
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
NOTÍCIA – CRIME Nº 0001391-06.2017.815.0000 – Comarca de Juazeirinho
RELATOR : Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
NOTICIANTE : Justiça Pública
NOTICIADO : Evilásio de Araújo Souto (Prefeito de Tenório)

NOTÍCIA CRIME. PREFEITO DE TENÓRIO. CRIME DE
COAÇÃO  NO  CURSO  DO  PROCESSO.  ART.  344  DO
CÓDIGO  PENAL.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA.
OPINATIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
PELO  ARQUIVAMENTO  DO  FEITO.  PEDIDO
VINCULANTE,  POR  TRATAR-SE  DE  FEITO
ORIGINÁRIO. ACOLHIMENTO.

– Somente o órgão de acusação atuante nesta Corte, competente,
nos  termos  da  Constituição  Federal,  para  exercer  o  controle
externo da atividade policial, teria legitimidade para requerer a
instauração do inquérito, já que titular, por excelência, da ação
penal

–  “Quando  a  competência  originária  for  dos  Tribunais,  se  o
Procurador-Geral pede o arquivamento não há como deixar de
atendê-lo” (RT 629/385).

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes autos acima
identificados. 

ACORDA o Egrégio Plenário do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba,  à unanimidade, em determinar o arquivamento em harmonia com o
parecer ministerial, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de instauração de inquérito policial contra
o atual Prefeito de Tenório/PB em exercício, Sr. Evilásio de Araújo Souto, diante das
declarações prestadas pelo Sr. Inácio José dos Santos junto ao Ministério Público de
Juazeirinho, informando que o então prefeito daquela cidade havia coagido o declarante
a não revelar a verdade nos autos do inquérito policial nº 0000373-36.2013.819.0631,
sob a ameaça de que iria “segurar” o filho do declarante na cadeia para que ele nunca
mais saísse.



Encaminhados, por sorteio, os autos à relatoria do Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos, foi dada vista do pleito ao Procurador-Geral de Justiça, nos
moldes do despacho de fls. 21/21-v.

Nessa oportunidade, o parquet pugnou pela expedição de ofício
ao Juízo da Comarca de Juazeirinho para fins de solicitar as cópias integrais dos autos
nº 0000373-36.2013.815.0631 para análise.

Ao pedido foram juntados os documentos de fls. 35/188.

Às fls. 191/195, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da
lavra  do  1º  Subprocurador-Geral  de  Justiça,  Dr.  Alcides  Orlando  de  Moura  Jansen,
promoveu o  arquivamento dos autos  diante da inexistência de justa causa,  eis que
“não  há  sequer  indícios  de  materialidade  do  crime,  mormente  ao  se  considerar  a
inexistência de qualquer testemunha da suposta ameaça sofrida pela suposta vítima.
Demais  disso,  (...),  tratando-se  a  vítima  de  testemunha  desacreditada  no  inquérito
policial  inicialmente  instaurado,  sua  palavra  também  não  inspira  confiança  para
indicativo  da  ocorrência  de  crime  de  coação  no  curso  do  processo.  Sendo  assim,
ausente  indícios  mínimos  de  materialidade  do  delito  não  há  justa  causa  para  o
oferecimento  de  denúncia,  por  inexistência  de  um mínimo suporte  probatório  para
embasar a ação penal.” (fls. 191/195)

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
VOTO:

O  representante  do  Ministério  Público,  por  intermédio  da
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  requereu  o  arquivamento  das  peças  que  instruem  o
presente  requerimento,  diante  da  ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  da
responsabilidade penal do investigado.

Como  bem  restou  consignado  pelo  ilustre  Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos, em despacho exarado à fl. 25, invocando precedente
do Supremo Tribunal Federal, a autoridade policial  “não está autorizada a abrir de
ofício  inquérito  policial  para  apurar  a  conduta  de  parlamentares  federais  ou  do
próprio Presidente da República (no caso do STF). No exercício de competência penal
originária do STF (CF, art. 102, I, “b” c/c Lei nº 8.038/1990, art. 2º e RI/STF, arts. 230
a 234), a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada
durante  toda  a  tramitação  das  investigações  desde  a  abertura  dos  procedimentos
investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis.
(Pet  QO 3.825/MT,  rel.  Min.  Sepúlveda  Pertence,  rel.  p/  ac.  Min.  Gilmar  Mendes,
pleno, 10.10.2007, DJE 03.04.2008).”

Bem assim, e por decorrência lógica da análise das atribuições
da polícia judiciária, em contrapartida às funções institucionais do Ministério Público,
somente  o  órgão  de  acusação  atuante  nesta  Corte,  competente,  nos  termos  da



Constituição  Federal,  para  exercer  o  controle  externo  da  atividade  policial,  teria
legitimidade para requerer a instauração do inquérito, já que titular, por excelência, da
ação penal.

É sabido, consoante abalizada doutrina e jurisprudência, em se
tratando de arquivamento proposto pela  Chefia  da instituição  do Ministério  Público
Estadual, outra possibilidade não remanesce à Nobre Corte, senão o seu acolhimento,
segundo preconiza o art. 28, parte final, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, espreite-se a doutrina que se encaixa como uma
luva ao caso em exame:

“Quando  o  inquérito  é  controlado  diretamente  pelo  Procurador
Geral de Justiça (ou da República, conforme o caso), por se tratar
de feito de competência originária (o processo inicia-se diretamente
em grau jurisdicional superior, não passando pela 1ª instância), o
pedido de arquivamento é dirigido diretamente ao tribunal (cabe ao
relator  determinar  o  arquivamento,  segundo  maioria  dos
Regimentos Internos dos tribunais).

Não  há nesse  caso,  como utilizar  o  art.  28,  sendo  obrigatório  o
acolhimento do pedido.” (Guilherme de Souza Nucci. Manual de
Processo Penal  e  Execução Penal,  4ª  Ed.  rev.  atual.  ampli.  São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p.168) Sublinhei.

Em idêntica direção caminha a jurisprudência:

“SINDICÂNCIA - Instaurada para apurar possível prática de crime
de desobediência, previsto no artigo 1º, inciso XIV do Decreto-lei n°
201/67,  pelo  Prefeito  Municipal  de  São  José  do  Rio  Pardo  -
Inadmissibilidade - Hipótese em que a legislação processual civil não
faz a ressalva da cumulativa aplicação do crime de desobediência
com  multa  diária  –  Não  configuração  do  delito  em  questão  -
Acolhimento  do  pedido  de  arquivamento  formulado  pela
Procuradoria-Geral de Justiça. (TJSP, Rel. Aloísio de Toledo César,
15ª Câmara de Direito Criminal , DJ 26.02.2008) Destaquei.

Ainda:

INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAR CRIME
PRATICADO POR PREFEITO - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA -
AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS  MÍNIMOS  PARA  O
OFERECIMENTO  DA  DENÚNCIA  -  PEDIDO  DE
ARQUIVAMENTO  PELA  PROCURADORIA  DE  JUSTIÇA  -
DEFERIMENTO.
O  pedido  de  arquivamento  do  inquérito  judicial  tem  cabimento
quando o Titular da Ação Penal, a quem são endereçadas as provas
inquisitivas, verificar que não existem nos autos indicíos da autoria,
tipicidade  do  fato,  condições  de  procedibilidade  de  agir  ou  de
punibilidade.  Ressalta-se  que  o  arquivamento  do  procedimento



administrativo  criminal  não  produz  coisa  julgada  podendo  ser
instaurada ação penal sempre que houver notícia de novas provas.
(TJES,  1ª  Câmara  Criminal,  Rel.  Sérgio  Bizzotto  Pessoa  de
Mendonça, DJ 03.04.2008) Reforçei.

Ex  positis,  perfilhando  o  entendimento  consolidado  na
jurisprudência de que  “(...) quando a competência originária for dos Tribunais, se o
Procurador-Geral  pede  o  arquivamento  não  há  como  deixar  de  atendê-lo”  (RT
629/385), determino o arquivamento dos presentes autos com fulcro no art. 3º , I , da
Lei nº 8038/90, c/c o art. 1º da lei nº 8658/93.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador,  João
Benedito da Silva – Vice-Presidente, na ausência justificada do Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito  Pereira  Filho -  Presidente.  Relator: Excelentíssimo Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos. Participaram ainda do julgamento os Exmos. Senhores
Desembargadores Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador), Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado  para  substituir  a  Desª  .Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti),  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque, Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, João Alves da Silva,
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, José Ricardo Porto, Maria das Graças Morais
Guedes,  Leandro  dos  Santos  e  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Ausentes,
justificadamente, os Exmos. Srs. Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Luis Silvio
Ramalho  Júnior,  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides, José Aurélio da Cruz (Corregedor-Gerl de Justiça).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Alcides
Orlando  de  Moura  Jansen,  Subprocurador-Geral  de  Justiça,  em  substituição  ao
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho,
Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier
de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 25 de abril
de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador 


