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NOTICIADAS: Josefa da Paz Silva (Presidente da Câmara de Vereadores do município
de  Salgado  de  São  Félix/PB)  e  Carlinne  Evelyn  de  Brito  Maroja  (Secretária  da
presidência da Câmara de Vereadores do município de Salgado de São Félix/PB)

NOTÍCIA  CRIME.  CRIMES  DE  LESÃO  CORPORAL,
DANO QUALIFICADO E FAVORECIMENTO PESSOAL.
PRÁTICAS ATRIBUÍDAS, EM TESE, À PRESIDENTE DA
CÂMARA  DE  VEREADORES  DO  MUNICÍPIO  DE
SALGADO DE SÃO FÉLIX – PB, E À SECRETÁRIA DA
PRESIDÊNCIA  DA  REFERIDA  CASA  LEGISLATIVA
MUNICIPAL.  AUSÊNCIA  DE  INVESTIGADOS  COM
PRERROGATIVA DE FORO FUNCIONAL. OPINATIVO
DA  PROCURADORIA-GERAL  DE  JUSTIÇA  PELO
ARQUIVAMENTO  DO  FEITO  E  ENCAMINHAMENTO
DE  CÓPIAS  À  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DE
PRIMEIRO  GRAU.  COMPETÊNCIA  DO  ÓRGÃO
MINISTERIAL COMARCANO PARA TAL DESIDERATO.
BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO.

– A discussão acerca de eventual prática criminosa, perpetrada,
em tese, pela presidente da Câmara de Vereadores do Município
de Salgado de São Félix, neste Estado da Paraíba, bem como
pela Secretária da referida Casa Legislativa Municipal, atores
que, por sua vez, não estão contemplados com a prerrogativa de
foro, insculpida no art. 29 da Constituição Federal, há de ser
realizada em sede de primeiro grau de jurisdição.

- De igual modo, a promoção de arquivamento aviada pelo PGJ
deve  ser  submetida  ao  crivo  do  representante  do  Ministério
Público de piso, tido por competente para ratificá-la, ou para,
entendendo  de  modo  diverso,  promover  a  retomada  da
investigação  dos  fatos  apresentados  pelos  noticiantes,  nos
termos do disposto no art. 28, do CPP.

Vistos, etc.,

Cuida-se de  pedido de instauração de inquérito policial, em
desfavor da atual Presidente da Câmara de Vereadores do município de Salgado de São



Félix/PB, Josefa da Paz Silva, além de sua secretária e assessora, a senhora Carlinne
Evelyn de Brito Maroja.

A notícia narra os fatos, nos termos a seguir transcritos:

“(…)

Antes  de  qualquer  narrativa  dos  fatos  a serem deduzidos  na
presente  noticia  crime,  é  de  bom alvitre  esclarecer  que  os  noticiantes  nas  últimas
eleições de 2016 do município de Salgado de São Félix/PB, foram eleitos aos cargos de
vereadores  conforme  se  depreende  do  extrato  fornecido  pelo  Tribunal  Eleitoral  da
Paraíba (doc. anexo).

O município de Salgado de São Félix/PB. seu Poder Legislativo
é composto por 09 (nove) Vereadores, dos quais 03 (três) fazem oposição ao governo
municipal,  são eles:  WAGNER VILLAR SARAIVA,  ADRIANA SUENYA DA SILVA e
MARLEIDE QUINTINO BARBOSA, ora noticiantes,  e  que desde o primeiro dia da
legislatura  constataram  irregularidades  gravíssima  na  administração  municipal,
ocorridas na gestão anterior e perpetradas na atual gestão, cujos fatos estão sendo
apurados perante o Ministério Público da cidade de ltabaiana, através de dezenas de
notícias  de  fato  feitas  pelos  respectivos  Vereadores  de  oposição  e  que  dentre  as
manejadas algumas delas converteu-se em Inquérito Civil Público devido a gravidade
dos fatos.

Pois  bem,  na  medida  em  que  os  investigados  iam  sendo
intimados para prestarem esclarecimento  sobre os  fatos  denunciados,  criou-se uma
antipatia contra os Vereadores da situação que em forma de intimidação incitaram
alguns munícipes a falarem pelas ruas da cidade de Salgado de São Félix de que os
Vereadores da oposição tomassem cuidado no que estavam fazendo.

Como  esse  falatório  ameaçador  agigantou-se  pelas  ruas  da
cidade, resolveram os Vereadores da ‘OPOSIÇÃO’ em data de 25.05.17 (documento
anexo)  a  protocolarem  um  expediente  ao  Ministério  Público  local  da  cidade  de
Itabaiana requerendo pelo  menos que  fosse  enviado ofício  ao Comando da Policia
Militar  de  Itabaiana  para  que  garantisse  a  integridade  física  dos  Vereadores  de
‘OPOSIÇÃO’ nos dias em que houvesse sessões legislativas, haja vista o clima tenso e
ameaçador contra a vida dos Vereadores ora noticiantes.

Como se não bastasse, um dia após o pedido de socorro feito
pelos Vereadores de ‘OPOSIÇÃO’ junto ao Ministério Público da cidade de Itabaiana
(25.05.2017), o Vereador e " LÍDER" do governo municipal da cidade de Salgado de
São Félix/PB, MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE apresentando sintomas de
embriaguez, juntamente parentes e amigos seus, num total de 06 (seis) dentre eles se
faziam  acompanhar  dos  irmãos:  ANTÔNIO  ANÍSIO  CORREIA  CAVALCANTE,
RÔMULO ROMERO DOS SANTOS CAVACANTE e do FILHO: TELLES ROMÁRIO
GADELHA CAVALCANTE  (este  ficou  conhecido  na  cidade  por  ter  espancado  um
deficiente físico de MENOR IDADE EM VIA PÚBLICA), todos esses agraciados com
empregos  públicos,  sem  prestar  concurso,  além  de  chegar  atrasado  na  SESSÃO
LEGISLATIVA do  dia  26.05.2017,  adentrou  na  casa  legislativa  e  imediatamente  e
juntamente com seus parentes e amigos num total 06 (seis) passaram a CUMPRIR O
QUE SE OUVIA FALAR NAS RUAS, ESPANCARAM COVARDEMENTE, esposo da
Vereadora Marleide bem como outro cidadão: MARCELO BEZERRA, então esposo da



Vereadora  ADRIANA  SUENYA  e  depois  covardemente  espancou  a  Vereadora
MARLEIDE  QUINTINO,  pasmem,  esta  em  PLENA  ATIVIDADE  LEGISLATIVA,
pasmem,  a  VEREADORA  FOI  ESPANCADA  DENTRO  DA  PRÓPRIA  SESSÃO
LEGISLATIVA.

Além  dos  fatos  odiosos  retro  relatado,  o  Vereador  Mario
Romero  e  seus  comparsas,  também  provocaram  dano  erário  público,  danificando
objeto pertencente a CÂMARA MUNICIPAL, conforme se faz prova com o TERMO DE
DECLARAÇÕES  prestado  no  dia  30.05.2017  pelo  Sr.  ALEX  SANDRO  ALVES  DE
ANDRADE, perante a Delegacia de Polícia de Itabaiana/PB, e LAUDO DE EXAME
PERICIAL  EM  LOCAL  DE  DANOS  CONTRA  O  PATRIMONIO  PUBLICO  DE
NUMERO 01.02.09.092017.25132 (doc. anexo).

No referido LAUDO DE EXAME PERICIAL EM LOCAL DE
DANOS CONTRA O PATRIMONIO PUBLICO datado de 28.05.2017 o Perito Criminal
designado para realização da Perícia junto a Câmara Municipal de Salgado de São
Félix/PB, Sr. MARTINHO J. M. FRAZÃO matricula 135643-7, relatou em seu LAUDO
PERICIAL a seguinte constatação:

‘Quando da chegada da equipe pericial ao local, a equipe foi
recebida  pela  Presidente  da  Câmara  Municipal,  a  Sra.  Josefa  da  Paz  Silva,  que
segundo informações colhidas, a mesma teria afirmado que não estava esperando a
perícia, e por esse motivo já teria mandado varrer e arrumar o local onde ocorreu o
fato, contou também, que durante a confusão, cadeiras foram arremessadas entre eles,
sendo que, uma delas teria atingido um quadro que se encontrava fixada na parede,
vindo  a  quebrar  sua  moldura  de  vidro.  4.0  CONCLUSÃO:  Face  ao  analisado  e
exposto, conclui o Perito Relator que no local, objeto do presente laudo, se encontrava
sem  preservação  e  conservação  de  vestígios  ali  presentes,  onde  os  mesmos  foram
manipulados e retirados do local, ou seja, o ambiente se encontrava totalmente violado,
porém mediante no que foi constatado conforme descrito no corpo deste laudo, conclui
o  Perito  Relator  que  houve  danos  na  moldura  e  na  tela  do  quadro  da  Galeria
Legislativa.’

E porque o ambiente do local foi violado?

Só a uma resposta lógica: A Presidente da Câmara Municipal e
sua assessora parlamentar, saíram em proteção de seu colega: MARIO ROMERO e de
seus familiares, sucumbindo assim a sanção prevista no artigo 349 do CP, verbis:

Art. 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou de
receptação, auxilio destinado a tornar seguro o proveito do crime: Pena — detenção,
de 1 (um) a 6 (seis) meses, e multa.

Esclarece-se que a assessora parlamentar CARLINNE EVELYN
DE BRITO MAROJA é pau mandado da Sra. Josefa da Paz Silva, por todas as tarefas
administrativas,  é  quem  abre  o  expediente  da  Câmara,  controla  a  frequência  dos
Vereadores,  recebe  protocolos  de  requerimentos,  participa  de  todas  as  sessões
legislativas, lendo a pautas do dia para os trabalhos, em fim é a 2a  pessoa depois da
Presidenta, inclusive é quem abre e fecha a Câmara Municipal, e no dia do episódio,
retro relatado, foi quem ficou com sua amiga e cúmplice no fechamento do prédio,
ocasionando assim a violação do local do crime.



Ficou  constatado  no  LAUDO  PERICIAL retro  citado  que  o
ambiente se encontrava sem preservação e conservação de vestígios ali presentes, onde
os mesmos foram manipulados e retirados do local, ou seja, o ambiente se encontrava
totalmente violado.

Ora,  o  Delegado  de  Polícia  Civil,  responsável  pela
determinação  da  Pericia  Bel.  Felipe  Luna  Castellar  (doc.  anexo)  deveria  ter  se
precavido sobre as  determinações  contidas  no artigo 169 do CPP que preconiza  a
responsabilidade  da  referida  autoridade  para  a  preservação  do  local  aonde  fora
constatada a infração, e ao que se vê essa prerrogativa fora violada, ferindo assim os
princípios balizadores do artigo 37 da Carta Política, evento danoso este que deu azo
para a Presidenta da Câmara Municipal e sua funcionária VIOLAR O LOCAL DO
CRIME.

Esclarece ainda os noticiantes que apesar do Laudo Pericial ter
sido datado em 28.05.2017, o mesmo só fora endereçado a Delegacia de Salgado de
São Félix, cerca de 05 meses depois (Outubro/17), sem saber por qual motivo, o Sr.
Perito não tomou nenhuma providência lê sobre o fato da omissão ora imputada ao
Dele9ado de Polícia, e por ele constatada, ou seja, deveria ter cobrado imediatamente
SATISFAÇÕES  AO  DELEGADO  DE POLICIA PORQUE  O  MESMO  NÃO  TERIA
GARANTIDO  A  PRESERVAÇÃO  DO  LOCAL  DO  CRIME,  PARA  QUE  ASSIM
PUDESSE  SER  REALIZADA  A  PROVA  PERICIAL  COM  TODOS  OS  SEUS
DETALHES,  atraindo  também para si  as  sanções  previstas  na  Lei  de  Improbidade
administrativa.

(...)”.

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 fl. 42.

Nessa oportunidade, 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 se vislumbram nos presentes autos indicativos hábeis a justificar o exercício de
atribuição  por  parte  desta  Procuradoria  Geral  de  Justiça,  ante  a  inexistência  de
possíveis acusados com prerrogativa de foro”. (fls. 44/45)

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

O  representante  do  Ministério  Público,  por  intermédio  da
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  requereu  o  arquivamento  das  peças  que  instruem  o
presente requerimento, diante da inexistência de possíveis acusados com prerrogativa de
foro.

No  que  toca  à  matéria  afeta  aos  ocupantes  de  cargo  com
prerrogativa funcional de foro, a Carta da República defere às Constituições Estaduais a



possibilidade de disciplinamento de modo diverso do que ela mesmo ostenta, a teor da
disposição contida em seu artigo 125, senão vejamos:

Art.  125.  Os  Estados  organizarão  sua  Justiça,  observados  os  princípios
estabelecidos nesta Constituição.
§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado,
sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

De fato, a peça de fl. 02/16 relata a possível ocorrência de fatos
criminosos, em tese, praticados pela presidente da Câmara de Vereadores do Município
de Salgado de São Félix, neste Estado da Paraíba, bem como pela Secretária da referida
Casa Legislativa Municipal,  atores que, por sua vez, não estão contemplados com a
prerrogativa de foro, insculpida no art. 104, XIII, da Constituição do Estado da Paraíba.

Lado outro, a promoção de arquivamento aviada pela PGJ deve
ser  submetida  ao  crivo  do representante do Ministério  Público de piso,  in  casu,  da
comarca de Itabaiana/PB, tido por competente para ratificá-la, ou para, entendendo de
modo  diverso,  promover  a  retomada  da  investigação  dos  fatos  apresentados  pelos
noticiantes, nos termos do disposto no art. 28, do Código de Processo Penal.

Patenteado, portanto, que tanto a apuração dos fatos narrados na
notitia  criminis,  quanto  a  promoção  de  arquivamento  efetuada  pela  PGJ  na  sua
manifestação de fls. 44/45 devem ser transferidas ao juízo de primeiro grau, em face da
ausência de noticiado detentor de cargo ou função contemplado com prerrogativa de
foro, e em atendimento a regra contida no art. 28. do CPP.

Ex positis,  e  reconhecendo, portanto, a incompetência deste
tribunal,  chamo  o  feito  à  ordem,  e  determino  a  baixa  dos  autos  ao  juízo  de
Itabaiana/PB, a fim de que o procedimento investigatório tenha seu curso regular
na primeira instância.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expedientes necessários.

João Pessoa – PB, em 3 de maio de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador


