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Vistos, etc.

Trata-se de inquérito policial instaurado para apuração de possível prática do crime de inscrição fraudulenta (art. 289 do Código Eleitoral) 
pelo investigado JOSÉ QUIRINO ALVES.

Atendendo à solicitação do Ministério Público Eleitoral, as cópias do Requerimento de Alistamento Eleitoral (RAE) e dos documentos 
anexos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Campina Grande para instauração de inquérito policial.

Após as diligências cabíveis, sem indiciamento, os autos foram devolvidos com relatório conclusivo (fls. 35/36).

Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral requereu o arquivamento do inquérito ante a ausência de justa causa para a ação penal, 
uma vez que a investigação da polícia federal demonstrou que o eleitor residia no endereço informado quando da revisão eleitoral, não 
sendo evidenciado o dolo capaz de caracterizar o tipo penal do art. 289 do CE. Ademais, ressalvou a possibilidade de realização de 
ulteriores diligências, caso surjam novas provas, conforme art. 18 do Código de Processo Penal e Súmula 524 do STF (fls. 40/42).

É o breve relatório. Decido.

De fato, não se vislumbra a existência de elementos mínimos de autoria e materialidade do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral, 
posto que a investigação da polícia federal demonstrou que JOSÉ QUIRINO ALVES residia no endereço informado quando da revisão 
eleitoral. Também não ficou caracterizada a intenção de fraudar a Justiça Eleitoral, não havendo, portanto, violação ao objeto tutelado pela 
norma penal.

Noutro ponto, apesar da informação da autoridade policial sobre o possível óbito do investigado, não houve juntada de documento 
comprobatório do falecimento (certidão de óbito), o que impossibilita a extinção de punibilidade na forma do art. 107, inciso I, do Código 
Penal.

Assim, considerando a documentação acostada aos autos, bom como o relatório conclusivo da Polícia Federal, acolho o requerimento 
formulado pelo Ministério Público Eleitoral e determino o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, ressalvada a possibilidade prevista no art. 
18 do Código de Processo Penal.

Ciência ao MPE.

Após as necessárias anotações e comunicações, arquive-se o processo com as cautelas devidas.

Monteiro/PB, 05 de dezembro de 2018.
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