 
 
HC 169684 AgR 
Órgão julgador: Primeira Turma 
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO 
Julgamento: 27/09/2019 
Publicação: 11/10/2019 
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EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO 
PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA 
COLEGIALIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da 
colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, da faculdade 
prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao 
habeas corpus. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo 
Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, 
evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação 
idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. 
Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; 
HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. “A condição de foragido 
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir 
a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 
Ademais, “A alegação de ausência de autoria e materialidade é 
insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é 
cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. 
Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental desprovido. Grifo nosso. 
 
 

Feitas essas considerações introdutórias, em especial o 

reconhecimento da possibilidade de que o Desembargador Relator decida 

monocraticamente acerca dos pedidos cautelares apresentados pelo Ministério 

Público, passaremos a apontar a presença dos requisitos previstos no Art. 312 da Lei 

Instrumental Penal, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO pugna pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados: 

MARCELO BEZERRA CRIVELLA; RAFAEL FERREIRA ALVES; MAURO MACEDO; 

EDUARDO BENEDITO LOPES; LICÍNIO SOARES BASTOS; CHRISTIANO BORGES 

STOCKLER CAMPOS; MAGDIEL UNGLAUB; JOSÉ FERNANDO MORAES ALVES e 

ADENOR GONÇALVES. 
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A questão da restrição jurisdicional da liberdade ambulatorial encontra 

assento no próprio texto constitucional. Trata-se do doutrinariamente denominado direito da 

necessidade constitucional.2 Com efeito, ao ganhar previsão no art. 5º, inciso LXI, CRFB, o 

tema medida cautelar pessoal penal foge do âmbito do direito emergencial, pois, ao contrário 

do estado de exceção (constitucional ou legal), o tema é regulado no próprio âmbito dos 

direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Lídima, portanto, a restrição a direito 

fundamental feita de maneira conforme à Constituição. A ideia de um processo penal sem 

prisão processual3 é enfrentada como utópica pelos próprios seguidores da teoria do 

garantismo penal.4 

 

Levantando a lição de CALAMANDREI, verifica-se que, nos 

procedimentos cautelares, mais do que o objetivo de aplicar o direito material, a finalidade 

imediata é assegurar a eficácia do procedimento definitivo.5 Fica evidenciado, 

portanto, que as medidas cautelares se destinam a garantir o normal funcionamento 

da Justiça através do respectivo processo (penal) de conhecimento.  

 

Autorizada pela Constituição e regulada, na essência, pelo Código de 

Processo Penal, a prisão preventiva demanda, a teor do Art. 312, do diploma instrumental, a 

identificação do fumus commissi delicti e do periculum in libertatis, podendo ser 

decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da 

 
2 Por todos: CHOUKR, Fauzi Hassan. Processo Penal de Emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 13  ss.  
3 Por todos: FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: RT, 2002, p. 441 e ss. (tradução Ana 
Paula Zomer et al.). 
4 Por todos: LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal (Fundamentos da Instrumentalidade Garantista). Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 187/218. BINDER, Alberto Martin. Introdução ao Direito Processual Penal. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2003, p. 150 e ss. (tradução Fernando Zani). 
5 CALAMANDREI, Piero. Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari. Padova: Cedam, 1936, p. 21/22. 
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instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sempre que identificado o 

perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 

 

Na hipótese dos autos, a plausibilidade jurídica do cometimento 

dos delitos e de suas autorias é tema incontroverso, bastando a simples leitura do 

caderno investigatório, em especial dos elementos de prova angariados quando do 

cumprimento dos diversos mandados de busca e apreensão expedidos por este nobre 

juízo ao longo da primeira fase da persecução penal.  

 

2.1 DO FUMUS COMMISSI DELICTI 

 

O fumus commissi delicti extrai-se do farto material probatório 

adunado ao caderno investigativo, merecendo destaque para os principais elementos de 

convicção estampados no corpo da exordial acusatória. Seguindo por essa senda, temos 

que a investigação que lastreia a denúncia desvendou a existência de uma bem estruturada 

e complexa organização criminosa liderada pelo atual Prefeito do Rio de Janeiro 

MARCELO CRIVELLA, na qual é ombreado por figuras de grande destaque no 

organograma da malta, merecendo registro, na qualidade de operadores financeiros: 

RAFAEL FERREIRA ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES.  

 

Em comum, os três personagens acima mencionados exerciam, 

dentro da ideia de divisão de trabalho orquestrada por MARCELO CRIVELLA e sob a sua 

liderança pessoal, a função de aliciadores de empresários para participação nos mais 

variados esquemas de corrupção desenvolvidos pela malta, sempre com olhos 
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voltados para a arrecadação de vantagens indevidas mediante promessas de 

contrapartidas que seriam viabilizadas pelo próprio alcaide em razão de seu status 

funcional. Não obstante essa função comum a todos, cada um deles desempenhava ainda 

funções específicas em favor da organização criminosa, que serão pormenorizadas a seguir. 

 

O vértice da organização criminosa é ocupado pelo denunciado 

MARCELO CRIVELLA, que na qualidade de Prefeito do Rio de Janeiro, concentra em suas 

mãos as atribuições legais indispensáveis para a consecução do plano criminoso, 

meticulosamente elaborado pelo “núcleo duro” da organização criminosa. Não 

obstante, foi possível identificar um modus operandi calcado em uma clara, porém 

maleável, divisão de trabalhos consoante a qual, a fragmentação operacional das 

atividades comuns do bando permitia uma atuação mais segura e satisfatória em favor de 

todos. 

 

Dentro da lógica estrutural da organização criminosa em tela, é correto 

afirmar, mais uma vez, que o denunciado MARCELO CRIVELLA¸ desempenha a função 

de verdadeiro organizador e idealizador de todo o plano criminoso, promovendo a 

cooperação no crime e dirigindo as atividades dos demais agentes. É justamente a qualidade 

de liderança na empresa criminosa que lhe confere o domínio finalístico e funcional dos fatos. 

Em outras palavras, seu status funcional de alcaide lhe confere, e a mais ninguém, a 

capacidade de executar e determinar a execução dos atos de ofício necessários à 

materialização das escusas negociatas entabuladas pela societas sceleris. 

 

A análise sistemática do vasto manancial de provas colhidos ao longo 

da investigação comprova que a organização criminosa ora debelada se formou, pelo menos, 

desde o segundo semestre de 2016 e tinha como objetivo a prática reiterada de crimes que 
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permitissem a ascensão do grupo político associado ao seu líder e mentor intelectual 

MARCELO CRIVELLA à chefia do Executivo Municipal, sendo certo que, uma vez cumprida 

tal etapa, poderiam se espalhar pelas entranhas da administração municipal e colocar em 

prática todas as negociatas espúrias alinhavadas durante o período eleitoral, além de outras 

que se mostrassem lucrativas para a malta. 

 

Nessa toada, merece destaque um diálogo que envolve os 

denunciados RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER. Tais mensagens6 foram 

trocadas na reta final da campanha eleitoral (setembro de 2016) e evidenciam, com clareza 

solar, a existência de um plano criminoso prévio voltado para a obtenção de “retorno” de todo 

o “investimento” que estava sendo feito. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 03” 
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As claríssimas afirmações feitas por RAFAEL ALVES evidenciam, 

a um só tempo, quais eram suas intenções ao “investir” na campanha eleitoral de 

MARCELO CRIVELLA, bem como escancaram a prévia ciência e anuência do então 

candidato e atual Prefeito MARCELO CRIVELLA com tudo que ocorrera até ali, e 

ocorreria dali em diante.  

 

Por óbvio que a única pessoa que poderia conceder cargos ou 

status na futura administração seria o próprio Prefeito, razão pela qual não há dúvidas 

de que RAFAEL ALVES se refere ao próprio MARCELO CRIVELLA quando afirma que 

vai deixar muito claro que quer o retorno do que está sendo investido e não cargos ou 

status. 

 

A sequência de mensagens a seguir colacionada, também trocada 

pelos denunciados RAFAEL ALVES e MARCELLO FAULHABER, confirma as assertivas 

feitas linhas acima na medida em que um irritado MARCELLO FAULHABER desabafa e 

lembra a RAFAEL ALVES dos compromissos que ambos assumiram durante o período 

de campanha em nome do líder da organização criminosa MARCELO CRIVELLA, senão 

vejamos: 
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Na próxima sequência de mensagens7 FAULHABER aparentemente 

rompe com o líder da organização criminosa MARCELO CRIVELLA por se sentir 

enganado e desprestigiado, bem como expõe com inusual clareza, fatos criminosos que 

comprovam que a malta estava estruturada e operando desde o período que antecedeu a 

eleição municipal de 2016.  

8 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 FAULHABER envia as mensagens diretamente para o aparelho celular do Prefeito, “printa” as telas com as mensagens e, 
em seguida, as envia para RAFAEL ALVES, razão pela qual as mensagens entre CRIVELLA e FAULHABER foram encontradas 
no celular de RAFAEL. 
8 Cumpre destacar que na conversa anterior com RAFAEL ALVES (09/01/2018), o denunciado MARCELLO FAULHABER diz 
que MARCELO CRIVELLA o fez de “otário” duas vezes e que não haveria uma terceira. Na sequência de mensagens seguinte, 
ao ser contactado por CRIVELLA, FAULHABER afirma claramente que naquela semana havia sido “feito de otário” pela terceira 
vez por CRIVELLA e que isso não se repetiria. Assim, resta evidente a existência de uma cronologia de eventos que levou à tais 
mensagens, oportunidade em que graves revelações são trazidas à luz em um momento de indignação, quando as cautelas de 
praxe e conversas cifradas são deixadas de lado e as partes se expõe. 
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Destaca-se a mensagem em que FAULHABER afirma diretamente ao 

Prefeito MARCELO CRIVELLA que o governo é corrupto e que o Prefeito “sabe que 

rouba” e que mesmo assim não faz nada. Tais incisivas afirmativas comprovam, sem 

sombra de dúvida, que o denunciado MARCELO CRIVELLA sempre soube das 

ilegalidades que ocorriam em sua gestão. 

 

FAULHABER ainda afirma ao Prefeito que tem registros de tudo o 

que aconteceu na campanha com MAURO (MACEDO) e sua equipe, em expressa alusão 

às atividades ilícitas por eles praticadas. Também afirma que as mensagens foram 

copiadas para outras pessoas, como forma de preservar sua segurança. 

 

Igualmente relevante é o trecho em que FAULHABER se refere a 

uma pessoa como sendo o “amigo de Miami” a quem teria convencido a conversar com 

RAFAEL ALVES, a pedido deste, e lembra MARCELO CRIVELLA que estava no 

apartamento do tal “amigo de Miami” na Vieira Souto com o EDUARDO LOPES – então 

presidente regional do PRB – na data do “shake hands”. 

 

Tal passagem se mostra deveras relevante, pois o aprofundamento da 

investigação permitiu descobrir que o tal “amigo de Miami” é ninguém menos que ARTHUR 

CÉSAR DE MENEZES SOARES FILHO, vulgarmente conhecido como “REI ARTHUR”9, 

e cujo aliciamento e consequentes atos de corrupção em associação com o grupo de 

MARCELO CRIVELLA foram descritos no item 2.1. da denúncia. 

 
9 Arthur Soares é famoso pelo estreito relacionamento pessoal que mantinha com o ex-governador Sérgio Cabral, no governo de 
quem se tornou o maior fornecedor de mão de obra para o Estado do Rio de Janeiro, chegando a faturar mais de R$ 
2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) por ano com o Grupo Facility. 
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A preocupação de MARCELLO FAULHABER com o fato de a ORCRIM 

não ter cumprido nada daquilo que havia sido previamente ajustado com o “amigo de 

Miami” comprova que ele se sentia responsável em adimplir aquilo que havia sido tratado, 

mesmo tendo ciência da ilicitude de tais tratativas. Tal circunstância desmente as declarações 

prestadas por FAULHABER em sede policial, no sentido de que havia apenas apresentado 

RAFAEL ALVES a ARTHUR SOARES e que sequer sabia o que tinha sido tratado entre eles.  

 

Por fim, a esta gravíssima sequência de mensagens, o Prefeito 

MARCELO CRIVELLA responde apenas que “jamais esperava isso de você”, sem, contudo, 

contestar os fatos que lhe foram mencionados, inclusive aqueles relacionados com a 

sistêmica corrupção em seu governo.   
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As mensagens acima indicadas fazem expressa referância a todos os 

personagens do “primeiro escalão” da organização criminosa10, tendo em alguma medida 

participado dos graves fatos trazido à luz pelo ora denunciado MARCELLO FAULHABER 

em seu desabafo.  

 

Outra evidência de que a organização criminosa estava previamente 

estruturada e apta a dilapidar os cofres públicos desde o primeiro dia da gestão do ora 

denunciado MARCELO CRIVELLA se materializa nas mensagens abaixo, em que fica clara 

a existência de um ajuste prévio entre CRIVELLA e RAFAEL ALVES para garantir a 

nomeação de MARCELO FERREIRA ALVES para o cargo de Presidente da RIOTUR11  - 

Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, o que acabou se revelando fundamental 

para a consecução de futuros atos de corrupção. Ademais, RAFAEL ALVES volta a lembrar 

CRIVELLA “de tudo o que fez para que ele chegasse à vitória” e que “apesar de achar 

merecer o melhor cargo, por tudo que fez e ainda faz”, não quer vínculo formal junto a 

administração municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Além de MARCELO CRIVELLA e do próprio FAULHABER que são os interlocutores da conversa, as mensagens fazem alusão 
aos nomes de: RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO LOPES. 
11 Ver cópia do decreto publicado no D.O. de 03/01/2017 às fls. 260 dos autos principais do IP. 
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Estabelecida a premissa acima, é igualmente correto afirmar que além 

da liderança de MARCELO CRIVELLA, foi possível identificar com clareza a existência de um 

“núcleo essencial” da ORCRIM, integrado pelos ora denunciados, RAFAEL FERREIRA 

ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO LOPES, que em perfeita comunhão de ações e 

desígnios entre si, ou seja, com comum resolução para os fatos e empenhando esforços 

para a comum realização de tal resolução, associaram-se de forma estruturada e 

ordenada, com clara divisão de tarefas, e sob a indelével liderança de MARCELO 

CRIVELLA, para praticar uma série de atos criminosos (corrupção, advocacia 

administrativa, fraude à licitação, lavagem de dinheiro) que lhes permitissem auferir 

vultosas somas de vantagens indevidas. 

 
12 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 01” 
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Os denunciados RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO 

BENEDITO LOPES, que compõem aquilo que pode ser definido como o “primeiro escalão” da 

empresa criminosa, tinham a incumbência, em conjunto ou isoladamente, de representar o 

Prefeito MARCELO CRIVELLA nas negociações entabuladas com empresários e viabilizar a 

execução dos acordos espúrios celebrados.  

 

Em outras palavras, após representarem MARCELO CRIVELLA nos 

momentos de solicitação e recebimento das indevidas vantagens pagas por empresários 

que já mantinham, ou gostariam de inaugurar vínculos negociais espúrios com a Prefeitura do 

Rio de Janeiro, RAFAEL ALVES, MAURO MACEDO e EDUARDO BENEDITO LOPES, 

mesmo sem exercerem qualquer cargo oficial junto à Prefeitura, passavam a atuar dentro 

da estrutura da administração municipal, com ciência e anuência do alcaide, de forma a 

defender os interesses dos empresários que aderiam à organização criminosa. 

 

Por todo o exposto, resta clara a existência de veementes elementos 

de prova que confirmam a existência de uma bem estruturada organização criminosa, que, se 

por um lado apresenta RAFAEL ALVES como seu principal expoente operacional, de outra 

banda possui na pessoa de MARCELO CRIVELLA a sua face mais visível e paradoxalmente 

mais oculta, na medida em que tem sua imagem intensamente protegida pelos demais 

membros da malta. 
 

Seguindo por essa linha de raciocínio, seguem nos tópicos abaixo, 

os principais, mas não únicos, fundamentos de vinculação de MARCELO CRIVELLA à 

organização criminosa instalada no seio de sua administração e que ao mesmo ilustram 

as principais atividades ilícitas desenvolvidas pelo bando e que lhes renderam 
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exorbitantes vantagens indevidas, tudo em detrimento dos combalidos cofres 

municipais, senão vejamos: 

1. Depoimentos prestados pelo colaborador PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ, no 

bojo do IP nº 921-00162/2018, (cópia já acostada aos autos), oportunidade em que 

revela os pagamentos de antecipação de propina a MAURO MACEDO, emissário 

diretamente vinculado a MARCELO CRIVELLA e historicamente reconhecido como 

seu tesoureiro de campanha, bem como o encontro pessoal com MARCELO 

CRIVELLA em que tal assunto foi expressamente tratado; 

 

2. A nomeação de MARCELO FERREIRA ALVES para a presidência da RIOTUR, antes 

mesmo da nomeação de qualquer outro secretário municipal (acordo prévio realizado 

com RAFAEL ALVES como contrapartida ao seu apoio durante à campanha eleitoral); 

 
3. A permissão para utilização da sede da RIOTUR como uma espécie de quartel-general 

da propina, onde tinha sala própria para receber empresários e entabular as negociatas 

de interesse da organização criminosa; 

 
4. Livre atuação de RAFAEL ALVES dentro da RIOTUR, o que lhe permitiu direcionar 

licitações e fraudar contratos em benefício dos interesses da malta; 

 
5. Troca de mensagens de RAFAEL ALVES com o colaborador SERGIO MIZRAHY, 

oportunidade em que reclama da demora da conclusão de uma operação de lavagem 

de dinheiro que, por fim, deveria ser entregue ao “ZERO UM”, em clara referência a 

autoridade máxima do município; 
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6.  Elevado grau de intimidade com MARCELO CRIVELLA, pessoa normalmente 

reservada, mas que quando se tratava de RAFAEL ALVES, adotava postura 

diametralmente oposta, podendo ser ilustrada por fatos que vão desde sua presença 

nas festas de aniversário da filha de RAFAEL ALVES, passando por caminhadas 

matinais no condomínio Península, reunião pessoais na casa do Prefeito depois e antes 

do horário regular de expediente, além das centenas de vezes em que foi recebido, 

sempre fora da agenda oficial, nas sedes administrativas da Prefeitura (CASS e Palácio 

da Cidade); 

 
7. Os registros de trocas de milhares de mensagens por aplicativo entre MARCELO 

CRIVELLA e RAFAEL ALVES, sendo que a maioria das vezes tais mensagens trazem 

conteúdo cifrado para manter na clandestinidade e o objeto de suas conversas, que 

sempre culminavam com a marcação de encontros presenciais; 

 
8. A existência de um inegável esquema de corrupção para burlar a ordem cronológica 

dos pagamentos do Tesouro Municipal. Fraude essa que envolvia dezenas de unidades 

gestoras dentro da administração municipal, circunstância que evidencia a inequívoca 

necessidade de participação ativa de alguém que detivesse autoridade sobre todas as 

secretarias municipais, quem seja, o próprio prefeito MARCELO CRIVELLA; 

 
9. A verificação junto ao FINCON da realização de pagamentos milionários em favor das 

empresas MKTPLUS COMUNICAÇÃO e ZIULEO COPY, pagamentos esses que 

contavam com a interferência direta de RAFAEL ALVES, pessoa estranha aos quadros 

da administração, e de MARCELO CRIVELLA; 
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10. Localização de documentos em que o prefeito MARCELO CRIVELLA assina de próprio 

punho a autorização para excepcionalizar e antecipar pagamentos em favor de 

empresas comprovadamente pagadoras de propina em favor da organização criminosa 

como a LAQUIX, por exemplo; 

 

11. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA da indicação feita por RAFAEL 

ALVES para o cargo de Subprefeito da Barra da Tijuca; 

 

12. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA da indicação feita por RAFAEL 

ALVES para o cargo de presidente da PREVI-RIO; 

 
13. Permissão por parte de MARCELO CRIVELLA para que RAFAEL ALVES participasse 

de reuniões estratégicas com a alta cúpula da administração, uma delas, por exemplo, 

com a presença do PGM e da SMF, para tratar da folha do funcionalismo e da dívida 

ativa municipal; 

 
14. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA do pedido feito por RAFAEL ALVES 

no sentido de impedir a demolição da casa do Senador ROMÁRIO; 

 
15. Acatamento por parte de MARCELO CRIVELLA do pedido feito por RAFAEL ALVES 

para o envio de uma carta à LIESA para pedir que em 2018 nenhuma escola de samba 

fosse rebaixada; 

 
16.  Postura complacente de MARCELO CRIVELLA diante das duras mensagens de 

RAFAEL ALVES quando contrariado, oportunidade em que explicita a gravidade de 
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eventual rompimento daquilo que havia sido acordado antes das eleições e durante o 

exercício do mandato; 

 

17. Postura complacente de MARCELO CRIVELLA diante das graves e enfáticas 

mensagens de MARCELLO FAULHABER quando contrariado, oportunidade em que 

explicita ao Prefeito que seu governo é corrupto e que ele tem ciência disto e ainda 

revela ter registros das ilegalidades praticadas por MAURO MACEDO naquele período; 

 
18. Existência de mensagens em que RAFAEL ALVES afirma que deixará bem claro para 

MARCELO CRIVELLA que não busca cargos na administração, mas sim retorno de 

todo o seu investimento, explicitando que MARCELO CRIVELLA sabia e aderiu, desde 

antes do início de sua gestão, aos planos criminosos desenhados; 

 
19. Existência de ostensivos esquemas de corrupção instalados dentro da PREVI-RIO 

(contratação do grupo ASSIM SAÚDE) e RIOTUR; 

 
20. MARCELO CRIVELLA troca de número de telefone pelo menos três vezes ao longo 

da investigação, sendo certo que no dia da deflagração da segunda fase da 

Operação Hades, o mesmo inseriu um CHIP antigo em um aparelho de outra 

pessoa e o entregou ao oficial de justiça que presidia a diligência, com o 

inequívoco intuito de obstruir e, mais uma vez, dificultar ao bom andamento da 

investigação. 

 
21. Identificação de mensagens em que RAFAEL ALVES explicita insatisfação com os 

espaços no governo e indica que revelará fatos gravíssimos que tem ciência 

envolvendo o próprio Prefeito, sua família e a igreja; 
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22. Ligação telefônica realizada por MARCELO CRIVELLA para RAFAEL ALVES na data 

e horário em que a Operação HADES estava sendo deflagrada na RIOTUR justamente 

para tentar identificar o que estava se passando; 

 
23. Mensagem de MARCELO CRIVELLA a RAFAEL ALVES, desejando-lhe boa viagem, 

quando este se dirigia à Miami para se encontrar com ARTHUR SOARES e tratar da 

captação ilícita de valores; e 

 
24. Mensagem telefônica fornecida por PAULO MESSINA em que fica clara a interferência 

pessoal e direta de MARCELO CRIVELLA para que fosse feito o pagamento da 

empresa MKTPLUS, mesmo tendo sido desaconselhado pelos Secretários de Fazenda 

e da Casa Civil. 

 

Em relação ao denunciado EDUARDO BENEDITO LOPES, 

importante esclarecer que sua trajetória política está intimamente ligada à de MARCELO 

CRIVELLA. Em breve síntese, é correto afirmar que nas eleições de 2010, EDUARDO LOPES 

foi eleito 1º suplente na chapa do então senador MARCELO CRIVELLA e em 2011, assumiu 

a presidência regional do partido no Rio de Janeiro. Em vista da nomeação de MARCELO 

CRIVELLA como Ministro da Pesca e Aquicultura, EDUARDO LOPES assumiu o mandato de 

senador em março de 2012.  

 

Em março de 2014, quando MARCELO CRIVELLA deixou a cadeira no 

referido Ministério, EDUARDO LOPES assumiu, mais uma vez, sua vaga, desta feita como 

ministro da Pesca e Aquicultura no governo de Dilma Rousseff. Por fim, com a eleição de 

MARCELO CRIVELLA para o cargo de Prefeito do Rio de Janeiro, EDUARDO LOPES voltou 
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ao Senado Federal, ainda na qualidade de suplente de MARCELO CRIVELLA até o 

encerramento daquele mandato parlamentar. 

 

Como se não bastasse essa espécie de simbiose política entre 

MARCELO CRIVELLA e EDUARDO LOPES, é digno de nota que ambos são bispos da Igreja 

Universal do Reino de Deus. Os vínculos político-religiosos que unem MARCELO CRIVELLA 

e EDUARDO LOPES são inegavelmente sólidos, tendo sido identificado, a partir dos fartos 

elementos de prova colhidos ao longo da presente investigação, que ambos também 

compartilham os mesmos desígnios criminosos, senão vejamos. 

 

A análise sistemática das milhares de mensagens trocadas entre 

RAFAEL ALVES e EDUARDO LOPES, em cotejo com diversos diálogos envolvendo outros 

interlocutores, bem como registros de e-mails e anotações de lembretes salvos na memória 

dos telefones celulares apreendidos, permitem concluir pelo engajamento pessoal de 

EDUARDO LOPES no esquema de corrupção subjacente à contratação  do grupo ASSIM 

SAÚDE junto à PREVI-RIO, em troca de pagamentos mensais de propina que variaram 

entre R$ 1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais) e  R$ 2.000.000,00 

(dois milhões de reais) em favor da malta. 

 

Conforme já exaustivamente esclarecido no item. 2.2, em especial com 

a indicação de inúmeras mensagens de WhatsApp trocadas entre RAFAEL ALVES e 

EDUARDO LOPES acerca do tema, os atos de corrupção e lavagem de dinheiro que 

envolvem a fraude na contratação e posterior prorrogação contratual do grupo ASSIM SAÚDE 

pela PREVI-RIO abrangem um considerável número de personagens, merecendo destaque 

para o EDUARDO BENEDITO LOPES, um dos mais profundamente comprometidos com a 
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corrupção subjacente à contratação do grupo ASSIM SAÚDE. Ocorre que o envolvimento de 

EDUARDO LOPES com a organização criminosa não se limita à sua participação na 

cooptação de empresários por meio de atos de corrupção, como no caso dos empresários 

capitaneados por ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES – REI ARTHUR e do grupo 

ASSIM SAÚDE (conforme já minuciosamente descrito nos itens 2.1 e 2.2 da denúncia), fato 

é que EDUARDO LOPES também se envolveu na priorização de pagamentos em favor de 

empresários que fossem de alguma forma vinculados à organização criminosa. 

 

No exato sentido daquilo que foi dito nas linhas anteriores, trazemos à 

baila um trecho de um diálogo mantido entre EDUARDO LOPES e RAFAEL ALVES, 

oportunidade em que aquele envia uma mensagem de áudio e solicita a interferência de 

RAFAEL ALVES em favor de um empresário do ramo de manutenção hospitalar identificado 

apenas como CARLOS MONTEIRO, já que ele teria valores a receber do município 

referentes a serviços prestados nos anos de 2016 e 2017 e que ainda não teriam sido 

pagos pelo Tesouro Municipal. 

 

Em resposta RAFAEL ALVES pede algumas informações e se 

prontifica a resolver tudo da maneira mais célere possível. Por fim, EDUARDO LOPES 

encaminha nova mensagem de áudio em que esclarece para RAFAEL ALVES que no âmbito 

da Secretaria de Saúde e da RIOURBE, os seus processos de pagamento estão caminhando 

bem, o problema: “É o nosso amigo” em clara alusão ao Prefeito MARCELO CRIVELLA. 

Nesse sentido EDUARDO LOPES apela para que RAFAEL ALVES viabilize junto à Secretaria 

Municipal de Fazenda e, especialmente, junto ao “nosso amigo” a liberação dos pagamentos 

em favor do empresário CARLOS MONTEIRO. 
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Em verdade, trata-se de mais uma evidência da participação, tanto de 

RAFAEL ALVES, quanto de EDUARDO LOPES e de MARCELO CRIVELLA, no já referido 

esquema de favorecimento de empresários para que recebessem seus créditos junto 

ao Tesouro Municipal, em troca de vantagens indevidas. Eis o teor exato da conversa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 

 
13 Seguem os links contendo as mensagens de áudio enviado por EDUARDO LOPES para RAFAEL 
ALVES. Para ouvir os áudios, basta posicionar o cursor sobre o link e manter pressionada a tecla 
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EDUARDO LOPES desempenha, portanto, papel de grande 

destaque dentro do organograma da empresa criminosa, seja pela relação de 

proximidade com o líder da malta, o ora denunciado MARCELO CRIVELLA, seja pelas 

múltiplas e indispensáveis funções que ele exercia: como a de aliciador de empresários 

dispostos e realizar pagamentos de propina em troca de tratamento privilegiado perante 

a administração municipal que incluía, desde a preferência no recebimento de seus 

créditos junto ao erário municipal, passando pelo recebimento de informações 

privilegiadas sobre licitações e o direcionamento das contratações, dentre outros. 

 

De igual forma, antes de apontar os fundamentos fático-jurídicos que 

permitem atribuir ao ora denunciado MAURO MACEDO um relevante papel dentro do 

organograma da ORCRIM, importante fazer alguns esclarecimentos introdutórios acerca das 

relações interpessoais e políticas deste personagem que mantém vínculos consolidados com 

o denunciado e líder da malta MARCELO CRIVELLA. 

 

Seguindo por essa linha de raciocínio, inexiste dúvida da atuação de 

EDUARDO LOPES e RAFAEL FERREIRA ALVES como articuladores políticos e operadores 

financeiros do esquema criminoso, sendo homens de confiança e intimamente ligados ao 

Prefeito MARCELO CRIVELLA. Mas eles não são os únicos. MAURO MACEDO é primo de 

EDIR MACEDO, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), da qual MARCELO 

 

“ctrl”, enquanto a tecla é mantida pressionada, basta clicar com o botão esquerdo do mouse que 
haverá a imediata abertura do arquivo de áudio. 
 

https://mprj-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/claureano_mprj_mp_br/EYhgF9PN3-

JAlz5wnO1IGzgB1BtlX4SWVv8vqKX9ldcUvQ?e=ghrvqo 

  

https://mprj-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/claureano_mprj_mp_br/EdInAwQCjKlPle8kA5y4A2EB-jR-U-

uTa32ZcvErNQZI6g?e=Yg0NsC 
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CRIVELLA é bispo licenciado. Ademais, apesar de possuir um perfil discreto, MAURO 

MACEDO é publicamente conhecido por ter sido reiteradas vezes, o tesoureiro oficial das 

campanhas políticas de MARCELO CRIVELLA, sendo uma de suas funções a arrecadação 

de doações eleitorais. 

 

Merece ser igualmente destacada a ampla divulgação, nos mais 

variados meios de imprensa, das citações levadas a efeito, em diferentes acordos de 

colaboração premiada, no sentido de MAURO MACEDO ter sido o captador de doações de 

valores não declarados para abastecer as campanhas eleitorais14 de MARCELO CRIVELLA. 

 

Nesse sentido, imperioso consignar que, no âmbito do inquérito policial 

nº 921-00162/2018 em curso perante a CIAF – COORDENADORIA DE INVESTIGAÇÃO DE 

AGENTES COM FORO (PCERJ), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aderiu 

formalmente perante o STJ, ao acordo de colaboração premiada celebrado por ALVARO 

NOVIS e EDIMAR MOREIRA DANTAS.  

 

Após tal adesão, foi colhido, no bojo daquela investigação, depoimento 

do COLABORADOR EDIMAR MOREIRA DANTAS, oportunidade em que esclareceu as 

circunstâncias em que, nos anos de 2010 e 2012, efetuou 5 (cinco) pagamentos de propina à 

MARCELO CRIVELLA por intermédio de MAURO MACEDO, todos realizados em uma sala 

comercial em um prédio na Rua da Candelária, e que era usada como comitê de campanha 

por MARCELO CRIVELLA. Tais pagamentos totalizaram R$ 450.000,00 (quatrocentos e 

 
14 https://oglobo.globo.com/brasil/acusado-de-receber-450-mil-da-fetranspor-ex-tesoureiro-de-crivella-discreto-

mas-influente-22106779 

https://diariodorio.com/crivella-e-jorge-felippe-aparecem-em-delacao-de-ex-presidente-da-fetranspor/ 
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cinquenta mil reais) e foram realizados em cumprimento a determinações de JOSÉ CARLOS 

LAVOURAS15. 

 

Percebe-se, portanto, a partir da narrativa do referido COLABORADOR 

a confirmação de que, desde as campanhas de 2010 e 2012, MAURO MACEDO atuou como 

operador financeiro de MARCELO CRIVELLA, captando valores ilícitos em favor do líder da 

organização criminosa. 

 

Dentro do contexto do depoimento prestado pelo colaborador EDIMAR 

MOREIRA DANTAS no bojo do inquérito policial nº 921-00162/2018, imperioso esclarecer que 

aquela investigação diz respeito, em breves linhas, a um esquema de corrupção consistente 

na solicitação prévia de vantagem indevida a empresários do ramo de iluminação pública em 

troca da promessa de favorecimento ao longo da gestão do prefeito MARCELO CRIVELLA.  

 

Segundo o apurado naqueles autos, um dos benefícios prometidos por 

MAURO MACEDO, em nome de MARCELO CRIVELLA, para que um grupo de empresários 

concordasse em antecipar a quantia de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a 

 
15 “Que o declarante é funcionário da corretora HOYA, atuando na área de liquidação de contratos de câmbio, especificamente 
venda de papel moeda e cartão de turismo para pessoas físicas desde 1997; Que a HOYA não tinha nenhuma relação com as 
atividades desenvolvidas em relação à FETRANSPOR e ODEBRECHT, sendo que os recursos movimentados para essas 
empresas ocorria de forma paralela; [...] Que em relação especificamente à MARCELO CRIVELLA, houve 05 (cinco) 
pagamentos nos anos de 2010 e 2012, sempre no mês de setembro, que foram entregues a MAURO MACEDO na Rua da 
Candelária, nº 09, sala 811, sala essa alugada por MARCELO CRIVELLA; Que essas entregas foram feitas por solicitação de 
JOSÉ CARLOS da FETRANSPOR; que acredita que o endereço onde foram feitos os pagamentos seja o endereço do comitê 
partidário de CRIVELLA; Que esse local fica no mesmo prédio da HOYA; que a entrega foi feita pelos office boys RICARDO 
CAMPOS SANTOS, CARLOS ALBERTO VITAL DA SILVA e ROBSON TEIXEIRA DE CASTRO que trabalham para ALVARO 
NOVIS. [...] Que já viu CRIVELLA algumas vezes no prédio, até porque a Associação promovia encontros de políticos; Que o 
pagamento total foi no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em espécie; Que a ordem para a 
realização dos pagamentos foi de JOSÉ CARLOS LAVOURAS, e que os valores foram debitados da conta F/SABI da 
FETRANSPOR; Que CRIVELLA não tinha codinome na planilha, somente sendo referido como “MAURO MACEDO” ou 
“MAURO”.” (grifo nosso).  
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título de propina, consistia na possibilidade de indicar o nome do futuro presidente da RIOLUZ, 

bem como facilidades nos processos licitatórios voltados para o setor de iluminação pública. 

 

Nesse sentido, merece destaque o termo de depoimento prestado pelo 

também COLABORADOR PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ16 no bojo do IP nº 921-

00162/201817, oportunidade em que esclareceu o seguinte: 
 

“Que o declarante foi sócio e administrador da empresa COMPILLAR 
ENTRETENIMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI, inscrita 
no CNPJ sob o nº 09.656.945/0001-3, por aproximadamente 10 (dez) 
anos; [...] Que dentre os fatos revelados pelo declarante em sede 
de delação premiada, está um esquema para beneficiar 
empresas em contratos com o Município do Rio de Janeiro, bem 
como com órgãos públicos ligados ao município do Rio de 
Janeiro, em razão de auxílio ilícito prestado na campanha para 
a Prefeitura do Rio de Janeiro, do então candidato e atual 
Prefeito MARCELO CRIVELLA; [...] em data que não sabe 
exatamente apontar, mas que antecedeu o início das campanhas 
políticas para a prefeitura do Rio de Janeiro, com a legislatura 
iniciando em 2017, o declarante foi procurado por NÉLIO FERREIRA 
OLIVEIRA, representante da empresa NOVO MERCOLUX 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, [...] que fornece material 
elétrico para a empresa do declarante; [...] Que NÉLIO disse ao 
declarante que como tudo indicava que MARCELO CRIVELLA 
iria ganhar as eleições para prefeito do Rio de Janeiro, que 
empresários, como o declarante poderiam se beneficiar de 
contratos que seriam assinados com a RIOLUZ; Que NÉLIO 

 
16 Paulo Roberto de Souza Cruz firmou acordo de colaboração premiada com o MPF/PGR, tendo sido homologado pelo Ministro 
Luís Roberto Barroso do STF. Após a regular homologação do referido acordo, os anexos referentes a autoridades com foro por 
prerrogativa de função perante este Egrégio TJRJ foram encaminhados ao PGJ, para adoção das providências cabíveis. Nesse 
contexto, foram instauradas diversas investigações autônomas, uma para cada anexo de atribuição do MPRJ, sendo certo que uma 
delas é justamente o IP nº 921-00162/2018. 
17 Segue em anexo cópia do referido depoimento, colhido em 16/07/2018. 
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disse que iria lhe apresentar um indivíduo chamado MAURO, já 
que esse MAURO era o braço direito de CRIVELLA, e que este 
atuaria de forma a beneficiar empresas que auxiliassem na 
campanha do prefeito MARCELO CRIVELLA; Questionado se 
sabe declinar o nome completo de MAURO, o declarante afirmou 
que cuida-se de MAURO MACEDO; [...] NÉLIO revelou ao 
declarante que MAURO MACEDO, por determinação de 
MARCELO CRIVELLA, havia pedido uma “contribuição” de R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). [...] Questionado 
acerca do vínculo de NELIO FERREIRA DE OLIVEIRA com políticos, 
inclusive com MARCELO CRIVELLA, o declarante respondeu que 
NÉLIO é membro da Igreja Universal. [...] que aproximadamente uma 
semana depois [...] compareceu a uma reunião na sede da empresa 
ILUMISUL, situada em Nova Iguaçu, beirando a Via Dutra e próximo 
ao SESC de Nova Iguaçu, que na referida reunião se fizeram 
presentes, além do declarante, NÉLIO FERREIRA DE OLIVERIA, 
GERALDO (representante da ILUMISUL) e um gerente da 
ILUMISUL; [...] que nessa reunião na sede da ILUMISUL, 
GERALDO disse que já tinha tido uma reunião anterior com 
MAURO MACEDO, representante de MARCELO CRIVELLA e 
pessoas para quem deveria ser paga a propina como 
contribuição para a campanha para prefeito de MARCELO 
CRIVELLA; que GERALDO afirmou que consoante MAURO 
MACEDO havia dito, as empresas que contribuíssem iriam 
dominar a RIOLUZ; [...] que como o declarante manifestou interesse 
em “fazer parte do esquema”, foi realizada nova reunião da qual 
participaram o declarante, NÉLIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 
MAURO MACEDO, GERALDO (dono da ILUMISUL) e um gerente 
de GERALDO da ILUMISUL, que o nome o declarante não se 
recorda; que a referida reunião foi em um café no Shopping Nova 
América; [...] que após a reunião no Shopping Nova América o 
declarante compareceu a um evento na Igreja Universal de 
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Alcântara para ser pessoalmente apresentado ao então 
candidato a prefeito do Rio de Janeiro MARCELO CRIVELLA; 
Que foi MAURO MACEDO que marcou essa data para que o 
declarante e demais empresários fossem apresentados 
pessoalmente a MARCELO CRIVELLA; que GERALDO DA 
ILUMISUL não pode ir à Igreja Universal em Alcântara, na data 
apontada por MAURO MACEDO, tendo pedido ao declarante para 
representar o grupo de empresários; Que após assistir o culto, 
MAURO MACEDO levou o declarante para falar com MARCELO 
CRIVELLA; que o declarante e MAURO MACEDO encontraram 
MARCELO CRIVELLA após o culto, no estacionamento do templo; 
Que quando MAURO MACEDO apresentou o declarante a 
MARCELO CRIVELLA, disse para MARCELO CRIVELLA: “este é 
um dos empresários que está ajudando a gente com a RIOLUZ”; 
Nessa esteira de acontecimentos, MARCELO CRIVELLA 
cumprimentou o declarante com um aperto de mão e disse: 
“meu querido, obrigado pela sua ajuda porque estamos 
precisando da ajuda de vocês para resolver o apoio do 
Romário”; Que o encontro foi muito rápido, pois MARCELO 
CRIVELLA tinha que atender muitas pessoas; que segundo o 
declarante, pela forma que foi apresentado por MAURO 
MACEDO a MARCELO CRIVELLA e pela reação muito natural de 
CRIVELLA, restou claro que MARCELO CRIVELLA tinha total 
ciência da razão pela qual o declarante estava ali. [...]” 

 

Não se pode perder de vista que os depoimentos em tela – EDIMAR 

MOREIRA DANTAS e PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ – foram colhidos em 

investigação absolutamente distinta desta e, mesmo assim, corroboram de maneira 

inapelável, todos os elementos de prova já angariados nestes autos no sentido de que 

MAURO MACEDO atuava como braço direito de MARCELO CRIVELLA, o representando 

nas escusas negociatas entabuladas pela organização criminosa. 
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Registre-se ainda, que em recente depoimento prestado pelo 

colaborador PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ, este esclareceu que apesar da insistência 

de “GERALDO da ILUMISUL”, ele não conseguiu indicar o presidente da RIOLUZ como lhe 

havia sido prometido, circunstância que o teria desagradado. Em adição, o COLABORADOR 

PAULO ROBERTO também afirmou que após a eleição de CRIVELLA, foi solicitado por 

“GERALDO da ILUMISUL” para “lhe dar cobertura”18 em um procedimento de contratação 

emergencial para a realização de manutenção da parte elétrica do túnel da Grota Funda19.  

 

Assim, o cotejo do depoimento prestado pelo COLABORADOR PAULO 

ROBERTO DE SOUZA CRUZ, no bojo do IP nº 921-00162/2018, com o teor das mensagens 

abaixo colacionadas20, permite concluir que GERALDO LUIZ CHAVES GUEDES, sócio 

administrador da ILUMISUL SOLUÇÕES URBANAS E LUMINOTECNICA LTDA, e 

empresário que se viu frustrado diante de várias tentativas de obter as vantagens indevidas 

pelas quais “pagou” durante a campanha eleitoral, é o mesmo personagem identificado por 

MAURO MACEDO21 como “Geraldo RioLuz”, senão vejamos: 

 

 
18 O termo “dar cobertura” no jargão empresarial significa que, mediante ajuste prévio e com ciência do ente público, ao ser realizada 
a pesquisa de preços no mercado para fixar o valor justo a ser pago no procedimento licitatório, as empresas solicitadas, que foram 
previamente escolhidas pelo “competidor” que vencerá a licitação, encaminham orçamentos com valores montados de forma que 
aquele empresário que indicou as demais empresas para a consulta de orçamentos, apresente a proposta mais vantajosa. Dessa 
forma, os empresários executam uma modalidade de cartel, já que via de regra, a um grande acordo prévio onde são definidas as 
áreas geográficas em que cada um vai ser sempre o vencedor, contando com “cobertura” dos demais que apresentaram orçamentos 
“maquiados”, tudo isso mediante um óbvio acordo de reciprocidade. Em linhas gerais, ao “dar cobertura”, o empresário apresenta 
proposta/orçamento ideologicamente falsos, pois os valores e condições de execução da proposta foram definidos em conluio e 
para beneficiar um terceiro.  
19 Trata-se da contratação, com dispensa de licitação, da Empresa Ilumisul Soluções Urbanas em Luminotecnia LTDA., no valor de 
R$ 1.345.900,59 (um milhão trezentos e quarenta e cinco mil e cinquenta e nove centavos) para a prestação de serviços 
emergenciais de: operação, gerenciamento, monitoramento, manutenção e conservação do Túnel da Grota Funda – referente ao 
processo adm. Nº 26/340.081/2017. 
20 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 01” 
21 MAURO MACEDO é identificado na agenda do telefone celular de RAFAEL ALVES através dos contatos MM NOVO (21) 98009-
3167 e Mauro M (21) 99360-5332 
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Logo no início da conversa já fica evidente a atuação direta do prefeito 

MARCELO CRIVELLA  no aparente direcionamento da contratação de uma empresa, 

diferente daquela com quem a organização criminosa havia se comprometido anteriormente, 

circunstância que causou grande “decepção” no empresário que “acreditava naquela gestão”, 

mas tendo em vista que “nada era honrado” se via compelido a “cobrar o que lhe era devido”.  

 

Diante da clareza de tais mensagens endereçadas pelo empresário a 

MAURO MACEDO, pessoa formalmente alheia aos quadros da administração municipal, 

RAFAEL ALVES questiona de quem havia partido aquelas mensagens, tendo sido 

respondido: “Geraldo Rioluz”.  

 

Por óbvio que o “Geraldo Rioluz” referido por MAURO MACEDO é 

justamente o empresário GERALDO LUIZ CHAVES GUEDES, sócio administrador da 

ILUMISUL SOLUÇÕES URBANAS E LUMINOTÉCNICA LTDA, expressamente referido por 

PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ em seu depoimento, e que havia antecipado para a 

organização criminosa vultosos valores a título de propina, em razão da promessa de 

recebimento de vantagens que aparentemente não se concretizaram da forma entabulada. 
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O diálogo acima referido evidencia, a um só tempo, que MAURO 

MACEDO atuou efetivamente na cooptação de empresários dispostos a participar do 

esquema de corrupção, como também o seu acumpliciamento com RAFAEL ALVES nas 

negociatas desenvolvidas pela ORCRIM.  

 

Como elemento de corroboração do alegado, merece destaque a troca 

de mensagens extraída do telefone celular apreendido em poder de GERALDO LUIZ 

CHAVES GUEDES, oportunidade em que conversa com NÉLIO FERREIRA DE OLIVERIA, 

pessoa mencionada pelo COLABORADOR PAULO ROBERTO como sendo aquele que o 

apresentou a MAURO MACEDO, e lhe encaminha trechos de uma matéria jornalística 

acerca dos fatos ora apurados. Em resposta, NÉLIO FERREIRA encaminha a imagem de 

um emoji “assustado” e GERALDO LUIZ replica: “Esse foi o erro. Tratar com MM” em clara 

referência a MAURO MACEDO. Em sequência, diante das consequências negativas que 

poderiam advir da indigitada investigação, NÉLIO FERREIRA exclama: “Que merda!” ao que 

GERALDO LUIZ conclui em tom confessional: “Merda foi o que eu fiz”. 

 

O teor do diálogo cotejado com o conteúdo da matéria jornalística que 

o introduz é autoexplicativo e não demanda maiores tergiversações, uma vez que corrobora 

de maneira bastante explícita o “arrependimento” de GERALDO LUIZ nas tratativas 

encetadas com MAURO MACEDO. 
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Ademais, ouvido em sede policial, o ora denunciado GERALDO 

LUIZ confirmou, em grande medida, as declarações prestadas pelo colaborador PAULO 

ROBERTO. Nesse sentido afirmou que em meados do ano de 2016 foi apresentado a 

MAURO MACEDO por NÉLIO FERREIRA, seu fornecedor de material elétrico e pessoa 

muito ligada a Igreja Universal do Reino de Deus – IURD. Que naquela oportunidade 

MAURO MACEDO foi apresentado como sendo um dos coordenadores da campanha de 

MARCELO CRIVELLA e uma pessoa com quem o então candidato tinha estreitos laços 

de confiança. 

 

GERALDO LUIZ esclareceu ainda que a partir do primeiro 

encontro, quando foi solicitada uma “ajuda” para a campanha da ordem de R$ 

1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), se sucederam várias outras reuniões, a 

maioria delas realizada em um café no andar térreo de um prédio comercial localizado 

dentro do Shopping Nova América (local onde MAURO MACEDO mantinha uma sala 

comercial), sendo certo ainda que em pelo menos duas oportunidade o ora denunciado 

RAFAEL ALVES se fez presente e foi apresentado como um dos coordenadores e 

gestões da campanha de MARCELO CRIVELLA. Seguindo por essa linha de raciocínio, 

GERALDO LUIZ acabou por admitir que o colaborador PAULO ROBERTO também 

participou de algumas dessas reuniões, o que mais uma vez corrobora e credibiliza suas 

declarações. 
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Em adição GERALDO LUIZ afirmou que depois de participar de 

uma reunião na Barra da Tijuca, que contou com a presença de MAURO MACEDO, 

RAFAEL ALVES e o próprio MARCELO CRIVELLA, decidiu colaborar financeiramente 

com a campanha e foi orientado por MAURO MACEDO a fornecer os dados de sua 

empresa, pois usariam uma gráfica para emitir notas fiscais em seu desfavor, no montante 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e que ele deveria efetuar os pagamentos por 

meio de TEDs, o que de fato ocorreu. Questionado acerca desse ponto específico, 

GERALDO LUIZ foi claro ao afirmar que a referida gráfica emitiu as notas contra o CNPJ 

de sua empresa, como se ela fosse a tomadora dos serviços. 

 

Por fim, ao ser indagado acerca de qual seria a contrapartida 

prometida em troca desse aporte de valores, GERALDO LUIZ alegou que nada foi 

oferecido e que fez tal “doação” pelo simples fato de acreditar no projeto político de 

MARCELO CRIVELLA. Entretanto, confirmou que mesmo depois da eleição continuou a 

manter contato telefônico e através de mensagens com MAURO MACEDO. 

 

Em síntese, o depoimento de GERALDO LUIZ confirma, em grande 

medida toda a dinâmica de abordagem e captação ilícita de recursos descrita pelo 

colaborador PAULO ROBERTO, em especial a participação direta de MAURO MACEDO 

e RAFAEL ALVES na sua cooptação, bem como a evidente anuência e ciência do prefeito 

MARCELO CRIVELLA. 

  

Registre-se que a RIOLUZ era uma das empresas públicas 

municipais que sempre esteve sob a influência da organização criminosa, mais 

precisamente de RAFAEL ALVES e MAURO MACEDO, conforme se extrai das 

mensagens abaixo: 
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Repise-se que tanto MAURO MACEDO, quanto RAFAEL ALVES, 

nunca ocuparam qualquer cargo junto a RIOLUZ ou qualquer outro órgão da 

administração municipal, nem tampouco administram empresas que prestem serviços 

para a RIOLUZ, de forma que nada justifica a marcação de tal tipo de encontro, apenas a 

necessidade de resolução de assuntos de interesse da organização criminosa. 

 

Por fim, mas não menos importante, não se pode olvidar que 

MAURO MACEDO, além da atuação na cooptação de empresários e posterior atuação 

perante a RIOLUZ, estava diretamente envolvido nos atos de corrupção que envolveram 

o grupo ASSIM SAÚDE, conforme já amplamente demonstrado anteriormente, tendo 

inclusive participado pessoalmente da reunião da Cidade das Artes em que foi 

sacramentado o percentual de propina que seria pago pelo grupo empresário em 

contrapartida ao direcionamento do certame licitatório para a contratação da mencionada 

operadora de saúde e a posterior prorrogação do contrato. 

 

Seguindo por essa trilha, restou apurado que a figura mais ativa 

dentro do mencionado “núcleo essencial” da organização criminosa é, sem dúvida, o ora 

denunciado RAFAEL FERREIRA ALVES em razão da multiplicidade de funções por ele 

desempenhadas em favor da malta. 
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Conforme já esclarecido linhas acima, RAFAEL ALVES tinha 

ampla liberdade concedida pelo denunciado MARCELO CRIVELLA para atuar nas mais 

variadas frentes em favor da organização criminosa, desde a cooptação de empresários 

dispostos a antecipar valores à título de vantagem indevida em período eleitoral, mediante 

promessa de futuro tratamento privilegiado perante a administração municipal, tratamento 

esse que variava desde o privilégio no recebimento de créditos com o Tesouro Municipal, 

até o direcionamento de contratações e suas renovações, passando pela indicação de 

pessoas para que ocupassem cargos estratégicos a seus interesses pessoais. 

 

Como se não bastasse, RAFAEL ALVES também tinha a 

incumbência de operar os mecanismos de lavagem de dinheiro em favor da ORCRIM, 

seja por meio da “troca” de cheques por valores em espécie, facilmente reinseridos na 

economia formal, seja por meio do uso de empresas “de papel”, cujos quadros sociais 

eram integrados por “laranjas” de sua confiança, para simular contratações e emissões 

de “notas fiscais frias” que davam aparência de legalidade às escusas negociatas 

subjacentes à tais pagamentos. 

 

Os elementos de prova que lastreiam as assertivas lançadas nos 

dois últimos parágrafos encontram-se espalhados ao longo de toda a denúncia, além do 

corpo das duas cautelares de busca e apreensão, bem como, materializados no 

vastíssimo acervo probatório coligido ao longo de toda a investigação que ensejou a 

propositura da presente ação penal. 

 

Fato é que, a partir dos vastos elementos de provas acostados a 

presente exordial acusatória como fundamento para as imputações lançadas nos 

capítulos 2 e 4 da presente denúncia, já é possível vislumbrar material mais do que 
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abundante no sentido do protagonismo desempenhado por RAFAEL ALVES no âmbito 

da organização criminosa liderada pelo alcaide MARCELO CRIVELLA. 

 

A proximidade de RAFAEL ALVES e MARCELO CRIVELLA é tão 

forte, que mesmo sem ocupar qualquer cargo formal perante a estrutura da 

administração municipal, não há dúvidas que RAFAEL ALVES interfere diretamente, 

não apenas na RIOTUR (formalmente dirigida por seu irmão MARCELO ALVES), mas 

em diversos outros segmentos do Executivo Municipal, possuindo carta branca para atuar 

em favor dos interesses da organização criminosa. 

 

Nessa toada, podemos mencionar a identificação de inúmeras 

mensagens22 trocadas entre RAFAEL ALVES e o Prefeito MARCELO CRIVELLA em que 

se identifica a marcação de reuniões particulares e presenciais, seja nas sedes 

administrativas da Prefeitura (Centro Administrativo São Sebastião – CASS e Palácio da 

Cidade), seja na própria residência de MARCELO CRIVELLA, mais precisamente no 

condomínio Península, para tratar de assuntos que, por seu conteúdo ilícito, não poderiam 

ser mencionados em um diálogo telefônico ou por meio de mensagens de texto. 

Via de regra as mensagens que antecedem a marcação de tais 

encontros não apresentam a fluidez natural de um diálogo entre duas pessoas que 

buscam se comunicar com clareza, mas sim o emprego de linguagem cifrada, de forma a 

não permitir a um terceiro o completo entendimento do objeto da fala. Assim, sempre que 

havia a necessidade de fazer referência ao objeto propriamente dito da conversa, os 

interlocutores interrompiam a troca de mensagens e marcavam encontros presenciais. Os 

 
22 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 01” 
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diálogos abaixo23, selecionados dentre as centenas de igual teor, ilustram de forma 

bastante clara as assertivas lançadas linhas acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Mensagens armazenadas no arquivo “IPHONE RAFAEL 01” 
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