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0100860-84.2018.4.02.0000 

 

RELATÓRIO  

 

Trata-se de questão de ordem com vistas a deliberar sobre os 

efeitos da Resolução n.º 177/2019 da ALERJ, comunicada a este Relator 

no dia 23/10/2019 através do Ofício PG n.º 795/2019 subscrito pelo i. 

Procurador Geral da ALERJ, Dr. SERGIO PIMENTEL. 

 

O referido ato Legislativo, emanado do Plenário da ALERJ em 

cumprimento ao que fora monocraticamente determinado pela Exma. 

Ministra CARMEN LÚCIA nos autos das reclamações n.º 35.144; n.º 

32.540 e n.º 32.808, deliberou no sentido de “revogar” as prisões 

preventivas decretadas pela 1ª Seção Especializada desta Corte nos autos 

n.º 0100823-57.2018.4.02.0000 (medida cautelar instrumental a presente 

ação penal) em face de ANDRÉ GUSTAVO PEREIRA CORRÊA, LUIZ 

ANTÔNIO MARTINS, MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELLOS 

FERREIRA e MARCOS ABRAHÃO, bem com a prisão domiciliar que 

vigorava em face de FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO, por 

determinação do c. STJ nos autos do HC n.º 486.839/RJ. 

 

 Na mesma Resolução, em seu art. 2º, definiu o Plenário da ALERJ 

que estão os denunciados impedidos de exercer os respectivos mandatos.  

  

É o relatório. Trago a questão de ordem à apreciação do colegiado  

 

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2019. 

 

 

VOTO 

 

No que concerne à “revogação” das prisões preventivas, ela se deu 

pela ALERJ, amparada que estava na decisão monocrática proferida pela 

Exma. Ministra CARMEN LÚCIA do STF, exarada nas reclamações n.º 

35.144; n.º 32.540 e n.º 32.808. 

 

Por essa razão, também caberia à ALERJ adotar as providências no 

sentido de efetivar o cumprimento de sua Resolução n.º 177/2019 perante o 

lugar onde se encontram presos os denunciados. 

 

De nossa parte, providenciei a competente baixa nos registros junto ao 

Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP e na POLINTER, dos 

mandados de prisão expedidos por este Tribunal, conforme decidi ainda 
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ontem (23/10/2019), nos autos da medida cautelar n.º 0100823-

57.2018.4.02.0000.  

 

E sobre esse ponto, que agora submeto também a referendo do 

colegiado, calha salientar que o alvará é um instrumento da licença ou da 

autorização para a prática de ato, realização de atividade ou exercício de 

direito dependente de policiamento administrativo. Ele apenas materializa o 

consentimento formal da Administração à pretensão do administrado 

quando manifestado em forma legal
1
. Portanto, nada mais retrata do que 

documento cujo objetivo é materializar o cumprimento de ordem da 

Administração Pública ou de um de seus Poderes. 

 

Aliás, o CNJ editou a Resolução n.º 108 de 06/04/2010, que dispõe 

sobre o cumprimento de alvarás de soltura e movimentação de presos do 

sistema carcerário, dispondo, em seu art. 1º: 

 
“Art. 1º O juízo competente para decidir a respeito da liberdade ao preso 

provisório ou condenado será também responsável pela expedição e 

cumprimento do respectivo alvará de soltura, no prazo máximo de vinte e 

quatro horas.” 
 

E mais, no parágrafo 6º do mesmo dispositivo consta: 
 

“§ 6º O cumprimento do alvará de soltura é ato que envolve o juízo 

prolator da decisão e a autoridade administrativa responsável pela 

custódia, não estando submetido à jurisdição, condições ou procedimentos 

de qualquer outro órgão judiciário ou administrativo, ressalvada as 

hipóteses dos parágrafos 1º e 2º” 
 

Nota-se que o CNJ nada previu acerca de ordens de soltura emanadas 

do Poder Legislativo, o que logicamente decorre da completa atipicidade da 

situação aqui versada. Contudo, aplicando-se a Resolução 108 do CNJ, e 

considerando que segundo determinado pela Ministra CARMEN LÚCIA 

cabe a ALERJ resolver sobre a prisão, a ela também cabe, implementar a 

soltura.  

 

Tudo isso está absolutamente de acordo com as regras básicas de 

Direito Administrativo, no sentido de que, em regra, o órgão da 

Administração Pública que decide sobre a matéria atua para implementar 

os atos necessários ao seu cumprimento ou delega essa execução a órgão 

que esteja hierarquicamente submetido à sua decisão.  

 

                                                           
1
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 28. Ed. Pg. 135 
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E nem se diga que tratamos aqui de ato complexo ou ato composto
2
. 

Ato complexo é aquele que se forma pela conjugação de vontades de mais 

de um órgão administrativo, o que não é o caso, visto que esta Corte já 

deliberou pela necessidade das prisões cautelares, assim como o STJ 

também o fez com relação a FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO. E 

ato composto é aquele que resulta da vontade única de um órgão mas 

depende da verificação por parte de um outro para tornar-se exequível, o 

que também não é o caso diante do quanto decidido pela Ministra 

CARMEN LÚCIA, pois pensar o contrário significaria que a ALERJ só 

poderia “resolver” sobre as prisões mediante confirmação desta Corte
3
, 

que já havia decidido à unanimidade contra as solturas. 

 

Assim, não caberia a mim como Relator ou a qualquer um de nós 

como integrantes desta Corte expedir o alvará nessas circunstâncias, 

decorrentes da exegese sistemática de institutos e regras jurídicas, depois 

da 1ª Seção Especializada, com competência regimental expressa, haver 

considerado de forma unânime, ser necessária a prisão preventiva. Essa 

expedição de alvará só seria cabível diante de ordem expressa das 

instâncias superiores do Poder Judiciário, o que não há.  

 

Aliás, qualquer alvará que se expedisse por este Tribunal para cumprir 

ordem da ALERJ transformaria indevidamente esta Corte Regional Federal 

de apelação em executora de ordens de uma Casa Legislativa Estadual, 

algo que subverte o princípio constitucional da Separação de Poderes e 

Federativo.  

 

Este Tribunal Regional Federal da 2ª Região não pode trocar sua 

toga por outra de menor tamanho e que não lhe caiba 

constitucionalmente bem. Não nos incumbe alterar as “medidas” de 

competência estampadas na Constituição Federal.  

 

É de causar perplexidade que a Casa Legislativa reclame para si a 

competência de soltar seus integrantes e não encontre uma maneira de 

executar sua própria decisão. 

 

Não obstante, o efeito do art. 2º da Resolução n.º 177/2019 da ALERJ 

está a reclamar outra providência. Diz o referido dispositivo do ato 

legislativo: 

 
“Art. 2º Ficam os Excelentíssimos Senhores Deputados ANDRÉ 

GUSTAVO PEREIRA CORREA DA SILVA, LUIZ ANTÔNIO 

                                                           
2
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 28. Ed. Pg. 167/168 

3
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 28. Ed. Pg. 167/168 
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MARTINS, MARCUS VINÍCIUS DE VASCONCELLOS 

FERREIRA, FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO 

(CHIQUINHO DA MANGUEIRA) e MARCOS ABRAHÃO 

impedidos de exercer os respectivos mandatos, nos termos do 

respectivo parecer aprovado pela Comissão de Constituição e 

Justiça.” 

  

A prerrogativa de foro é instituto atrelado ao resguardo do mandato 

parlamentar, por acreditar o legislador constituinte nacional que a função 

parlamentar recomenda que os membros do legislativo devam ser 

processados em julgados por órgão judiciários colegiados e de tribunais de 

instâncias superiores. 

 

O próprio c. STF ao delimitar o foro por prerrogativa de função na AP 

937/RJ exarou que é necessário que a prerrogativa de foro sirva ao seu 

papel constitucional, que é o de garantir o livre exercício das funções, e não 

o de assegurar privilégios ou tratamentos desiguais
4
.  

 

Na sessão que deliberou sobre o recebimento da denúncia, a 1ª Seção 

Especializada desta Corte afastou preliminar apresentada pela defesa do 

Deputado MARCOS ABRAHÃO, que sustentava ausência de foro por 

prerrogativa de função sob alegação de que os fatos denunciados 

remontariam a mandatos eletivos anteriores. 

 

Na ocasião, prevaleceu o entendimento de que o STF, no julgamento 

da mencionada AP 937/RJ, estabeleceu que o foro por prerrogativa se 

aplica aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às 

funções desempenhadas, como ocorria neste feito, salientando que não 

houve solução de continuidade entre os mandatos exercidos no período dos 

fatos denunciados e aqueles para os quais os réus se reelegeram e lograram 

diplomar-se.  

 

Ficou claro no voto condutor do cordão desta 1ª Seção que: “Embora a 

questão da posse esteja ainda sob discussão no âmbito da Justiça Estadual, 

suspensa por decisão proferida na ação civil pública nº. 

007017380.2019.8.19.0001, inequívoco que os denunciados foram reeleitos no 

pleito de 2018, de modo que a situação do foro, embora ainda não definida, 

tecnicamente, por questão de coerência, recomenda, por ora, sua manutenção 

nesta instância, evitando remessas e desmembramentos que possam 

eventualmente ter de ser revertidas. 

 

                                                           
4
 HC 472.031/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 

30/5/2019 
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Posteriormente, para além das restrições ambulatoriais impostas por 

este Colegiado aos Deputados presos, houve um ato inequívoco da Mesa 

Diretora da ALERJ, que autorizou a retirada do Livro de Posse e o seu 

encaminhamento à Penitenciária onde eles se encontravam, para que lhes 

fosse dada posse. 

 

A Justiça Estadual, contudo, acabou por sustar a posse (Ação Civil 

Pública nº 0070173- 80.2019.8.19.0001), o que tornou sub judice a 

investidura dos réus nos cargos para os quais foram eleitos e que, 

inequivocamente, era a orientação da Casa Legislativa encarregada da 

posse e investidura de seus membros. 

 

Contudo, agora, com a Resolução n. 177/2019, a ALERJ mudou sua 

orientação e impediu os cinco cidadãos eleitos e diplomados de exercerem 

seus mandatos, que é, em última análise, a razão e a causa do foro por 

prerrogativa de função. 

 

Com efeito, em se tratando de prerrogativa inequivocamente ligada à 

função e não à pessoa, a diplomação, enquanto documento formal que 

atesta a validade da eleição e habilitação do eleito para o exercício do 

cargo, não tem o condão de atrair as regras de modificação de competência 

por prerrogativa de função.  

 

Apenas para que não restem dúvidas quanto à natureza declaratória 

do ato de diplomação, trago à colação excerto de voto proferido pelo Min. 

Nelson Jobim quando em exercício no Tribunal Superior Eleitoral. As 

razões ali lançadas, como se verá abaixo, de forma didática e precisa 

delimitam o conceito de diplomação.  

 

“(...) A diplomação se constitui na quarta fase do processo 

eleitoral. 

Está no CE:  

Art. 215. Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, 

receberão diploma assinado pelo Presidente do Tribunal 

Superior, do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral, conforme 

o caso. 

(...) 

Com a diplomação  

'(...) se atesta (...) a existência de uma eleição válida e seus 

resultados, já divulgados, habilitando-se os eleitos, com o 

diploma, a exercerem seus respectivos cargos(2). 

Tem a diplomação natureza declaratória e não constitutiva. 

É o TSE: 
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AC. n° 15.069, 25.9.97, MAURÍCIO CORRÊA: 

"1. OS EFEITOS DA DIPLOMAÇÂO DO CANDIDATO PELA 

JUSTIÇA ELEITORAL SÃO MERAMENTE 

DECLARATÓRIOS, JÁ QUE OS CONSTITUTIVOS 

EVIDENCIAM-SE COM O RESULTADO FAVORÁVEL DAS 

URNAS” 

(Agravo Regimental na Reclamação nº 124, Rel. do Min. Nelson 

Jobim, 21/08/2001). 

 

Nessa perspectiva, cabe relembrar as recorrentes previsões em 

Resoluções da Justiça Eleitoral que preveem a diplomação dos primeiros e 

segundos suplentes nas eleições proporcionais, o que, por si só, demonstra 

a inaplicabilidade do instrumento como causa inaugural para eventual 

causa de modificação de competência, visto que diploma-se também quem 

eventualmente sequer exercerá função pública de fato.  

 

Em suma, a posse é requisito para a investidura no cargo e somente o 

pleno e regular exercício da função pública autoriza o deslocamento da 

competência.  

 

Se num primeiro momento, o exercício do mandato pelos réus, em sua 

segunda legislatura, era a regra premente a justificar a prorrogação da 

competência perante esta Corte, já que havia inequívoca orientação da 

ALERJ em adotar posse e investidura dos deputados, mesmo presos, agora 

a Casa Legislativa expressamente resolveu por impedir-lhes o exercício dos 

mandatos, o que passou a ser a regra. E nesse ponto é sempre bom ressaltar 

que a orientação firmada pelo c. STF é no sentido de que a prerrogativa de 

foro deve atentar para o princípio da atualidade do exercício, conforme 

deliberado no INQ 2453 do STF, nas palavras então do Exmo. Ministro 

RICARDO LEWANDOWSKI (DJE de 28.6.2007). 
 

Realmente, se no recebimento da denúncia o efetivo exercício do 

mandato podia ser antevisto, a depender da possível desconstituição de 

decisão proferida pela primeira instância do Tribunal de Justiça do Estado, 

neste momento os denunciados estão impedidos de exercer funções 

parlamentares por ato do Plenário da Casa Legislativa, ato firmado por 

Resolução que, salvo melhor Juízo, só pode ser revertido também por 

decisão de mesma hierarquia plenária.     

 

E mais ainda, na data de ontem (23/10/2019) o Corregedor da ALERJ, 

Deputado JORGE FELIPPE NETO, oficiou a este Relator (Ofício n.º 

019/2019/CPRREGEDORIA) solicitando autorização para utilização dos 

elementos de convicção reunidos no âmbito da operação Furna da Onça, aí 
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incluídos aqueles dados acobertados pelo sigilo, que foram comunicados à 

ALERJ em cumprimento à ordem da Exma. MINISTRA CARMEN 

LÚCIA, sejam utilizados para instruir sindicância onde se apura suposta 

quebra de decoro dos parlamentares aqui investigados (Processo ALERJ n.º 

18.583 e 15.529/2018), o que só reforça a conclusão de que a ALERJ 

posiciona-se firmemente, ao menos neste momento, no sentido de não 

permitir o exercício dos mandatos por parte dos denunciados.   

 

Aliás, é até mesmo inusitado que a Casa Legislativa utilize o fato de 

os denunciados serem Deputados para que possa deliberar sobre suas 

solturas e logo depois impedir-lhes gozo da situação que possibilita isto, 

que é o mandato que o art. 2º da Resolução n.º177/2019 culminou por 

impedir. 

 

Destarte, falece competência a esta Corte para prosseguir processando 

e julgando os denunciados. 

 

Ante o exposto, reafirmo a não expedição de alvarás de soltura por 

este TRF da 2ª Região e declino da competência para o MM. Juízo da 7ª 

Vara Federal Criminal/SJRJ, onde atualmente já tramita a ação penal 

correspondente ao desdobramento da denominada operação Furna da Onça 

em face dos agentes que não dispunham, já no momento do oferecimento 

da denúncia, de foro por prerrogativa de função nesta Corte. 

 

É como voto.  

 

Dê-se ciência ao MPF e intimem-se as defesas, por qualquer meio 

célere, certificando. 

 

Remetam-se os autos da ação penal n.º 0100860-84.208.4.02.0000 e 

de todas as cautelares correlatas ao MM. Juízo da 7ª Vara Federal 

Criminal/SJRJ, juntamente com as mídias que as compõem, adotando as 

cautelas necessárias à preservação do sigilo e de tudo certificando-se.  

 

Após, proceda-se a correspondente baixa nos sistemas informatizados 

desta Corte, devendo recursos eventualmente interpostos ser processados 

por traslado. 

 

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2019. 

 

 

 

ABEL GOMES 
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Desembargador Federal 

Relator 

 

 

EMENTA 

PENAL. PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. EXPEDIÇÃO 

DE ALVARÁS. SOLTURA DETERMINADA POR RESOLUÇÃO DO 

LEGISLATIVO LOCAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. 

 

I – Questão de Ordem em ação penal originária. Soltura deliberada 

pelo Plenário da ALERJ em cumprimento ao que fora monocraticamente 

determinado pela Exma. Ministra CARMEN LÚCIA em sede de 

reclamação, determinando que aquela Casa Legislativa “resolvesse” acerca 

das prisões preventivas decretadas pela 1ª Seção Especializada desta Corte 

Regional Federal em ação penal originária.  

 

II - Não cabe ao Tribunal expedir alvará de soltura, mas apenas 

providenciar a competente baixa nos registros junto ao Banco Nacional de 

Mandados de Prisão – BNMP e na POLINTER, dos mandados de prisão 

expedidos pelo Tribunal. 

  

III - O alvará é um instrumento da licença ou da autorização para a 

prática de ato, realização de atividade ou exercício de direito dependente de 

policiamento administrativo. Ele apenas materializa o consentimento 

formal da Administração à pretensão do administrado quando manifestado 

em forma legal.  

 

IV - Aplicando-se o art. 1º da Resolução n.º 108 do CNJ, e 

considerando que segundo determinado pela Ministra CARMEN LÚCIA 

cabe a ALERJ resolver sobre a prisão, a ela também cabe, implementar a 

soltura. Isso está de acordo com as regras básicas de Direito 

Administrativo, no sentido de que, em regra, o órgão da Administração 

Pública que decide sobre a matéria atua para implementar os atos 

necessários ao seu cumprimento ou delega essa execução a órgão que esteja 

hierarquicamente submetido à sua decisão.  

 

V - Não se trata na hipótese de ato complexo ou ato composto. 

 

VI - A expedição de alvará de soltura por parte do tribunal só teria 

lugar diante de ordem expressa das instâncias superiores do Poder 

Judiciário.  
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VII – Qualquer alvará que se expedisse por este Tribunal para cumprir 

ordem da ALERJ transformaria indevidamente esta Corte Regional Federal 

de apelação em executora de ordens de uma Casa Legislativa Estadual, 

algo que subverte o princípio constitucional da Separação de Poderes e 

Federativo.  

 

 

VIII – Resolução da ALERJ que revoga a prisão e impede o exercício 

dos mandatos parlamentares. Denunciados que embora diplomados tiveram 

o exercício dos mandatos obstruído por ato colegiado do Plenário da 

Assembleia Legislativa, a evidenciar que não lhes dará posse que 

concretize a plena investidura no mandato.  

 

IX - O c. STF ao tratar do foro por prerrogativa de função na AP 

937/RJ definiu que é necessário que a prerrogativa de foro sirva ao seu 

papel constitucional, que é o de garantir o livre exercício das funções, e não 

o de assegurar privilégios ou tratamentos desiguais. Portanto, em situação 

na qual o Plenário da Casa Legislativa impede o exercício do mandato 

parlamentar, não subsiste motivação para a prerrogativa de foro, instituto 

que visa preservar a função, o mandato.  

 

X – Acolhimento da questão de ordem para determinar confirmar que 

não compete ao Tribunal a expedição de alvarás de soltura para cumprir 

deliberação legislativa e, por força da definição Plenária da ALER de 

obstruir o exercício dos mandatos, declinar a competência. 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, em acolher a 

questão de ordem para confirmar a não expedição de alvarás de soltura para 

cumprimento de resolução Legislativa e declinar da competência para 

processo e julgamento da presente ação penal originária, nos termos do 

voto do Relator. 

 

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2019 (data do julgamento). 

 

 

 

ABEL GOMES 

Desembargador Federal 
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Relator 

 

 


