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DECISÃO: 
O  Procurador-Geral  da  República  Rodrigo  Janot  Monteiro  de 

Barros, assim se manifestou a fls. 1.810/1.828:

“I — Relatório

A Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Estado  de  Alagoas 
ofereceu denúncia contra José Cícero Soares de Almeida, João 
Vilela dos Santos Júnior, Lucas Queiroz Abud e Fernando Dacal 
Reis (fls. 2-72), posteriormente aditada para a inclusão de José 
Erivaldo Arraes e José Carlos Valente Pontes no polo passivo 
(fls.  373-376),  dando-os  como  incursos,  respectivamente,  nos 
seguintes tipos penais:

a) José Cícero Soares de Almeida: art. 1º, incisos III, V, XI e 
XIV  do  Decreto-Lei  n°  201/1967;  arts.  89  e  92  da  Lei  n° 
8.666/1993; arts. 319 e 359-D do Código Penal, todos na forma 
dos arts. 29 e 69 do mesmo Codex;

b)  Lucas Queiroz Abud:  art.  1º,  incisos III,  XI  e XIV do 
Decreto-Lei n° 201/1967; arts. 89 e 92 da Lei n° 8.666/1993; e art. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10660262.



AP 956 / AL 

319  do  Código  Penal,  todos  na  forma  dos  arts.  29  e  69  do 
mesmo Codex;

c) João Vilela dos Santos Júnior: art. 1, incisos III, V, XI e 
XIV  do  Decreto-Lei  n°  201/1967;  arts.  89  e  92  da  Lei  n° 
8.666/1993; arts. 319 e 359-D do Código Penal, todos na forma 
dos arts. 29 e 69 do mesmo Codex;

d)  Fernando Dacal  Reis:  art.  1º  incisos  III,  XI  e  XIV do 
Decreto-Lei n° 201/1967; art. 89 da Lei n° 8.666/1993 e art. 319 do 
Código Penal, todos na forma dos arts. 29 e 69 do mesmo Codex;

e) José Erivaldo Armes: arts. 1º, III,  XI e XIV do Decreto-
Lei n° 201/67; art.  89 da Lei n° 8.666/93 e art.  319 do Código 
Penal, todos na forma dos arts. 29 e 69 do mesmo Codex; e

f)  José  Carlos  Valente  Pontes:  arts.  1º,  III,  XI  e  XIV do 
Decreto-Lei n° 201/67; art.  89 da Lei n° 8.666/93 e art.  319 do 
Código  Penal  ,  todos  na  forma  dos  arts.  29  e  69  do  mesmo 
Codex.

Os réus  José Cícero Soares  de Almeida,  João Vilela  dos 
Santos Júnior e Fernando Dacal Reis desempenhavam, à época 
dos fatos, respectivamente as funções de Prefeito do Município 
de  Maceió,  Ex-Superintendente  da  Superintendência  de 
Limpeza Urbana de Maceió - SLUM e Secretário Municipal de 
Finanças.  Lucas  Queiroz  Abud,  por  sua  vez,  era  sócio 
majoritário,  com  99%  do  capital  social,  da  empresa  Viva 
Ambiental e Serviços Ltda., ao passo que José Erivaldo Armes e 
José  Carlos  Valente  Pontes,  são  representantes  legais  da 
Construtora  Marquise  Ltda.  Ambas  as  empresas  foram 
indevidamente beneficiadas pelos delitos imputados aos réus.

A fim de evitar tautologia, pede-se vênia para transcrever 
o  seguinte  excerto  do  voto  do  eminente  Relator  do  feito  no 
Tribunal  de  Justiça  de  Alagoas,  Desembargador  José  Carlos 
Malta Marques, que, ao relatar o feito antes de proferir o seu 
voto,  apresenta  uma  síntese  dos  fatos  descritos  na  exordial 
acusatória (fls. 1226-1232):

‘Narra a inicial acusatória que os denunciados teriam 
agido em comum acordo para viabilizar a assinatura de 
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um contrato, com indevida dispensa de licitação, entre o 
Município  de  Maceió  e  a  empresa  Viva  Ambiental  e 
Serviços Ltda.

Segundo  consta  da  denúncia,  uma  verdadeira 
simulação foi  arquitetada,  tudo  no  intuito  de  beneficiar 
não  apenas  a  empresa  Viva  Ambiental,  mas  também  a 
empresa  Marquise  S/A,  anterior  detentora  da  concessão 
para  prestação  de  serviços  de  limpeza  urbana,  nesta 
Capital.

Consoante  entendimento  esposado  pelo  órgão 
acusatório,  a  execução  dos  supostos  delitos  contra  a 
administração pública deu-se da seguinte forma:

1)  No  dia  28  de  março  de  2005,  a  Construtora 
Marquise S/A, em ofício endereçado ao Prefeito de Maceió 
(doc.  15  -fl.  07  -  anexo  04),  sugeriu  o  reajuste  de  seus 
serviços ou a rescisão amigável do contrato firmado entre 
a empresa e o Município de Maceió (contrato n°002/2000 - 
doc. 16 - fl. 08 - anexo 04);

2) Em 15 de abril de 2005, o então procurador chefe 
de licitações,  contratos  e  convênios  -  Sr.  Carlos  Roberto 
Lima  Marques  da  Silva  -  opinou  pela  viabilidade,  de 
forma alternativa, tanto da rescisão por mútuo consenso, 
como do reajuste do contrato (doc. 18 - fl. 70 - Anexo 04);

3) No mesmo dia, 15 de abril de 2005, o denunciado 
José  Cícero  Soares  de  Almeida,  prefeito  de  Maceió, 
autorizou não apenas a rescisão contratual, mas também - 
de  forma  aparentemente  contraditória  -  determinou  o 
reajuste do aludido contrato (doc. 20 - fl. 89 -anexo 04);

4)  Também em  15  de  abril  de  2005,  foi  lavrado  o 
termo de apostilamento ao contrato n° 002/2000 (doc. 21 - 
fl.  90  -anexo  04),  assinado  pelo  denunciado  José  Cícero 
Soares  de  Almeida,  reajustando  o  preço  dos  serviços 
prestados  pela  Marquise  S/A,  inclusive  com  efeitos 
financeiros retroativos a janeiro de 2005;

5)  Ainda  naquele  15  de  abril  de  2005,  foi  aberto 
processo administrativo para a contratação emergencial da 
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empresa que viria a substituir a Marquise S/A (Processo 
Administrativo na 1/5.119);

6)  Em 18  de  abril  de  2005,  a  Superintendência  de 
Limpeza  Urbana  de  Maceió  -  SLUM  encaminhou  ao 
prefeito  Cícero  Almeida  uma  relação  com  o  nome  de 
quatro empresas para substituir a Marquise S/A, na forma 
de contratação emergencial (Doc. nº 06 - fl. 51- anexo 03);

7)  No mesmo dia, 18 de abril de 2005, o prefeito de 
Maceió  solicitou  a  cotação  de  preços  às  empresas 
indicadas (fl.52 -anexo 03);

8) No dia seguinte, 19 de abril de 2005, as empresas 
enviaram  a  cotação  de  preços  à  Prefeitura  de  Maceió, 
incluindo planilhas de custo bem elaboradas (fls. 52/90 - 
anexo 03);

9) Um dia depois, em 20 de abril de 2005, o prefeito 
Cícero Almeida informa à empresa Viva Ambiental que a 
sua proposta foi a escolhida (Ofício n°GP 146/2005 - doc. 
07- fls. 91/97-anexo 03);

10)  No  dia  22  de  abril  de  2005,  a  empresa  Viva 
Ambiental  agradece  a  escolha,  apresentando  a 
documentação exigida à formalização do contrato em 25 
de abril de 2005 (fls. 98/135 -anexo 03);

11) Em 27 de abril de 2005, o denunciado João Vilela 
dos Santos Júnior, superintendente da SLUM, encaminhou 
a  planilha  demonstrativa  dos  supostos  prejuízos 
acumulados pela Marquise S/A no ano de 2005 (fls. 97/98- 
anexo 04);

12) No dia seguinte, 28 de abril de 2005, foi celebrada 
a rescisão do contrato n° 002/2000 -fls. 99/104 - anexo 04.) 
entre  o  Município  de  Maceió  e  a  construtora  Marquise 
S/A, contrato esse que já estava prestes a expirar,  o que 
aconteceria na data de 30 de julho de 2005;

13) Logo em seguida, no dia 29 de abril de 2005, foi 
celebrado entre o Município de Maceió e a empresa Viva 
Ambiental o contrato n° 001/2005 (fl. 185 - anexo 09), cujo 
objeto  era  a  prestação  de  serviços  de  limpeza  urbana, 
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nesta Capital, pelo período máximo de sessenta dias.
Ainda  segundo  a  inicial,  a  dispensa  de  licitação 

ocorreu  com fulcro  no  art.  24,  IV,  da  Lei  8.666/93,  que 
dispõe  "nos  casos  de  emergência  ou  de  calamidade  pública,  
quando caracterizada urgência de atendimento de situação que  
possa  ocasionar  prejuízo  ou  comprometer  a  segurança  de  
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou  
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento  
da  situação  emergencial  ou  calamitosa  e  para  as  parcelas  de  
obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de  
180 (cento e oitenta)dias consecutivos e ininterruptos, contados  
da  ocorrência  da  emergência  ou  calamidade,  vedada  a  
prorrogação dos respectivos contratos".

Alega  o  Parquet  que  a  emergência  alegada  pelo 
Município de Maceió para proceder à contratação direta 
da empresa Viva Ambiental (contrato n° 001/2005) - qual 
seja,  a rescisão do contrato n° 002/2000, firmado entre o 
Município de a empresa Marquise S/A - afigura-se como 
claramente inverídica,  já  que nunca houve por parte da 
empresa Marquise o abandono da prestação dos serviços, 
tanto que a aludida empresa foi premiada por decisão do 
prefeito de Maceió, ao determinar o reajuste retroativo do 
contrato com ela celebrado,  dias antes de rescindi-lo  de 
forma amigável.

Afirma  que,  ainda  que  a  empresa  Marquise  S/A 
tivesse  marcado  data  para  abandonar  a  prestação  do 
serviço  público  essencial  que  prestava  ao  Município  de 
Maceió  -  o  que,  segundo  seu  entendimento,  nunca 
aconteceu  -  poderia  o  Município  valer-se  do  remédio 
jurídico  próprio  para  evitar  a  interrupção  de  tão 
importante serviço público, qual seja, a assunção imediata 
do objeto do contrato, previsto no art. 58 da Lei 8.666/93, 
que  confere  à  administração  a  prerrogativa  de  "ocupar 
provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 
vinculados  ao  objeto  do  contrato,  na  hipótese  da 
necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas 
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contratuais pelo contratado". Que o Município de Maceió 
poderia, ainda, ter rescindido o contrato unilateralmente, 
nos termos do art. 78 e 79 da Lei de Licitações, o que lhe 
permitiria  a  execução  da  garantia  contratual,  para 
ressarcimento da Administração, e a retenção dos créditos 
decorrentes  do  contrato  até  o  limite  dos  prejuízos 
causados  à  Administração,  tudo em consonância  com o 
disposto no art. 80 do aludido diploma legal.

In  casu,  afirma  que,  além  de  não  ter  adotado 
nenhuma  dessas  providências,  o  Município  de  Maceió, 
por  determinação  do  denunciado  José  Cícero  Soares  de 
Almeida, reajustou o contrato com a empresa Marquise, 
emprestando ao novo ajuste efeitos retroativos, pagando 
uma  pequena  fortuna  à  empresa  após  a  rescisão  do 
contrato ocorrido dias depois.

Entende,  pois,  que  se  houve  situação  emergencial, 
esta  foi  provocada  pelos  próprios  gestores,  ora 
denunciados,  que  intencionalmente  colocaram  o 
Município  nesta  posição,  apenas  para  justificar  a 
contratação direta  de uma nova empresa para prestar o 
serviço público essencial de limpeza urbana.

Aduz que, intrigado sobre as razões que fizeram com 
que  a  empresa  Marquise  S/A  aceitasse  participar  do 
suposto plano, o Ministério Público requisitou à Secretaria 
Municipal de Finanças todas as ordens de pagamento em 
favor  das  empresas  Marquise  S/A,  Limpel  e  Viva 
Ambiental.  Após  receber  o  cadastro  de  pagamento  de 
empenho (doc. 23 - fl. 114 -anexo 04), constatou o MP que, 
antes  de  solicitar  a  rescisão  amigável  do  contrato,  a 
empresa  Marquise  S/A estava  encontrando  dificuldades 
em  receber  o  que  lhe  era  devido  a  título  de 
contraprestação  dos  serviços  prestados,  situação  que 
vinha  se  repetindo  desde  o  mês  de  janeiro  de  2005, 
quando o novo prefeito Cícero Almeida assumiu o cargo 
para exercício do seu 1º mandato como chefe do executivo 
municipal.  Porém, em maio de 2005,  após a rescisão do 
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contrato, a empresa recebeu todas as parcelas devidas, no 
valor  de  R$  1.496.341,57  (um  milhão,  quatrocentos  e 
noventa  e  seis  mil,  trezentos  e  quarenta  e  um  reais  e 
cinquenta e sete centavos).

Estranha o MP o fato de a Limpel,  empresa que à 
época  dividia  os  serviços  de  limpeza  urbana  com  a 
Marquise  S/A  não  ter  encontrado  semelhantes 
dificuldades em receber o que lhe era devido, afirmando 
que,  em relação  à  Limpel,  os  pagamentos  eram céleres 
quando comparados aos da Marquise S/A (docs. 39 a 44 - 
fls. 133/138 - anexo 04).

Segundo  a  denúncia,  outro  fato  que  chamou  a 
atenção do MP e, no seu entendimento, afigura-se como 
séria indicação da fraude supostamente perpetrada pelos 
denunciados,  é  a  rapidez  com  a  qual  se  concluiu  o 
processo de dispensa de licitação, mesmo porque à época 
da  contratação  não  havia  comissão  de  licitação  em 
funcionamento, consoante se extrai do parecer emitido em 
27 de abril de 2005 pelo Procurador Geral do Município, 
apenas  dois  dias  antes  da  celebração  do  contrato  n° 
001/2005 entre o Município de Maceió e a empresa Viva 
Ambiental.

Ressalta,  outrossim,  que  à  época  da  contratação  a 
empresa  Viva  Ambiental  não  estava  apta  a  absorver  o 
serviço de limpeza urbana da cidade de Maceió, pois - não 
obstante ter o denunciado João Vilela dos Santos Júnior, 
então superintendente da SLUM, afirmado que "no que 
pertine  a  capacidade  técnica  da  empresa  vencedora  da 
cotação  restou  devidamente  configurada  através  do 
acervo técnico juntado pela mesma nos autos" (doc. 14 - 
fls.  152/153  -  anexo  03)  -  os  únicos  documentos 
apresentados  pela  empresa  para  demonstrar  a  sua 
capacidade  técnica  foram  três  atestados  de  serviços 
prestados  em  nome  da  empresa,  um  da  Prefeitura 
Municipal de Parnaíba-PI (contratação por prazo de dois 
meses e com valor estipulado em RS 446.427,82) e outro da 
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Prefeitura Municipal de Madre de Deus-BA (sem valor do 
contrato ou período da prestação do serviço). O terceiro 
atestado  refere-se  a  serviços  prestados  apenas  pelo 
responsável técnico da empresa em Caucaia-CE à empresa 
Siqueira Santos Engenharia Ltda.

Destaca, ainda, o considerável aumento das despesas 
com  o  serviço  de  limpeza  urbana  ocorrido  após  a 
contratação  da  empresa  Viva  Ambiental,  quando 
comparado ao contrato anterior firmado com a empresa 
Marquise S/A.

Informa que, em 10 de setembro de 2005, dois meses 
antes  do  término  da  contratação  emergencial,  foi 
celebrado o 1º termo aditivo ao contrato n° 001/2005 (doc. 
82 - fls. 180/183 - anexo 04), alterando o quantitativo do 
objeto  definido  no  contrato  e  acrescentando  novos 
serviços, o que fez com que o valor do ajuste atingisse o 
quantum  de R$ 10.923.511,37 (dez milhões,  novecentos e 
vinte  e  três  mil,  quinhentos  e  onze  reais  e  trinta  e  sete 
centavos). Ressalta, ainda, que o aludido termo aditivo só 
foi  publicado  no Diário  Oficial  do  Município  em 02  de 
novembro  de  2005,  quando  o  prazo  do  contrato  n° 
001/2005 já havia expirado.

Segundo  o  MP  o  valor  acrescido  ao  contrato  (RS 
2.183.297,45) corresponde a quase o total do limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) admitido pelo art. 65,§2°, da Lei n° 
8.666/93,  e  por  não  haver  saldo  orçamentário  suficiente 
para atender àquela obrigação (doc. 143 - fl. 199 - anexo 
09),  foi  sugerido  pela  assessoria  técnica  da  Secretaria 
Municipal  de  Finanças  (fi.  200  -  anexo  09)  o  envio  do 
processo administrativo à SLUM para que providenciasse 
a abertura de crédito suplementar. Entende, dessa forma, 
que houve violação ao disposto no art. 60 da lei n° 4.320/64 
e aos arts.  15 e 16 da lei  de responsabilidade fiscal (LC 
101),  configurando  o  crime  previsto  no  art.  359-D  do 
Código Penal.

Afirma o  Parquet  que,  após  o  término  do  contrato 
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001/2005,  a Viva Ambiental  continuou a prestar serviços 
ao Município de Maceió, tendo sido firmado um secundo 
contrato  entre  a  empresa  e  o  Município  (contrato  n° 
019/2005 -  doc. 84 -£L 424 -vol.  II),  com valor global  de 
R$15.055.178,92  (quinze  milhões,  cinqüenta  e  cinco  mil, 
cento e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), cujo 
extrato  foi  publicado  no  diário  oficial  do  Município  na 
edição de 04 de novembro de 2005 (doc. 85 -fl. 214 -anexo 
04).

Ressalta  que  o  valor  desse  segundo  contrato  é 
praticamente  o  dobro  do  anterior  e  que  o  ajuste  fora 
assinado  em  14  de  outubro  de  2005,  com  prazo  de 
validade  de  cento  e  oitenta  dias,  sem  que  tivesse  sido 
realizado procedimento licitatório ou mesmo nova cotação 
de preços.

No entendimento do Ministério Público, há indícios 
que levam à conclusão de que o procedimento licitatório 
para esse segundo contrato foi intencionalmente frustrado 
pelos  agentes  públicos  denunciados.  Para  tanto,  afirma 
que, não obstante o denunciado João Vilela dos Santos ter 
afirmado em depoimento prestado perante o Promotor de 
Justiça  titular  da  Promotoria  de  Justiça  da  Fazenda 
Municipal (fls. 146/149 - anexo 05) que o segundo contrato 
fora firmado sem licitação porque não teria havido tempo 
hábil  para  elaborar  o  edital,  os  autos  demonstram  que 
havia  estudos  suficientes  para  a  realização  da  licitação 
(conforme  se  extrai  do  ofício  de  comunicação  interna 
expedido pelo diretor de operações da SLUM (doc. 1 12 - 
fls.  1  12/115  -  anexo  08),  mas  que  tais  estudos  foram 
utilizados  como  justificativa  para  aumentar  o  valor 
original do primeiro contrato em quase 25% e preparar o 
terreno para a assinatura do segundo contrato cujo valor 
global excedeu os quinze milhões de reais.

Em  relação  ao  contrato  n°  019/2005,  afirma  que 
houve verdadeira fraude à lei de licitações, pois, no seu 
entender,  a  contratação  emergencial  jamais  poderia  ter 
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sido  prorrogada por  meio  de  um novo  contrato  direto, 
fraude  essa  que  teria  sido  repetida  por  meio  de  novo 
contrato de prorrogação (contrato na 006/06 - doc. 156- fls. 
185/202  -  anexo  12),  firmado  entra  (sic)  a  SLUM  e  a 
empresa  Viva  Ambiental  em 16  de  junho  de  2006,  cujo 
extrato  foi  publicado  no  diário  oficial  do  Município, 
edição de 22 de junho daquele ano, com prazo de validade 
de 06 meses e valor de R$ 15.055.178,92 (quinze milhões, 
cinqüenta  e  cindo  mil,  cento  e  setenta  e  oito  reais  e 
noventa e  dois  centavos).  Desta  feita,  entretanto,  afirma 
que houve pesquisa de preços, sendo que três empresas 
foram  contatadas  para  oferecer  propostas,  a  saber: 
Litucera Limpeza e  Engenharia Ltda (fl.  53 -  anexo 12), 
Trópicos Engenharia e Comércio Ltda (f1.57 - anexo 12) e 
Viva  Ambiental  Serviços  Ltda  (fl.  61  -  anexo  12). 
Apresentadas  as  cotações  (fls.65/71  -  anexo  12),  a 
vencedora mais uma vez foi a Viva Ambiental.

Conclui  o  Parquet  que  pela  emergência  fabricada 
para  justificar  a  contratação  direta  da  empresa  Viva 
Ambiental e suas sucessivas prorrogações contratuais em 
desconformidade com o disposto  na lei  8.666/93  devem 
responder:

1)  O sr.  José Cícero Soares de Almeida,  prefeito do 
Município  de  Maceió,  o  qual  determinou  a  rescisão 
amigável do contrato firmado com a construtora Marquise 
S/A,  três  meses  antes  do  término  do  prazo  previsto  no 
contrato,  para  depois  determinar  a  contratação  da 
empresa  Viva  Ambiental,  em  caráter  emergencial,  sem 
procedimento  licitatório,  agraciando,  outrossim,  a 
Construtora Marquise S/A com o pagamento de reajuste 
retroativo;

2)  O sr.  Lucas  Queiroz Abud,  sócio  majoritário  da 
empresa  Viva  Ambiental,  por  ter  sido  beneficiado  pela 
aludida contratação direta;

3)  O  Sr.  João  Vilela  dos  Santos  Júnior,  então 
superintendente da SLUM, por ter participado da suposta 

10 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10660262.



AP 956 / AL 

armação para beneficiar a empresa Viva;
4)   O  Sr.  Fernando  Dacal  Reis,  então  secretário 

Municipal  de  Finanças,  que  teria  desempenhado  papel 
essencial  no  atraso dos pagamentos à empresa Marquise 
S/A, o que, em tese, também poderia constituir crime de 
prevaricação.

Posteriormente,  em  12  de  setembro  de  2011,  o 
Ministério Público procedeu ao aditamento da denúncia, 
para  incluir  no  polo  passivo  da  presente  ação  penal 
pública  os  senhores  José  Erivaldo  Arraes  e  José  Carlos 
Valente  Pontes,  ambos  sócios  da  Construtora  Marquise 
Ltda, como incursos nos arts. 1º, XI e XIV do Decreto Lei 
n° 201/67 c/c o art. 89 da Lei n° 8.666/93 e com os arts. 319, 
69  e  29,  todos  do  Código  Penal  (fls.  373/376),  por 
considerar que eles também colaboraram para a “criação 
da situação emergencial” que serviu de justificativa para a 
contratação  direta  da  empresa  Viva  Ambiental,  tendo 
ambos sido beneficiados pelo suposto esquema’.

No dia 18/12/2012, o Tribunal de Justiça de Alagoas, por 
meio  de  seu  órgão  Pleno,  realizou  sessão  para  apreciar  a 
denúncia oferecida. Após ter sido proferido o voto do relator, 
Desembargador  José  Carlos  Malta  Marques,  que  rejeitou  as 
alegações de inépcia da peça acusatória e, no mérito, votou pelo 
parcial recebimento da denúncia, o julgamento foi suspenso em 
virtude de pedido de vista do Desembargador Jaime Magalhães 
de  Medeiros,  conforme  certidão  lavrada  a  fls.  1181-1182.  A 
sessão teve continuidade na assentada do dia 26/03/2013, tendo 
a  denúncia  sido  recebida  por  maioria,  nos  termos  do  voto-
condutor do relator do feito (fls. 1224-1264).

Os  limites  objetivos  da  imputação,  no  que  concerne  ao 
parlamentar  federal,  restaram  assim  delineados  no  acórdão 
exarado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (fls. 1263):

Assim sendo, havendo indícios idôneos e suficientes 
de autoria e materialidade dos delitos descritos na inicial, 
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conjugados  com  a  inexistência  de  causas  a  motivar  a 
rejeição da denúncia, imperioso se torna o reconhecimento 
da  incidência  do  princípio  do  in dubio  pro  societate,  a 
justificar o recebimento da peça acusatória, nos seguintes 
termos:

1) Em relação ao denunciado José Cícero Soares de 
Almeida.  prefeito  do  Município  de  Maceió,  deve  ser 
recebida a denúncia em relação aos crimes tipificados nos 
artigos 89 e 92 da Lei 8.666/93, arts. 319 e 359-D do Código 
Penal, além dos crimes de responsabilidade previstos nos 
incisos V e XI do art. 1º do Decreto-Lei n° 201 /67.

(...)

Mister sublinhar que, à exceção das imputações da prática 
dos  fatos  delituosos  previstos  no  art.  1º  inciso  III e  XIV,  do 
Decreto-Lei  n° 201 /67,  todos os demais crime atribuídos aos 
acusados foram recebidos, conforme a narrativa tática contida 
na denúncia.

Com a conclusão do julgamento, também foi determinada 
a baixa imediata dos autos ao juízo de primeiro grau, haja vista 
o  término  do  mandato  de  prefeito  do  acusado  José  Cícero 
Soares  de  Almeida,  tendo  sido  consignada  expressamente  a 
validade de todos os atos processuais praticados perante aquela 
Corte de Justiça. Confira-se:

‘Em face do exposto, recebo a denúncia, nos termos 
acima expostos, determinando,  incontinenti,  em razão do 
término do mandato eletivo do réu José Cícero Soares de 
Almeida, a remessa dos autos ao setor de distribuição do 
fórum da Comarca da Capital,  para que seja a presente 
ação  penal  distribuída  a  uma  das  varas  criminais  de 
competência  mista,  preservando-se  os  atos  praticados 
durante o período de tramitação processual perante este 
Tribunal de Justiça’. (Grifou-se)
Os  réus  José  Cícero  Soares  de  Almeida  (fls.  1268-1276), 

João  Vilela  dos  Santos  Júnior  (fls.  1277-1290),  Lucas  Queiroz 
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Abud (fls. 1291-1301), José Erivaldo Arraes e José Carlos Pontes 
(fls.  1307-326)  ofereceram embargos declaratórios,  tendo sido 
apresentadas  contrarrazões  pelo  Parquet  Estadual  a  fls.  1352-
1357.

Os  embargos  restaram  dirimidos  em  decisão  que,  à 
unanimidade,  assentou  a  intempestividade  de  um  deles  e 
conhecimento e rejeição dos demais (fls. 1424-1446).

Interpuseram recurso especial os acusados Lucas Queiroz 
Abud (fls. 1520-1543), João Vilela dos Santos Júnior (fls. 1547-
1574) e José Cícero Soares de Almeida (fls. 1577-1593). O Parquet  
Estadual  ofereceu contrarrazões,  respectivamente,  a  fls.  1681-
1684v,  1685-1689v  e  1690-1694,  pugnando  pela 
inadmissibilidade  e,  no  mérito,  pelo  desprovimento  dos 
recursos.

A Presidência do Tribunal  de Justiça de Alagoas exarou 
decisão que:  (i)  inadmitiu o recurso especial de Lucas Queiroz 
Abud;  (ii)  admitiu  parcialmente  o  de  João  Vilela  dos  Santos 
Júnior e (iii) admitiu em sua integralidade o recurso interposto 
por José Cícero Soares de Almeida (fls.  1698-1702).  Sobreveio 
interposição  de  agravo  pelo  réu  Lucas  Queiroz  Abud  (1710-
1730),  tendo  sido  oferecidas  contrarrazões  pelo  órgão 
ministerial a fls. 1746-1747v.

Procedeu-se  à  juntada  aos  autos  de  informações 
prevenientes  do  Ministério  Público  de  Contas  do  Estado  de 
Alagoas (fls. 1755-1767 e 1775-1778). 

O  Des.  José  Carlos  Malta  Marques  declinou  da 
competência  em  favor  da  Suprema  Corte  em  razão  da 
diplomação  do  réu  José  Cícero  Soares  de  Almeida  para  o 
exercício do mandato de Deputado Federal (fls. 1770).

II — Fundamentos

a) Competência do STF e validade dos atos processuais.
Todos os atos processuais praticados perante o Tribunal de 

Justiça de Alagoas são válidos e merecem ser preservados. A 
esse respeito, salienta-se que, quando foi iniciada a sessão para 
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juízo  de admissibilidade da denúncia,  o  acusado José Cícero 
Soares de Almeida ainda detinha prerrogativa de foro perante 
aquela Corte de Justiça. Assim, o fato de a aludida sessão ter 
sido adiada após o voto do relator ser proferido, em virtude de 
pedido  de  vista,  não  tem o condão,  por  si  só,  de  subtrair  a 
competência  do  aludido  órgão  julgador,  mesmo  diante  do 
término  superveniente  do  mandato  de  prefeito  do  acusado, 
ocorrido na espécie.

Esse entendimento,  adotado pelo Tribunal  de Justiça  de 
Alagoas,  encontra  respaldo na jurisprudência  dessa Suprema 
Corte sobre o tema. A respeito, colaciona-se o seguinte excerto 
do acórdão de fls. 1236-1237:

Iniciada  em  18  de  dezembro  de  2012  a  sessão  de 
julgamento,  o  excelentíssimo  desembargador  James 
Magalhães  de  Medeiros  requereu  vistas  dos  autos  para 
análise da preliminar de inépcia da inicial  aduzida pela 
defesa  dos  denunciados,  tendo  sido,  para  este  fim, 
suspensa a sessão de julgamento.

Reiniciada  a  sessão  em 26 de  março  de  2013,  fora 
levantada questão de ordem pelo douto representante do 
Ministério  Público,  na  qual  fora  sustentada  a  perda 
superveniente da competência deste egrégio Tribunal de 
Justiça,  em  razão  do  término  do  mandato  eletivo  do 
denunciado  José  Cícero  Soares  de  Almeida.  Tendo  em 
vista  a  garantia  da  isonomia  entre  as  partes  litigantes, 
oportunizou-se à defesa o direito de se manifestar acerca 
da  questão  de  ordem  levantada  pelo  Parquet, 
oportunidade esta aproveitada apenas pelo advogado de 
defesa do denunciado José Cícero Soares de Almeida, que 
defendeu  que,  em  consonância  com  o  mais  recente 
entendimento  emanado  da  jurisprudência  do  Supremo 
Tribunal  Federal,  deveria  ser  dado  continuidade  ao 
julgamento,  tendo  em  vista  que  o  mesmo  foi  iniciado 
enquanto o aludido denunciado ainda exercia o cargo de 
Prefeito do Município de Maceió.
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Submetido  a  questão  de  ordem a  julgamento  pelo 
pleno  do  Tribunal,  fora  verificado  um empate  de  votos 
(5x5),  prevalecendo,  em  consonância  com  as  normas 
regimentais,  o  entendimento  sustentado  pela  defesa,  no 
sentido  de  que  deveria  ser  finalizado  o  julgamento  já 
iniciado  durante  o  mandato  do  denunciado  José  Cícero 
Soares de Almeida. 

Na mesma senda, os seguintes arestos:

EMENTA:  PROCESSUAL  PENAL.  QUESTÃO  DE 
ORDEM  EM  APELAÇÃO  CRIMINAL.  COMPETÊNCIA 
DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Proferido o primeiro voto 
em  julgamento  de  apelação  criminal  por  Tribunal  de 
Justiça,  o  exercício  superveniente  de  mandato 
parlamentar pelo réu, antes da conclusão do julgamento, 
não  tem  o  condão  de  deslocar  a  competência  para  o 
Supremo Tribunal Federal. 2. Ademais, no caso, o réu foi 
diplomado suplente e assumiu o mandato, em razão do 
afastamento  do  titular,  dois  dias  antes  de  o  Revisor 
devolver  o  processo  para  continuação  do  julgamento, 
havendo comunicado esse fato apenas no dia da sessão. 
Mais que isso, atualmente, conforme consulta ao sítio da 
Câmara dos Deputados, o réu não exerce mais o mandato 
parlamentar.  3.  Em  questão  de  ordem,  declarada  a 
validade  do  julgamento  da  apelação  pelo  Tribunal  de 
Justiça.

(AP 634 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, 
Tribunal  Pleno,  julgado  em  06/02/2014,  ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-
10-2014) - grifou-se

EMENTA Inquérito.  Deputado Federal.  Julgamento 
iniciado.  Término  do  mandato  eletivo.  Prosseguimento 
nesta  Suprema  Corte.  Arquivamento.  Imunidade 
parlamentar  reconhecida.  Precedentes.  1.  Uma  vez 
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iniciado  o  julgamento  de  Parlamentar  nesta  Suprema 
Corte, a superveniência do término do mandato eletivo 
não desloca a competência para outra instância.  2.  Nos 
termos  do  parecer  do  Ministério  Público  Federal,  as 
circunstâncias dos autos revelam a presença da necessária 
conexão entre os fatos relatados no inquérito e a condição 
de  parlamentar  do  investigado,  a  ensejar  o 
reconhecimento  da  imunidade  material  (art.  53  da 
Constituição Federal). 3. Inquérito arquivado.

(Inq 2295, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 
Relator p/ Acórdão: Min. MENEZES DIREITO (ART. 38, 
IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2008, 
DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT 
VOL-02363-01 PP-00184) - Grifou-se

Com efeito, não há qualquer mácula a ser reconhecida no 
tocante  ao  procedimento,  devendo  ser  retomada  a  marcha 
natural do processo a partir da fase em que este se encontra, 
sendo  necessário  que  se  determine  o  início  da  instrução. 
Salienta-se,  a  propósito,  que  o  órgão  ministerial  deixou  de 
oferecer rol de testemunhas.

b) Desmembramento

Não  há  imbricação  excepcional  entre  as  condutas  dos 
denunciados que exija a preservação da integralidade do polo 
passivo.  Embora  os  delitos  tenham  sido  cometidos  em 
coautoria, não há perfeita uniformidade de condutas, podendo 
haver, tanto no plano das condutas de cada um quanto no de 
suas  responsabilidades  profissionais,  aspectos  que  levem  a 
resultados distintos para cada qual.

Por  faltar  grau  excepcional  de  imbricação  entre  as 
condutas,
que exija a prorrogação da competência do STF, deve cindir-se o
feito, solução que melhor atende, no caso, ao princípio do juiz 
natural.
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Ademais,  é essa a solução que vem sendo adotada pela 
Corte a partir do julgamento de questão de ordem no Inquérito 
n° 3.515.

c) Expedição de ofício ao STJ

Com o  deslocamento  da  competência  à  Suprema  Corte 
para  processar  e  julgar  o  parlamentar  José  Cícero  Soares  de 
Almeida,  o  recurso  especial  por  ele  interposto  perdeu  seu 
objeto.  Necessário,  pois,  que  se  expeça  ofício  ao  Superior 
Tribunal de Justiça para que tome conhecimento do fato.

d) Suposta nulidade suscitada pela defesa

As  contrarrazões  ofertadas  pelo  Parquet  Estadual  ao 
recurso especial interposto por José Cícero Soares de Almeida 
encontram-se acostadas a fls. 1682-1684, a cujos fundamentos o 
signatário ora se reporta, ratificando-os integralmente.

Pede-se vênia tão somente para tecer breves considerações 
sobre a suposta nulidade suscitada pela defesa de José Cícero, 
que seria decorrente de uma omissão no julgado pela ausência 
nos autos das notas taquigráficas da sessão de julgamento.

O argumento não merece prosperar.
Confira-se,  a  esse  respeito,  o  seguinte  excerto  das 

contrarrazões  do  órgão  ministerial,  a  fls.  1682-1682,  que 
esclarece  que  não  há  qualquer  irregularidade  no  tocante  à 
lavratura  do  acórdão  prolatado  nos  autos  pelo  Tribunal  de 
Justiça de Alagoas (grifos no original):

‘De início, evidencie-se que, quando dos embargos, o 
ora recorrente afirmava omissão no julgado pela ausência 
nos autos das notas taquigráficas da sessão de julgamento.

Destarte,  não  prospera  tal  inconformismo,  pois 
inescondível o intuito protelatório, com bem verificado no 
Acórdão de fls. 1424/1446, verbis:

‘Ora,  da  simples  leitura  desse  argumento  é  possível  
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constatar  a  finalidade  procrastinatória  do  recurso  interposto,  
não apenas em razão de previsão legal para que tal providência  
seja determinada, mas principalmente porque consta dos autos a  
certidão de julgamento (fls. 1185/1188), de onde se pode extrair  
um resumo de tudo que foi argumentado, discutido e decidido na  
sessão de julgamento iniciado no dia 18 de dezembro de 2012 e  
concluída no dia 26 de fevereiro de 2013’.

Acresça-se,  que  já  constava  dos  autos  às  fls. 
1.109/1.219 o voto vencido do Des. James Magalhães, que 
abriu a divergência, quando o ora recorrente protocolizou 
os embargos. Os demais votos estão bem explicitados na 
referida certidão de fls. 1185.1188.

Irrefragável, portanto, que o Acórdão não se ressente 
do  vício  apontado  a  exigir  sua  correção,  sendo  que  a 
prestação jurisdicional  foi  concedida de maneira  clara  e 
muito  bem  fundamentada,  com  a  análise  dos  pontos 
necessários  exigidos  pelo  momento  processual.  Aliás, 
diga-se de passagem, o Acórdão foi lavrado dentro de um 
rigor técnico elogiável.

Não  se  olvide  que,  nesta  fase  processual,  deve-se 
realizar apenas uma análise dos elementos que fornecem 
embasamento  à  acusação,  quais  sejam,  os  indícios 
suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, 
aliadas, por óbvio, ao exame da compatibilidade da inicial 
com os seus requisitos dispostos em lei (art. 41, do CPP) e 
o suporte que lhe deu ensejo, ressaltando que este juízo de 
admissibilidade  não  comporta  a  análise  substancial  das 
provas, como quer o recorrente.

A recalcitrância do embargante em aceitar a decisão 
proferida evidencia o caráter manifestamente protelatório 
do recurso e revela uma insatisfação injustificada com a 
causa.

Impende evidenciar que os embargos de declaração 
não constituem meio adequado para reforma do decisum,  
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes.’  
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Assim,  a  suposta  nulidade  suscitada  pela  defesa  do 
acusado José Cícero merece ser rechaçada de plano.

III — Conclusão

Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da República requer:

a)  o  desmembramento do processo  em relação aos réus 
que não detêm prerrogativa de foro perante esta Corte, com a 
extração de cópia dos autos e sua remessa ao juízo de primeira 
instância;

b)  a expedição de ofício ao Superior Tribunal de Justiça 
para que tome conhecimento do deslocamento da competência 
à Suprema Corte para processar e julgar José Cícero Soares de 
Almeida,  com  a  consequente  perda  de  objeto  do  recurso 
especial por ele interposto;

b) o prosseguimento do feito, nos presentes autos, apenas 
em relação ao Deputado Federal José Cícero Soares de Almeida, 
retomando-se a marcha natural do processo a partir da fase em 
que se encontra (artigo 7º e seguintes da Lei n° 8.038/1990). 

Examinados os autos, decido.

I)  Inicialmente, destaco a competência desta Corte para processar e 
julgar  a  presente  ação  penal,  uma vez  que  o  denunciado  José  Cícero 
Soares  de  Almeida,  atualmente,  encontra-se  no  exercício  de  mandato 
eletivo de deputado federal.

Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  a 
competência  penal  originária  desta  Corte  por  prerrogativa  de  função, 
advinda  da  investidura  do  sujeito  ativo  de  um  delito,  no  curso  do 
processo,  em  uma  das  funções  descritas  no  art.  102,  I,  “b”  e  “c”,  da 
Constituição Federal, não acarreta a nulidade da denúncia oferecida, nem 
dos atos processuais praticados anteriormente perante o juízo competente 
à época dos fatos. 

No  caso  concreto,  dá-se,  apenas,  a  cessação  da  competência  do 
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Tribunal  de Justiça  de Alagoas e  o seu deslocamento para o  Supremo 
Tribunal Federal. 

E,  por  força  do  art.  230-A  do  Regimento  Interno  do  Supremo 
Tribunal Federal, havendo deslocamento de competência para esta Corte, 
a ação penal deve prosseguir no estado em que se encontra, preservada a 
validade dos atos já praticados na instância antecedente, em homenagem 
ao princípio tempus regit actum.

Nesse sentido:

“STF  –  COMPETÊNCIA  PENAL  ORIGINÁRIA  POR 
PRERROGATIVA  DE  FUNÇÃO  –  ADVENTO  DA 
INVESTIDURA NO CURSO DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA 
DE  NULIDADE  SUPERVENIENTE  DA DENÚNCIA E  DOS 
ATOS  NELE  ANTERIORMENTE  PRATICADOS  –  REVISÃO 
DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL.

1.  A  Perpetuatio  jurisdicionis,  embora  aplicável  ao 
processo penal, não é absoluta: assim, v.g., é indiscutível que a 
diplomação do acusado, eleito Deputado Federal, no curso do 
processo, em que já adviera sentença condenatória pendente de 
apelação,  acarretou  a  imediata  cessação  da  competência  da 
Justiça local e seu deslocamento para o Supremo Tribunal.  2. 
Daí não se segue, contudo, a derrogação do princípio  tempus 
regit actum, do qual resulta, no caso, que a validade dos atos 
antecedentes a alteração da competência inicial,  por força da 
intercorrente diplomação do réu, há de ser aferida, segundo o 
estado  de  coisas  anterior  ao  fato  determinante  do  seu 
deslocamento.  3.  Não  resistem  a  crítica  os  fundamentos  da 
jurisprudência em contrário, que se vinha firmando no STF: a) o 
art. 567 Código de Processo Penal faz nulos os atos decisórios 
do  Juiz  incompetente,  mas  não  explica  a  suposta  eficácia  ex 
tunc da incompetência superveniente a decisão; b) a pretensa 
ilegitimidade superveniente do autor da denúncia afronta, além 
do  postulado  tempus  regit  actum,  o  princípio  da 
indisponibilidade da ação penal.  4. Enquanto prerrogativa da 
função do congressista, o início da competência originária do 
Supremo Tribunal  há de coincidir com o diploma, mas nada 
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impõe que se empreste força retroativa a esse fato novo que o 
determina. 5. Desse modo, no caso, competiria ao STF apenas o 
julgamento  da  apelação  pendente  contra  a  sentença 
condenatória,  se,  para  tanto,  a  Câmara  dos  Deputados 
concedesse a necessária licença. 6. A intercorrência da perda do 
mandato  de  congressista  do  acusado,  porém,  fez  cessar 
integralmente  a  competência  do  Tribunal,  dado  que  o  fato 
objeto do processo e anterior a diplomação. 7. Devolveu-se, em 
conseqüência, ao Tribunal de Justiça de Estado de Rondônia a 
competência para julgar a apelação pendente,  uma vez que a 
diplomação  do  réu  não  afetou  a  validade  dos  atos 
anteriormente  praticados,  desde  a  denúncia  a  sentença 
condenatória”  (Inq  571/DF-QO,  da  relatoria  do  Ministro 
Sepúlveda Pertence, DJU de 5/3/93);

“INQUÉRITO  PENAL  –  QUESTÃO  DE  ORDEM  – 
REQUERIMENTO DE SUSTAÇÃO DO PEDIDO DE LICENÇA 
À  CÂMARA  DOS  DEPUTADOS  POR  FALTA  DE 
RATIFICAÇÃO,  PELA  PROCURADORIA-GERAL  DA 
REPÚBLICA,  DA  DENÚNCIA  OFERECIDA  ANTES  DA 
OCORRÊNCIA  DA  COMPETÊNCIA  DESTA  CORTE  POR 
PRERROGATIVA  DE  FUNÇÃO  –  Este  Plenário,  ao  julgar 
questão  de  ordem  relativa  ao  Inquérito  nº  571,  decidiu, 
reformulando a  jurisprudência  que se  firmara  anteriormente, 
que 'não há razão suficiente para que, advindo a diplomação do 
réu, na pendência de um processo já instaurado, à diplomação 
superveniente  do  juízo  originário,  se  concedam efeitos  retro-
operantes de nulidade dos atos anteriormente praticados, dos 
quais  nunca  se  cogitara  de  outorgar  à  necessidade 
superveniente  da  licença  para  o  processo',  não  havendo, 
portanto, ilegitimidade superveniente do autor da denúncia, o 
que afrontaria o postulado tempus regit actum e o princípio da 
indisponibilidade da ação penal. Daí, haver-se decidido nessa 
questão de ordem que, inclusive, é válida a denúncia oferecida 
pelo  Ministério  Público  antes  de  ocorrer  a  competência 
superveniente  desta  Corte,  independentemente  de  ratificação 
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pela Procuradoria-Geral da República. Questão de ordem que 
se resolve no sentido do indeferimento da diligência requerida” 
(Inq 1028/RS-QO, da relatoria do Ministro Moreira Alves, DJU 
de 16/5/97).

II)  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Inquérito nº 3.515-
AgR,  Relator o Ministro  Marco Aurélio, DJe de 14/3/14, decidiu que a 
regra, em havendo conexão ou continência que envolva titular de foro por 
prerrogativa  de  função  junto  a  esta  Corte,  é  o  desmembramento da 
investigação ou do processo já instaurado.

Como sintetizado na ementa do voto convergente apresentado, nesse 
julgamento, pelo Ministro Luís Roberto Barroso

DIREITO PROCESSUAL PENAL.  DESMEMBRAMENTO 
DO  INQUÉRITO  DETERMINADO  PELO  RELATOR.  1.  É 
excepcional  o  foro  por  prerrogativa  de  função  e,  por 
consequência, a competência do Supremo Tribunal Federal para 
o  processamento  de  inquéritos  e  ações  penais  originárias.  2. 
Assim,  a  menos  que  haja  risco  de  prejuízo  relevante  para  a 
apuração  dos  fatos  investigados  e/ou  para  a  prestação 
jurisdicional,  deve-se  proceder  ao  desmembramento  de 
investigação  ou  processo  já  instaurado  a  fim  de  limitar  a 
atuação do Supremo Tribunal  Federal  aos detentores de foro 
por prerrogativa de função. 3. No caso, a narrativa dos fatos não 
indica a caracterização de especial complexidade na tarefa de 
individualizar a participação de cada um dos envolvidos,  de 
modo que o desmembramento não acarreta prejuízo à formação 
da opinio delicti. 4. Agravo regimental desprovido.

Esse  entendimento  foi  reafirmado  pelo  Plenário  do  Supremo 
Tribunal  Federal  no  Inq.  nº  2.903/AC-AgR,  Relator  o  Ministro  Teori 
Zavascki,  DJe de 1º/7/14, onde se assentou que o desmembramento do 
feito,  em relação a  imputados  que não possuam prerrogativa  de  foro, 
deve  ser  a  regra,  diante  da  manifesta  excepcionalidade  do  foro  por 
prerrogativa  de  função,  ressalvadas  as  hipóteses  em  que  a  separação 
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possa causar prejuízo relevante. 
No mesmo sentido,  Inq. nº 3.802/MG-AgR, Primeira Turma, Relator 

o Ministro  Luiz Fux,  DJe de 17/9/14 e Inq.  nº 2.116/RR-AgR,  Primeira 
Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 6/2/15.  

Na espécie, não vislumbro qualquer particularidade relevante que 
justifique a subsistência da persecução penal conjunta quanto aos demais 
réus e a sua atração para o Supremo Tribunal Federal.

Como destacado pela Procuradoria-Geral da República:

“[e]mbora os delitos tenham sido cometidos em coautoria, 
não  há  perfeita  uniformidade  de  condutas,  podendo  haver, 
tanto no plano das condutas de cada um quanto no de suas 
responsabilidades  profissionais,  aspectos  que  levem  a 
resultados distintos para cada qual

Dessa feita, determino o desmembramento da ação penal, a fim de 
que prossiga, nesta instância, somente em relação ao Deputado Federal 
José Cícero Soares de Almeida, único detentor de prerrogativa de foro 
junto a esta Corte.

Remeta-se  cópia  integral  dos  autos  ao  Tribunal  de  Justiça  de 
Alagoas,  para  as  providências  que  se  fizerem  necessárias  quanto  ao 
prosseguimento da ação penal em relação aos demais réus - dentre as 
quais  o  seu  encaminhamento,  se  o  caso,  ao  foro  de  primeiro  grau 
competente. 

III)   Oficie-se  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça,  comunicando-se  o 
deslocamento da competência à Suprema Corte para processar e julgar o 
acusado José Cícero Soares de Almeida, como a consequente  perda de 
objeto do recurso especial por ele interposto.

Comunique-se,  ainda,  o  desmembramento  do  feito  quanto  aos 
demais acusados,  haja vista a interposição, pelo corréu João Vilela dos 
Santos Júnior,  de recurso especial,  parcialmente admitido pelo tribunal 
local, e a interposição, pelo corréu Lucas Queiroz Abud, de agravo contra 
a decisão que negou seguimento ao seu recurso especial.
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IV)  O  Tribunal  de  Justiça  de  Alagoas,  em  18/12/12,  iniciou  o 
julgamento em que realizaria  o  juízo de  admissibilidade da  denúncia. 
Após o voto do relator, rejeitando preliminar de inépcia e recebendo a 
denúncia, o julgamento foi suspenso em virtude de pedido de vista do 
Desembargador James Magalhães de Medeiros (fl. 1.181/1.182).

Observo que, segundo o Relator, o mandato do então Prefeito José 
Cícero Soares de Almeida se findaria a partir de 1º/1/13 (fl. 1.178).

Prosseguindo no julgamento,  em sessão de 28/2/13,  o Tribunal  de 
Justiça, por maioria de votos, recebeu a denúncia contra o réu José Cícero 
Soares de Almeida, cujo mandato de Prefeito se findaria em 1º/1/13 (fl. 
1.178)  em  relação  aos  crimes  tipificados  nos  artigos  89  e  92  da  Lei 
8.666/93, nos arts. 319 e 359-D do Código Penal e no art. 1º, V e XI,  do 
Decreto-Lei n° 201 /67 (fls. 1.185/1.188).

Naquela  ocasião,  o  Ministério  Público  suscitou,  em  questão  de 
ordem, a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para prosseguir 
no  julgamento,  diante  da  cessação  do  exercício  funcional  do  réu  José 
Cícero,  a qual foi rejeitada por aquela Corte, registrando-se que a própria 
defesa manifestou-se pelo prosseguimento do julgamento (fl. 1.186).

Como se observa, embora o julgamento tenha sido concluído quando 
o acusado José Cícero não mais  ostentava a qualidade de Prefeito,  ele 
havia se iniciado quando ele ainda detinha prerrogativa de foro perante 
aquela Corte estadual.

Logo, houve a perpetuação da competência do Tribunal de Justiça 
para prosseguir no julgamento já iniciado, não obstante a superveniente 
cessação do mandato.

Nesse sentido,  mutatis mutandis, os precedentes colacionados pela 
Procuradoria-Geral da República:

“PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM 
APELAÇÃO  CRIMINAL.  COMPETÊNCIA  DE 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

1.  Proferido  o  primeiro  voto  em  julgamento  de 
apelação  criminal  por  Tribunal  de  Justiça,  o  exercício 
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superveniente de mandato parlamentar pelo réu, antes da 
conclusão do julgamento, não tem o condão de deslocar a 
competência  para  o  Supremo  Tribunal  Federal.  2. 
Ademais, no caso, o réu foi diplomado suplente e assumiu 
o mandato, em razão do afastamento do titular, dois dias 
antes de o Revisor devolver o processo para continuação 
do julgamento, havendo comunicado esse fato apenas no 
dia  da  sessão.  Mais  que  isso,  atualmente,  conforme 
consulta  ao  sítio  da  Câmara  dos  Deputados,  o  réu  não 
exerce  mais  o  mandato  parlamentar.  3.  Em  questão  de 
ordem, declarada a validade do julgamento da apelação 
pelo Tribunal de Justiça (AP nº 634/DF-QO, Pleno, Relator 
o Ministro Roberto Barroso, DJe de 30/10/14).

“Inquérito. Deputado Federal. Julgamento iniciado. 
Término  do  mandato  eletivo.  Prosseguimento  nesta 
Suprema Corte. Arquivamento. Imunidade parlamentar 
reconhecida.  Precedentes. 1.  Uma  vez  iniciado  o 
julgamento  de  Parlamentar  nesta  Suprema  Corte,  a 
superveniência  do  término  do  mandato  eletivo  não 
desloca a competência para outra instância. 2. Nos termos 
do  parecer  do  Ministério  Público  Federal,  as 
circunstâncias dos autos revelam a presença da necessária 
conexão entre os fatos relatados no inquérito e a condição 
de  parlamentar  do  investigado,  a  ensejar  o 
reconhecimento  da  imunidade  material  (art.  53  da 
Constituição  Federal).  3.  Inquérito  arquivado  (Inq.  nº 
2295/MG,  Pleno,  Relator  para  o  acórdão  o  Ministro 
Menezes Direito, DJ de 5/6/09).

Transcrevo, por sua pertinência, trecho do voto vencedor proferido 
pelo Ministro Cezar Peluso no julgamento do Inq. nº 2.295/MG:

“[A] mim parece-me, com o devido respeito, que se trata 
de saber se o julgamento como tal é, ou não, ato processual 
unitário.  Sendo  ato  processual  unitário,  submete-se  à  regra 
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vigente  à  data  da  sua  prática. Ou  seja,  no  caso,  quando  o 
julgamento  foi  iniciado,  o  querelado  era  ainda  ministro  de 
Estado.  De  modo  que,  naquele  momento,  a  Corte  era 
competente. A circunstância de, após iniciado o julgamento, ter-
se alterado um estado de fato que implicaria modificação da 
competência não atinge o julgamento, porque o julgamento é 
ato unitário. Tenho enorme dificuldade de entender cada voto 
como se cada um deles fosse um ato processual diferente.  Na 
verdade, o ato processual de que se ocupa e cuja validez está 
em discussão é o julgamento; não é cada voto proferido. Cada 
voto  proferido  é  apenas  momento  de  um  ato  processual 
unitário,  iniciado  enquanto  vigia  um  estado  de  fato  que 
tornava a Corte competente.

Assim  não  fosse,  estaríamos  decompondo  e 
fragmentando o julgamento em vários atos físicos, considerados 
como  atos  processuais  para  efeito  de  tratamento  de 
competência. Ora, o ato processual, que é objeto da indagação 
da competência é o julgamento, que já se iniciou e é unitário” 
(grifei).

V)  O Tribunal  de  Justiça  de  Alagoas,  ao  rejeitar  os  embargos  de 
declaração  opostos  pelo  acusado  José  Cícero  Soares  de  Almeida, 
condenou-o,  com  base  no  art.  538,  parágrafo  único,  do  Código  de 
Processo Civil, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, ao pagamento de 
multa de R$2.000,00 (dois mil reais), ao fundamento de que teriam caráter 
protelatório, evidenciador de sua má-fé (fl. 1.446).

Contra esse acórdão, o acusado José Cícero interpôs recurso especial, 
por entender que o julgado recorrido negou vigência aos arts. 619 e 620 
do Código de Processo Penal, 

“pois deixou de considerar a sua inelutável incidência ao 
caso  dos  autos,  à  luz  da  pacífica  jurisprudência  do  STJ 
(invocada nas  razões  dos  embargos  e  omitida  nas  razões  do 
acordão ora recorrido),  segundo a qual a obtenção das notas 
taquigráficas  ou  do  respectivo  áudio  contendo  votos 
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divergentes  em  julgamento  de  determinada  causa  constitui 
direito incontornável da parte, caracterizando omissão suprível 
mediante embargos de declaração a sua não juntada aos autos 
(...)” (fl. 1.586).

No recurso especial, o recorrente também sustentou que o acórdão 
recorrido “violou de forma lancinante os arts.  538, parágrafo único, do 
CPC e 3º do CPP, ao sancionar o recorrente com multa punitiva, pois esses 
dispositivos  legais  foram aplicados  a  caso  em que evidentemente  não 
incidem” (fl. 1.587).

Por fim, o recorrente requereu fosse provido o recurso especial, 

“para  o  efeito  de  anular-se  o  acórdão  impugnado  e 
determinar-se que o eg. Tribunal  a quo disponibilize os votos 
divergentes  proferidos  no  julgamento  em  que  recebeu  a 
denúncia  oferecida  contra  o  ora  recorrente,  republique  o 
acórdão e enseje, por via de consequência, a possibilidade de o 
recorrente,  querendo, interpor os recursos que julgar cabíveis 
em face do acórdão integral do julgamento de que se cuide”.

À  vista  do  deslocamento  para  o  Supremo  Tribunal  Federal  da 
competência originária para processar e julgar o parlamentar federal, o 
recurso especial por ele interposto deve ser considerado prejudicado.

De toda sorte, para que não haja cerceamento de defesa, há que se 
reexaminar,  de  ofício,  as  questões  de  fundo  suscitadas  no  recurso 
especial.

A imposição da multa, por suposta má-fé do embargante, se mostra 
descabida.

Com  efeito,  tratava-se  dos  primeiros  embargos  de  declaração 
interpostos e, diversamente do que pareceu ao Tribunal local, despidos de 
caráter procrastinatório.

Nesse recurso,  suscitou o  embargante  a  existência  de  omissão no 
julgado, 
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“porquanto  não  foram coligidas  para  os  autos  as  notas 
taquigráficas  da  sessão  de  julgamento  (ou  áudio 
correspondente),  nem  a  integralidade  dos  votos  proferidos, 
constituindo-se  em  direito  do  embargante  conhecer  a 
integralidade dos votos proferidos”.

Após invocar, em abono a sua tese, diversos julgados do Superior 
Tribunal  de  Justiça,  o  embargante  requereu  fossem  acolhidos  os 
embargos, 

“para determinar-se a juntada das notas taquigráficas do 
julgamento  (ou  o  áudio  correspondente)  e  dos  votos 
divergentes  manifestados  pelos  eminentes  Desembargadores 
Orlando  Monteiro  Cavalcanti  Manso  e  Washington  Luiz 
Damasceno Freitas, fazendo-se republicar o acórdão completo 
com a consequente reabertura do prazo para a interposição de 
recurso (...)”.

Tratava-se, portanto, de questão suscitada no legítimo exercício do 
direito  de  defesa,  que  em hipótese  alguma pode  ser  confundida  com 
recalcitrância  em  aceitar  o  julgado,  tanto  mais  que  se  tratou  de  um 
julgamento complexo, com votos vencidos em preliminares e no mérito, e 
no qual foram suscitadas questões de ordem.

Aliás, tanto era legítima essa pretensão que a Procuradoria-Geral da 
República,  em sua  manifestação,  pugnou pelo  não  reconhecimento  da 
nulidade suscitada no recurso especial.

Ante o exposto,  torno sem efeito a multa imposta ao corréu José 
Cícero pelo acórdão de fls. 1.470/1.514.

Melhor sorte, todavia, não assiste ao referido acusado no tocante à 
pretensão de nulidade do julgado, em razão da não disponibilização 
dos votos divergentes proferidos no julgamento, bem como das notas 
taquigráficas ou do respectivo áudio da sessão.

De  acordo  com  a  certidão  de  julgamento  de  fls.  1.185/1.188,  os 
desembargadores  Orlando  Monteiro  Cavalcanti  Manso  e  Washington 
Luiz Damasceno Freitas acolhiam a preliminar de inépcia da denúncia e, 
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superada essa questão, rejeitavam-na.
Os  votos  divergentes,  portanto,  foram  expressamente  declarados, 

ainda que não se conheça a total extensão de seus fundamentos.
Conforme assentou o Ministro  Ayres Britto,  no voto condutor do 

acórdão proferido no RHC nº 97.795/SP, Segunda Turma, DJe de 8/10/10, 
no qual se indeferiu pretensão similar,

“[o]s  recorrentes  não  conseguiram  minimamente 
demonstrar  em  que  exata  medida  o  direito  de  defesa  do 
paciente  ficou  prejudicado  pela  simples  falta  de  juntada  aos 
autos  das  notas  taquigráficas.  Noutras  palavras:  o  cerne  da 
argumentação  defensiva  está  em  que  a  falta  de  um  pleno 
conhecimento dos fundamentos adotados nos votos vencidos 
(ou seja, dos votos que absolviam o paciente) impossibilitou o 
prosseguimento  e,  portanto,  o  próprio  sucesso  dos  recursos 
excepcionais (extraordinário e especial).

Acontece que a simples leitura dos autos revela que todos 
os  votos  vencidos  constaram,  integralmente,  do  acórdão 
condenatório (…).

Ainda  que  assim  não  fosse,  entendo  que  a  simples 
juntada aos autos das notas taquigráficas dos votos vencidos 
também não surtiria o efeito pretendido pela defesa. É dizer: o 
que verdadeiramente importa para fins de prequestionamento 
é saber se houve debate prévio, e conclusivo, sobre a matéria 
objeto  da  impugnação  (matéria  constitucional,  no  caso  do 
recursos  extraordinário;  ou  matéria  infraconstitucional,  no 
caso do recurso especial).  Debate prévio, e conclusivo, esse, 
que é de ser patrocinado pela maioria do Tribunal recorrido; 
ou seja, pelos votos vencedores. Em suma: conhecer melhor os 
votos vencidos (que deram pela absolvição do paciente) não 
traria melhor sorte ao conhecimento dos recursos de índole 
excepcional. Foi  assim  que  votei  nos  autos  do  RE  395.121 
(Primeira Turma), do qual extraio as seguintes passagens:

“26.  De  todo  o  exposto,  então,  surge  a  pergunta-
chave: houve, afinal, prequestionamento?
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27.  Começo  por  responder  que,  no  seu  trabalho 
Recurso Extraordinário – Aspectos Práticos, publicado na 
Revista Jurídica, de outubro/2003 (nº 312), Carlos Bastide 
Horbach,  ao  fazer  um  giro  pela  jurisprudência  do 
Supremo  Tribunal  Federal,  lança  claras  luzes  sobre  o 
assunto,  ajudando,  com  isso,  a  responder  à  indagação 
acima. Disse ele, com propriedade, às fls. 59/60:

‘Entretanto,  não basta  que a matéria  constitucional 
seja debatida, é preciso ainda que seja adotada como razão 
de  decidir,  no  caso  dos  colegiados,  pelo  voto  vencedor. 
Não  há,  assim,  prequestionamento  se  as  questões 
constitucionais foram suscitadas no voto vencido, sendo 
necessária, pois, a adoção de tese pela maioria vencedora.

Essa  exigência  pode  ser  também  depreendida  da 
idéia de “causa decidida”.  Se não houve efetiva decisão 
sobre o ponto controverso, não há o requisito inicial para a 
admissão  do  extraordinário.  São  muitos  os  precedentes 
que expressam esse entendimento, tais como o RE 131.739, 
Rel.  Min.  Marco  Aurélio,  D.J.  de  06.11.92;  e  o  agravo 
regimental no RE 279.557, Rel. Min. Ilmar Galvão, D.J. de 
16.03.2001;  cujas  ementas  foram  assim  redigidas, 
respectivamente: 

[...]
28.  Temos,  então,  em  resumo,  que  é  irrelevante  a 

questão  de  se  saber  de  que  fonte  jorrou  o  tema 
constitucional:  se  do  voto  vencido,  ou  do  vencedor.  O 
fundamental é que tenha havido debate sobre a matéria, 
patrocinado pela maioria do Tribunal.

29.  Isso  não  ocorreu  no  presente  caso,  conforme 
procurei  demonstrar.  A  maioria  do  Tribunal  recorrido 
ocupou-se,  na verdade, da interpretação das disposições 
testamentárias. E neste papel, dois Ministros recusaram-se 
a  esquadrinhar  a  vontade  do  testador,  ao  contrário  de 
outros dois que a interpretaram restritivamente, ou seja, 
no sentido de beneficiar apenas o ora recorrente, filho de 
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Rivadávia de Macedo Neto e Marilda de Macedo. É como 
dizer: as referências feitas à Lei Maior foram laterais ou 
periféricas. Não determinantes da decisão, portanto.

[...]
31.  Concluo,  assim,  que  a  matéria  constitucional 

apresentada pelo  recorrente  não se submeteu,  de forma 
explícita  e  decisiva,  ao  crivo  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça,  carecendo  o  presente  recurso,  portanto,  do 
requisito do prequestionamento, razão por que dele não 
conheço” (grifei).

Por  sua  vez,  conforme  assentei  no  voto  condutor  do  acórdão 
proferido  no  RMS  nº  33.364/DF-AgR,  Primeira  Turma,  de  minha 
relatoria, DJe de 8/4/15,

“o  entendimento  deste  Supremo  Tribunal  Federal  está 
orientado no sentido de que as manifestações orais proferidas 
pelos Ministros em julgamento colegiado podem ser revisadas e 
mesmo  canceladas,  e  nesta  última  hipótese,  sem  que  disso 
decorra nulidade do acórdão publicado, as notas taquigráficas 
não serão publicadas.  

Nesse sentido são os seguintes julgados proferidos pelo 
Plenário desta Corte:

‘AÇÃO  PENAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. 
DEGRAVAÇÃO  INTEGRAL.  DESNECESSIDADE. 
CANCELAMENTO  DAS  NOTAS.  POSSIBILIDADE. 
ALEGAÇÃO  DE  CONTRADIÇÃO  NO  AUMENTO  DA 
PENA-BASE.  INOCORRÊNCIA.  ERRO  MATERIAL 
QUANTO  À  CONDIÇÃO  DE  LÍDER  DO  PMDB. 
AUSÊNCIA.  EMBARGOS  REJEITADOS.  A  ausência  de 
degravação integral do áudio do julgamento e o eventual 
cancelamento  das  notas  taquigráficas  não  geraram 
qualquer  prejuízo  ao  pleno  exercício  do  direito  de 
defesa.  O  cancelamento  de  notas  taquigráficas  está 
previsto no art. 133 do Regimento Interno do Supremo 

31 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 10660262.



AP 956 / AL 

Tribunal Federal, ausente qualquer vício embargável em 
decorrência da sua aplicação. Precedentes. Não houve bis 
in  idem na  dosimetria,  pois  não  foi  considerada  a 
condição de líder partidário para elevação da pena-base 
do embargante. O voto-condutor do acórdão em momento 
algum considerou o fato de o embargante ter sido líder do 
PMDB para agravamento da sua reprimenda. O período 
em que o embargante foi líder da bancada do PMDB está 
expresso,  corretamente,  no  voto-condutor  do  Acórdão 
condenatório, não havendo qualquer retificação a ser feita 
no ponto. Embargos de declaração rejeitados’ (AP 470-ED-
vigésimos  terceiros/MG,  Pleno,  Relator  o  Ministro 
Joaquim Barbosa, DJe de 10/10/2013).

‘Embargos de declaração em inquérito. 2. A revisão e 
o eventual cancelamento das notas taquigráficas, assim 
como a ausência de juntada de voto-vogal, não acarretam 
nulidade do acórdão. Precedentes do STF. Ausência de 
cerceamento  da  defesa.  3.  Inexistência  de  obscuridade, 
contradição ou omissão na decisão embargada. Pretensão 
de  rediscussão  de  matéria  decidida.  4.  Embargos  de 
declaração  opostos  por  Virgílio  de  Oliveira  Medina  e 
Paulo  Geraldo  de  Oliveira  Medina  não  conhecidos  e 
demais embargos conhecidos parcialmente e, nesta parte, 
rejeitados’ (Inq 2.424-ED/RJ, Pleno, Relator o Min. Gilmar 
Mendes, DJe de 21/10/2011)

‘EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO 
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  AUSÊNCIA  DE 
JUNTADA  DE  VOTO  QUE  ADERIU  À  TESE 
VENCEDORA  DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO. 
CANCELAMENTO  DAS  NOTAS  TAQUIGRÁFICAS. 
INEXISTÊNCIA  DE  NULIDADE  DO  JULGADO. 
OMISSÃO,  CONTRARIEDADE  E  OBSCURIDADE. 
INEXISTÊNCIA.  CARÁTER  INFRINGENTE. 
IMPOSSIBILIDADE,  SALVO  HIPÓTESES 
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EXCEPCIONAIS.  ART.  535,  I  E  II,  DO  CPC.  VIA 
PROCESSUAL INADEQUADA. 1. As notas taquigráficas 
são  revisadas  e  devolvidas  pelos  Ministros  no  prazo 
regimental.  Durante  esse  período  as  manifestações 
podem  ser  canceladas  pelo  Ministro  que  as  houver 
proferido, hipótese em que não serão publicadas com o 
acórdão. 

2. Não há nulidade na publicação de acórdão sem a 
juntada  de  voto  vogal  que  aderiu  à  tese  vencedora  do 
acórdão  recorrido  e  foi  cancelado  na  revisão  de  notas 
taquigráficas pelo Ministro que o proferiu.

3.  Os  embargos  de  declaração  têm  pressupostos 
certos  [art.  535,  I  e  II,  do  CPC],  de  modo  que  não 
configuram  via  processual  adequada  à  rediscussão  do 
mérito da causa ou à inclusão de matéria não discutida no 
recurso.  São admissíveis  em caráter  infringente somente 
em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro 
material  manifesto.  Precedente  [RE  n.  223.904-ED, 
Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ 18.02.05].

Embargos  de  declaração  rejeitados’  (RE  592.905-
ED/SC, Pleno, Relator o Min. Eros Grau, DJe de 6/8/2010)

Ora, se as notas taquigráficas dos julgamentos colegiados 
podem  ser  canceladas,  hipótese  em  que  deixarão  de  ser 
publicadas  com  o  acórdão,  não  há  que  se  falar  em  direito 
líquido e certo de acesso a tais registros”. 

Ante  o  exposto,  mostrou-se  correta  a  rejeição  dos  embargos  de 
declaração opostos pelo corréu José Cícero contra o julgado do Tribunal 
de Justiça de Alagoas que recebeu a denúncia oferecida em seu desfavor.

VI)  O  art.  7º  da  Lei  nº  8.038/90  prevê  a  designação,  após  o 
recebimento da denúncia, de audiência para interrogatório do réu.

Ocorre que, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal, o 
interrogatório deve ser o último ato da instrução.

Assim,  no  intuito  de  se  assegurar  ao  réu  o  pleno  exercício  do 
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contraditório e da ampla defesa, determino que o referido ato processual 
se realize ao final da instrução.

Esse,  aliás,  foi  o  entendimento  fixado  pelo  Plenário  da  Suprema 
Corte no HC nº 127.900/AM, de minha relatoria, j. em 3/3/16.

Dessa feita, após o cumprimento do quanto determinado nos itens 
II e III supra,  intime-se o defensor do réu José Cícero para apresentar 
defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei nº 8.038/90).

Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2016.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator
Documento assinado digitalmente
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