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Como se não bastasse, segundo os depoimentos prestados pelas 

testemunhas CESAR ROBERTO MIRANDA RODRIGUES e THIAGO SANTOS ALVES DE 

SOUSA, o ora denunciado ADENOR GONÇALVES compareceu em data ainda mais recente 

à sede do grupo ASSIM SAÚDE, na qualidade de “porta-voz” da organização criminosa, 

também após a deflagração da segunda fase da OPERAÇÃO HADES, para propor aos 

executivos da empresa que adulterassem sua contabilidade, pois pretendia cancelar as 

notas emitidas pelas empresas vinculadas ao já mencionado esquema de corrupção.  
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Com isso, propôs a simulação da aquisição, por parte da ASSIM 

SAÚDE, de créditos dos quais seria o titular junto a massa falida da UNIVERSIDADE 

GAMA FILHO, para que esse novo negócio simulado, fosse usado como história 

cobertura para justificar os pagamentos em favor da malta. 

 

Em outras palavras ADENOR GONÇALVES solicitou que a ASSIM 

SAÚDE simulasse a aquisição parcelada de pretensos créditos de sua propriedade para 

justificar os desembolsos já realizados em favor dos integrantes da organização criminosa e, 

com isso, desfazer os vestígios documentais que atrelavam os regulares pagamentos 

de propina aos integrantes do bando. Trata-se, portanto, de evidente manobra levada a 

efeito após a ampla divulgação da existência da investigação policial que ampara a 

presente denúncia, para adulterar elementos de prova documentais que lhes são 

claramente comprometedores68. 

 

Vale, por derradeiro, consignar que tal maliciosa manobra somente não 

se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que o novo plano criminoso foi 

prontamente rechaçado pelos prepostos do grupo ASSIM SAÚDE por orientação de seus 

executivos. 

 

 
68 Não se pode perder de vista que a ideia central da lavagem de dinheiro consiste na busca de caminhos que garantam aparência 
de licitude a bens e valores obtidos de forma espúria. Pois bem, em que pese o mecanismo de utilização de empresas para simular 
a prestação de serviços e, com isso, viabilizar, do ponto de vista contábil e tributário, a e emissão de notas fiscais e os respectivos 
pagamentos de seus valores ser bastante eficaz. Fato é que os integrantes da organização criminosa perceberam que as 
investigações tinham avançado a um ponto de irreversibilidade, e que seus métodos de atuação já eram de conhecimento das 
autoridades. Diante de tal cenário fático e visando manter o recebimento da propina, idealizaram a proposta de “desfazimento” dos 
negócios jurídicos que até aquele momento justificavam, ao menos do ponto de vista formal, os desembolsos de propina e sua 
substituição por outra modalidade de dissimulação, dessa vez por meio da fictícia aquisição parcelada de créditos de um dos 
agentes criminosos junto à massa falida da UNIVERSIDADE GAMA FILHO. Dessa forma acreditavam que colocariam mais uma 
“camada” de proteção entre a origem espúria e os reais destinatários dos valores ilícitos, dificultando ainda mais a identificação da 
negociata subjacente àqueles pagamentos.  
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Cabe ainda destacar que os fatos narrados na exordial acusatória se 

consumaram mesmo durante o período em que o país observava com perplexidade e 

esperança a reiteração de operações da Força Tarefa “Lava-Jato” com o intuito de desbaratar 

o maior esquema de corrupção estruturado do país. Nesse contexto, chegou-se a acreditar 

que o aperfeiçoamento dos mecanismos de combate à corrupção e a imposição de punições 

inéditas à agentes políticos de todas as matrizes ideológicas, serviria como “força de 

contenção” ao ímpeto delituoso daqueles que historicamente saquearam os cofres públicos 

em busca de proveitos pessoais. 

 

A constatação dos crimes ora denunciados revela que, pelo menos uma 

parte dos malfeitores, manteve-se firme em seu intento criminoso, demonstrando, a um só 

tempo, absoluto desprezo pelos anseios populares e inacreditável destemor frente às 

autoridades que integram o chamado Sistema de Justiça. Tal postura denota, em grande 

medida, a especial gravidade das condutas ora desveladas. 

 

Por fim, mas ainda dentro do espectro de análise da garantia da 

ordem pública, vale destacar que o simples fato do líder da organização criminosa não 

ter sido reeleito para mais um mandato não significa que a bem estruturada organização 

criminosa descrita na denúncia irá se desfazer como em um “passe de mágica”. Seria 

demasiadamente ingênuo acreditar que a partir de 01 de janeiro de 2021, os ora 

denunciados que passaram os últimos quatro anos e meio se dedicando 

exclusivamente à reiteradas práticas de crimes contra a administração passarão a 
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desenvolver, de maneira ordeira e pacífica, atividades lícitas e economicamente 

produtivas. 

 

Por óbvio que a estrutura da organização criminosa se manterá para 

prosseguir na prática dos indispensáveis atos de lavagem de dinheiro e administração dos 

bens auferidos em razão do cometimento de centenas de atos de corrupção que lhes 

renderam vantagens indevidas bem superiores a R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões 

de reais). De igual forma, é correto presumir que, pela própria forma de atuação da malta, ela 

buscará cooptar novos empresários e funcionários públicos da futura gestão, ainda que 

integrantes do segundo e terceiro escalões, para tentar preservar, ao menos em parte, seus 

ganhos ilícitos com possíveis direcionamentos de licitações e pagamentos de valores devidos 

pelo Tesouro Municipal. 

 

Em outras palavras é correto afirmar que não há um único elemento de 

prova nos autos que permita vislumbrar o natural desmantelamento da estrutura criminosa 

com o simples fato de não ter ocorrido a reeleição de MARCELO CRIVELLA e advogar tal 

equivocada tese seria desdenhar das regras de experiência comum, em especial quando se 

refere a uma estrutura criminosa sofisticada e audaz, integrada por pessoas de grande 

expressão no cenário político nacional, mesmo nos períodos em que não titularizam mandatos 

eletivos (não se pode olvidar que MARCELO CRIVELLA e EDUARDO LOPES foram 

Ministros de Estado nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, respectivamente). 
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O acórdão abaixo colacionado é bastante didático e resume, em grande 

medida, todos os fundamentos anteriormente declinados no presente requerimento prisional. 

“1. Não se há de falar em violação à decisão anterior do Supremo Tribunal 
Federal que julgou prejudicada a promoção ministerial em razão da perda do 
mandato parlamentar do paciente. Hipótese em que se verifica que a Corte 
Suprema não enfrentou o mérito da prisão preventiva requerida, o que autoriza 
a apreciação pelo juízo de primeiro grau ao qual foi remetido o processo. 2. A 
prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas hipóteses 
em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto. 3. Para a 
decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus 
commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios 
suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem 
pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. 4. Em grupo criminoso 
complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar deve ser reservada 
aos investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o domínio do fato, 
como os representantes das empresas envolvidas no esquema de cartelização, 
ou que exercem papel importante na engrenagem criminosa. 5. Havendo 
prova da participação do paciente em crimes de corrupção e lavagem de 
capitais, todos relacionados com fraudes em contratos públicos dos quais 
resultaram vultosos prejuízos a sociedade de economia mista e, na mesma 
proporção, em seu enriquecimento ilícito e de terceiros, justifica-se a 
decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública (STJ/HC 
nº 302.604/RP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO, QUINTA TURMA, julg. 
24/11/2014). 6. Materialidade e indícios suficientes de autoria caracterizados 
pela transferência de significativo numerário entre contas situadas no exterior, 
em nome de of shores das quais o paciente figura como controlador e 
beneficiário, inclusive no curso da investigação e após a sua notoriedade. 7. A 
tentativa recente de o paciente de obstruir investigação em seu desfavor 
na Câmara Federal, conjugada com relatos de intimidação de testemunhas 
e tentativas de cooptação de parlamentares, revela o comportamento do 
paciente tendente a embaçar o processo penal. 8. A existência de depósitos 
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no exterior ainda não integralmente identificados reforçam a necessidade da 
prisão preventiva com a finalidade de frustrar a reiteração delitiva e eventual 
intenção de desfazimento patrimonial. 9. A teor do art. 282, § 6º, do Código de 
Processo Penal, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas, 
quando a segregação encontra-se justificada na probabilidade efetiva de 
continuidade no cometimento da grave infração denunciada (RHC 
50.924/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2014). 
10. Ordem de habeas corpus denegada." (HC 5046797¬38.2016.4.04.0000, 
Rel. Des. Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, un., j. 30/11/2016) 

 

Repise-se, por derradeiro, que a jurisprudência dominante do Supremo 

Tribunal Federal já assentou o entendimento do cabimento da cautelar prisional calcada 

na necessidade de resguardo da ordem pública quando evidenciada a necessidade de 

interromper, ou mesmo diminuir a atuação de integrantes de uma organização 

criminosa. A hipótese dos autos encontra perfeita adequação à tais precedentes, conforme 

se verifica do recente julgado abaixo colacionado e selecionado dentre as dezenas de igual 

teor, senão vejamos: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
CRIMES DE FRAUDE A LICITAÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO E 
CORRUPÇÃO SUPOSTAMENTE PRATICADOS, DE FORMA REITERADA, 
EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312). 
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO 
PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA, EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA PRÁTICA 
CRIMINOSA, AS QUAIS INDICAM A REAL PERICULOSIDADE DO 
RECORRENTE, APONTADO COMO LÍDER DA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO 
DELITUOSA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 
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1. Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra 
o recorrente advindo do título prisional, que se encontra devidamente 
fundamentado, uma vez que calcado em sua real periculosidade para a 
ordem pública, em face da gravidade dos crimes de fraude a licitação, 
lavagem de dinheiro e corrupção supostamente praticados em prejuízo à 
administração pública municipal, de forma reiterada, nos anos de 2013, 
2014 e 2015, em um contexto fático de associação criminosa da qual o 
recorrente seria o líder. 
 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que é 
legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública 
quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a 
atuação de integrantes de organização criminosa. 
3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento”  
(RHC n. 138.937/PI, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 
3/3/2017). Grifo Nosso. 

 

No mesmo sentido relacionamos os seguintes julgados: HC 95.024, 

Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009; RHC 138.369, Rel. Min. 

GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, 

Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 

Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, 

DJe de 1/2/2011.  

 

Anote-se, outrossim, que a teor da jurisprudência consolidada nos 

Tribunais superiores, eventual condição pessoal favorável dos imputados não é suficiente para 

afastar a necessidade de custódia cautelar.69 A presunção de inocência e de não-

periculosidade se quebra quando a custódia cautelar se mostra subjetivamente necessária. 

 
69 Nesse sentido, segue o pensamento externado pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Informativo nº 418, de 06 a 10 
de março de 2006 (seção clipping), assim vazado: “HC N. 86.605-SP - RELATOR: MIN. GILMAR MENDES - EMENTA: 
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 
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2.3 DO PEDIDO 

 

Destarte, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO requer seja decretada, inaudita altera parte, com fulcro no art. 282, § 3º c/c art. 

312 e 313 do Código de Processo Penal, a 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, em razão de se encontrarem satisfeitos os pressupostos legais 

autorizadores da segregação cautelar. 

 

DEIXA, por ora, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO de requerer a prisão preventiva de: 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; BRUNO MIGUEL SOARES DE OLIVEIRA E SÁ; ARTHUR 

CESAR MENEZES SOARES; LUIZ ROBERTO DE MENEZES SOARES; MARCUS 

 

312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2. Os indícios da autoria e da materialidade do crime, 
quando acompanhados da necessidade de se garantir a ordem pública e de assegurar a aplicação da lei, e sendo 
conveniente para a instrução criminal, constituem motivos suficientes para a prisão preventiva. 3. As condições pessoais 
favoráveis do paciente, como a residência fixa e a ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da 
custódia provisória. 4. A fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva não precisa ser exaustiva, bastando 
que sejam analisados, ainda que de forma sucinta, os requisitos justificadores da segregação cautelar. Precedentes. 5. 
Ordem de habeas corpus a que se nega provimento” (destaques não constantes do original).  
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VINICIUS DE MENEZES SOARES; ALDANO ALVES e BRUNO DE OLIVEIRA LOURO, por 

entender que em relação a eles, aplica-se o disposto no Art. 282, § 6º do CPP, razão pela 

qual pugna pela imposição das medidas substitutivas previstas no Art. 319, incisos I a 

IV do CPP. Especificamente com relação aos mencionados incisos II e III, a restrição 

deve atingir a proibição de manter contato com os demais denunciados e as 

testemunhas arroladas, bem como a proibição de acesso e frequência às sedes 

administrativas da Prefeitura (PALÁCIO DA CIDADE E CASS - Centro Administrativo 

São Sebastião) e à sede da RIOTUR) 

 

3. DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. 

 

Pugna o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, também 

em caráter liminar e inaudita altera parte, com fulcro no art. 319, inciso VI, da lei instrumental 

penal, seja decretada, ainda que deferida a medida cautelar prisional, a suspensão do 

exercício da função pública e/ou a proibição temporária do exercício de nova função 

pública dos denunciados: MARCELO CRIVELLA e RODRIGO SANTOS DE CASTRO. 

 

O novo sistema de medidas cautelares pessoais deixa claro que as 

medidas cautelares podem ser cumuladas com a prisão preventiva, quando esta se 

mostra, como neste feito, absolutamente necessária.  

 

E o raciocínio é mais simples do que aparenta: o norte de toda e 

qualquer medida é a necessidade cautelar, que se mostra presente, como fundamento de 
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cabimento, nas duas hipóteses. Ambas as providências tutelam situações fático-processuais 

distintas e que, no caso ora vergastado, apresentam-se como complementares.70  

A prisão preventiva acima requestada restringirá o direito 

ambulatorial do imputado, no entanto, não alterará o poder funcional e político ínsito 

aos variados cargos públicos já exercidos pelo denunciado MARCELO CRIVELLA, em 

especial os de Ministro de Estado, Senador da República e Prefeito do Rio de Janeiro. 

Em outras palavras, em que pese MARCELO CRIVELLA não ocupar mais nenhum 

desses cargos políticos, o exercício recente de tais prestigiosas funções faz com que 

seja reconhecidamente uma pessoa com grande articulação política, capaz de continuar 

a exercer o poder e se beneficiar de já tê-lo exercido. 

 

Seguindo por essa linha de raciocínio, imperioso que o Estado Juiz lhe 

retire a possibilidade de continuar exercendo parcela desse poder, seja afastando-o das 

funções públicas que hoje exerce, seja impedindo-o de assumir novos cargos públicos, 

circunstância que lhe restauraria o prestígio e o poder político/funcional. 

 

 
70 Neste sentido, em referência comparada: ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Del Puerto, 2003, p. 
321/322. Tradução de Gabriela Córdoba e Daniel Pastor: “Junto a las medidas de coerción propiamente dichas, 
expuestas precedentemente, la StPO prevé la posibilidad de imponer medidas de seguridad y corrección (§ 61, StGB) 
ya antes del pronunciamento de la sentencia, cuando motivos vehementes permiten suponer que ellas serán ordenadas 
en la sentencia. Los casos de imposición de una medida provisional de este tipo son: 1. la intenación provisional, de 
conformidad con el § 126ª (precede a la internación a la que se refieren los §§ 63 y s., StGB); 2. la privación provisional 
del premiso para conducir, con arreglo al § 111ª (precede a una medida según el § 69, StGB); 3. la inhabilitación 
provisional para ejercer la profesión, conforme al § 132ª (precede a una medida según el § 70, StGB). Estas medidas 
provisionales no sirven, como los medios de coerción propios del proceso penal, exclusivamente al aseguramiento de 
los fines del proceso; antes bien, al menos en su mayoría, ellas tienen uma función preventivo-policial. Ante la existencia 
de las demás condiciones, la ley presupone (§§ 111ª y 132ª) o lo erige en requisito adicional (§ 126ª), que la peligrosidad 
del autor, verificada ya antes de la sentencia, torna necesaria la medida, por razones de seguridad común, y, por ello, 
proporciona un instrumento de seguridad inmediatamente eficaz”. 
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Registre-se que o mero afastamento do exercício da função 

pública, sem a decretação da prisão seria insuficiente. Isto porque, em que pese 

“afastado de direito” dos cargos políticos, o denunciado MARCELLO CRIVELLA, 

construiu uma situação fática de poder, o que, a despeito de ordem judicial, permitiria 

que continuasse a frequentar exatamente os mesmos ambientes e se relacionar com os 

mesmos personagens.71  

 

Conforme bem afivelou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, em recente julgado acerca do assunto, “é perfeitamente cabível ao Estado-juiz 

determinar as medidas cautelares adequadas a cada acusado, a fim de assegurar a 

efetividade do processo penal ou a segurança dos bens juridicamente protegidos”.72  

 

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, as medidas de 

prisão preventiva e suspensão do exercício da função pública apresentam-se como 

complementares e indispensáveis à correta e suficiente tutela do processo e da ordem 

pública.  

 

Por outro turno, a Jurisprudência, em tempo não muito distante, na 

ausência de amparo legal, vinha majoritariamente admitindo o afastamento cautelar de 

servidor público do cargo, quando responde por crimes funcionais, já tendo o Superior Tribunal 

de Justiça decidido que “os elementos colhidos no inquérito e narrados na denúncia 

demonstram a existência de fortes indícios das condutas delituosas, irrogando aos acusados 

 
71 Ao contrário do que ocorre rotineiramente, o simples e isolado o afastamento cautelar do cargo não retira, por si só, 
a potencial capacidade de lesão à ordem pública, especialmente se for considerado o leque de opções criminosas 
desenvolvidas pela organização desviante. 

72 TJ/RJ, HC nº 0053103-34.2011.8.19.0000, Rel. Des. Claudio Tavares de O. Junior, 8ª Câmara Criminal, j. em 16/11/2011. 
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os crimes descritos nos artigos 317, §1º e 332, p. único, do Código Penal. A gravidade dos 

fatos justifica o afastamento do exercício das funções do seu cargo, sem prejuízo da 

remuneração e vantagens, até o julgamento definitivo (Precedentes APN 244/DF, Inq. 323/PE, 

Inq.300/SP, Inq. 231/SP, APN 306-DF)”73. 

 

Ademais, a gravidade dos fatos narrados na exordial acusatória se 

apresenta totalmente incompatível com o exercício de qualquer função pública. Endo 

certo que qualquer órgão que viesse a ser dirigido pelo ora denunciado MARCELO 

CRIVELLA ou pelo denunciado RODRIGO SANTOS DE CASTRO na atual conjuntura 

ficaria extremamente exposto a uma situação vexatória perante a já desesperançada 

sociedade fluminense. 

 

Destarte, requer o Ministério Público o deferimento, inaudita altera 

parte, do presente pedido de suspensão do exercício da função pública dos requeridos 

MARCELO CRIVELLA e RODRIGO SANTOS DE CASTRO74. 

 

4. OUTRAS DILIGÊNCIAS. 

 

4.1 Requer o Ministério Público a decretação da extinção da punibilidade dos delitos 

perpetrados por AZIZ CHIDID NETO, forte no Art. 107, inciso I do Código 

Penal. 

 

 
73 STJ – Ação penal 2001/0006580-5, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 15/08/2005. 
74 Atual Subsecretário Estadual de Eventos e Relações Institucionais. 
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4.2 Requer o Parquet a autorização para o compartilhamento de toda a prova 

produzida no curso da investigação, mormente aquelas que instruem as 

cautelares conexas ao IP 921-00263/2018 (0007338-25.2020.8.19.0000 e 

0060901-31.2020.8.19.0000) e os acordos de colaboração premiada pertinentes 

(0065147-41.2018.8.19.0000; 0051104-31.2020.8.19.0000; 0067863-

70.2020.8.19.0000; e 0079503-70.2020.8.19.0000), a fim de instruir os vários 

desmembramentos que se mostram necessários para a continuidade da 

investigação em razão da massiva quantidade de dados obtidos com as buscas 

e apreensões, em especial, mas não apenas: 4.2.1) Envolvimento dos 

empresários Marcelo França e Márcio Bonagura – referidos pelo colaborador 

RICARDO SIQUEIRA em seu depoimento como compradores do Grupo PROL 

de ARTHUR SOARES e interessados no recebimento dos creditos que a 

empresa possuia frente ao Tesouro Municipal; 4.2.2) Outros atos de lavagem de 

capitais, em especial aqueles decorrentes dos esquemas de corrupção 

envolvendo os pagamentos das empresas MKTPLUS COMUNICAÇÃO e 

ZIULEO COPY; 4.2.3) Envolvimento dos sócios das empresas usadas para o 

recebimento da propina no esquema da ASSIM SAÚDE. Possíveis atos de 

lavagem de dinheiro; 4.2.4) Fraude à licitação para a contratação da empresa 

SAGRE pela RIOTUR no carnaval de 2018, para a montagem da estrutura 

voltada para os desfiles de rua na Av. Intendente Magalhães – uso de dinheiro 

da verba de patrocínio do UBER; 4.2.5) Fraudes na locação de espaço para 

montagem dos camarotes da Av. Marques de Sapucaí, ao menos no ano de 

2018; 4.2.6) Encaminhamento de cópia dos autos do IP 921-00263/2018 e o 

compartilhamento do conteúdo da extração dos quatro telefones celulares 

apreendidos em poder de RAFAEL ALVES para a Procuradoria-Regional 
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Eleitoral, para que adote as providencias que entender cabíveis em relação ao 

conteúdo dos diálogos travados com EDUARDO BENEDITO LOPES (candidato 

a Senador da República em 2018), ANTHONY GAROTINHO (candidato a 

governador do estado em 2018) e a pessoa identificada na agenda telefonica dos 

aparelhos como “CRIS GAROTINHO” aparentemente, tesoureira da campanha 

de ANTHONY GAROTINHO – possível cometimento de crimes de “caixa dois” e 

uso massivo de disparos de menssagens via WhatsApp durante as camapnhas 

eleitorais; 4.2.7) Outras práticas criminosas levadas a efeito pela organização 

criminosa ora denunciada, em especial a partir da detalhada e exaustiva análise 

do vasto material obtido em telefones celulares e computadores apreendidos; e 

4.2.8) Compartilhamento das provas com o IP 921-00162/2018, que apura 

fraudes no setor de iluminação pública no Município do Rio de Janeiro, tudo a 

depender da expressa adesão dos órgãos de investigação aos termos dos 

mencionados acordos de colaboração para que possam acessar 

validamente as provas cujo compartilhamento ora se requer. 

 

4.3 Autorização para compartilhamento das provas com a Promotoria de tutela 

coletiva com atribuição, observada a expressa necessidade de adesão dos 

órgão de investigação aos termos dos acordos de colaboração para que 

possam acessar validamente as provas cujo compartilhamento ora se 

requer, a fim de responsabilizarem os ora denunciados por eventuais atos 

de improbidade administrativa. 

4.4 Requer, ainda, o Ministério Público a decretação do SUPERSIGILO, tendo 

em vista a segurança dos colaboradores (art. 7º, § 3º da Lei 12850/13), bem 

como a urgência e eficácia das cautelares requeridas. 
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4.5 Por fim, tendo em vista que o único investigado detentor de foro por 

prerrogativa de função nestes autos é MARCELO BEZERRA CRIVELLA, e 

que ele não foi reeleito para o cargo de Prefeito do Rio de Janeiro, requer o 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que já no dia 02/01/2021 seja 

proferida decisão de DECLÍNIO do presente feito, bem como de todos os 

demais processos que lhe são conexos (0065147-41.2018.8.19.0000; 

0007338-25.2020.8.19.0000; 0051104-31.2020.8.19.0000; 0067863-

70.2020.8.19.0000; 0060901-31.2020.8.19.0000 e 0079503-70.2020.8.19.0000) 

com o imediato encaminhamento dos autos à 1ª Vara Criminal 

Especializada da Comarca da Capital, nos moldes estabelecidos pela 

Resolução TJ/OE/RJ 10/1975.  

 

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020. 

 

 

RICARDO RIBEIRO MARTINS 
Subprocurador-Geral de Justiça 

 de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos 

 
75 Art. 2º. A 1ª Vara Criminal Especializada, com sede no Foro Central da Capital, é considerada juízo criminal especializado 
em razão da matéria e da natureza da infração e terá competência sobre toda a área territorial do Estado do Rio de 
Janeiro para processar e julgar, exclusivamente, os seguintes delitos e os que forem a eles conexos: 
I - As atividades de organizações criminosas, qualquer que seja o meio, modo ou local de execução, na forma como definidos 
em legislação federal, em especial na lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, de competência da Justiça Estadual; 
II - Constituição de milícia privada - artigo 288-A do Código Penal Brasileiro; 
III - "Lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores - artigo 1º, caput e parágrafos da lei federal 9.613, de 3 de março 
de 1998, de competência da Justiça Estadual; 
§ 1º. A competência definida no caput prevalecerá sobre a dos demais Juízos de Direito em Matéria Criminal, previstos 
na lei estadual 6.956/15 (LODJ), que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, 
ressalvada a competência constitucional dos Tribunais do Júri e da Vara de Execuções Penais. 
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