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DECISÃO MONOCRÁTICA

NOTÍCIA CRIME Nº 0000729-42.2017.815.0000
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
NOTICIANTE: Ministério Público Estadual
NOTICIADA: Maria de Fátima Silva, Prefeita Constitucional do Município de
Matinhas/PB

NOTÍCIA  CRIME. PEDIDO  DE
ARQUIVAMENTO  FORMULADO  PELO
PARQUET. ACOLHIMENTO.

“Requerido  pelo  Ministério  Público  o
arquivamento  da  notitia  criminis,  a  Corte  não
pode discutir o pedido, senão acolhê-lo”.

Trata-se de Investigação instaurada a partir de notícia crime
apresentada  pelo  Bando  Gerador  S/A contra  Maria  de  Fátima  Silva,  Prefeita
Constitucional  do  Município  de  Matinhas/PB,  acusando-a  de  haver,  em  tese,
infringido os termos do art. 168, § 1º, III, do CP.

No entanto, ao aportar na Comissão de Combate aos Crimes
de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa, o Promotor de Justiça, Dr.
Rodrigo Marques da Nóbrega, identificou que já havia outra investigação, sobre
os  mesmos  fatos,  em  curso  e  com  instrução  probatória  mais  adiantada  e
determinou a remessa ao 1º Subprocurador-Geral de Justiça (fls. 363-366).

Após  vista  dos  autos,  o  douto  1º  Subprocurador-Geral  de
Justiça,  Alcides  Orlando  de  Moura  Jansen,  opinou  pelo  arquivamento da
investigação (fls. 369-371).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Notícia Crime (Procedimento Investigatório), em
sede originária de 2° grau, em virtude de a noticiada possuir foro privilegiado por
prerrogativa de função, no intuito de apurar a imputação do crime tipificado no
art. 168, § 1º, III, do CP.
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O caso não comporta maiores delongas e,  para tanto, deve-se
acatar  o  entendimento  discorrido  no  Parecer  de  fls.  369-371  do  douto  1º
Subprocurador-Geral de Justiça, quando requereu, acertadamente, o arquivamento da
presente  investigação,  considerando  “que  os  fatos  assinalados  na  representação
criminal  foram  objeto  de  denúncia  apresentada  nesse  E.  Tribunal  de  Justiça,
registrada sob o nº 0000499-63.2018.815.0000”

Desse  modo,  em  conformidade  com  a  promoção  de
arquivamento sugerida pelo 1º Subprocurador-Geral de Justiça, outra alternativa não
resta à Corte, senão, acatar a proposição, conforme determina o art. 28, “primeira
parte”, do Código de Processo Penal.

Ademais, nesse sentido é o entendimento emanado dos tribunais
pátrios, senão, vejamos:

STF:  “A iniciativa  da  ação  penal  é  do  Ministério
Público, mediante o oferecimento da denúncia, e não
pode o juiz obrigá-lo a oferecê-la”. (in RT 629/384).

STJ:  “Requerido  pelo  Ministério  Público  o
arquivamento da notitia  criminis,  a  Corte  não pode
discutir o pedido, senão acolhê-lo”. (in JSTJ 1/279).

TJAP:  “Inquérito.  Arquivamento  solicitado  pelo
Ministério  Público.  Titular  da  opinio  delicti,  não
vislumbra elementos para formular a denúncia, cabe
ao Tribunal, em se tratando de ação originária, acatar
o  pedido  de  arquivamento”.  (in RDJ  10/47).  No
mesmo sentido: STF, RT 594/409, RTJ 7/350, 48/168,
75/333, 86/735, 110/923.

Ante  o  exposto,  acolhendo  as  judiciosas  considerações  do  1º
Subprocurador-Geral  de  Justiça,  determino  o  arquivamento do  presente
procedimento  investigatório  contra  a  Prefeita  Constitucional  do  Município  de
Matinhas/PB, fazendo-o com arrimo no art. 3º, I, da Lei nº 8.038/90, c/c o art. 1º da
Lei nº 8.658/93.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 13 de abril de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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