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

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. 31/33).

Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral requereu o arquivamento do inquérito, uma vez que a investigação demonstrou que o 
eleitor possuía residência no município de São João do Tigre na época dos fatos, além de exercer profissão naquele local, 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. 37/39).

É o breve relatório. Decido.

De fato, não se vislumbra a ocorrência do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral, uma vez que as investigações concluíram que o 
eleitor possuía vínculos profissionais com o município de São João do Tigre/PB, na época dos fatos. Também não ficou caracterizada a 
intenção de fraudar a Justiça Eleitoral, não havendo, portanto, violação ao objeto tutelado pela norma penal.

Assim, considerando a documentação acostada aos autos, as declarações prestadas à Polícia Federal, bem como a elasticidade da 
conceituação de domicílio eleitoral, já assentada na doutrina e jurisprudência, 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.

Andressa Torquato Silva

Juíza Eleitoral da 29ª ZE/PB

Atos Judiciais - Despachos

NOTÍCIA-CRIME N. 196-27.2018.6.15.0029

Noticiante: Ednacé Alves Silvestre Henrique

Advogada: Maria Silvana Alves, OAB/PB nº 24.046

Noticiado: Flávio José Amorim do Carmo

DESPACHO

Trata-se de notícia-crime eleitoral c/c pedido liminar, apresentada por Ednacé Alves Silvestre Henrique em desfavor de Flávio José Amorim 
do Carmo, a quem imputa a prática do crime tipificado no art. 323 do Código Eleitoral.

No entanto, a Noticiante ingressou com idêntica petição no TRE/PB, em 27/09/2018, autuada com AÇÃO PENAL ELEITORAL (11528) - 


