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INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  CONTRA  A 
HONRA.  AUTOS  ENVIADOS  À 
PROCURADORIA  GERAL  DE  JUSTIÇA. 
AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA  PARA  O 
EXERCÍCIO  DA  AÇÃO  PENAL.  PEDIDO  DE 
ARQUIVAMENTO. ACOLHIMENTO.

Inexistindo,  a  critério  do  Procurador-Geral, 
elementos  que  justifiquem  o  oferecimento  de 
denúncia, não pode o Tribunal, ante a declarada 
ausência de formação da opinio delicti, contrariar 
o pedido de arquivamento deduzido pelo Chefe do 
Ministério  Público.  Precedentes  do  Supremo 
Tribunal Federal (Inq n.  510/DF, Rel.  Min.  Celso 
de Mello in DJ de 19.4.91).5. Agravo Regimental 
desprovido. (STJ – AgRg na Sd 136/RJ; Relator(a) 
Ministro Luiz Fux, Corte Especial, J. 16/04/2008, 
DJ 04.08.2008)

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

A C O R D A o Plenário  do Tribunal  de Justiça do Estado da 
Paraíba em DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE INQUÉRITO 
POLICIAL, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 
EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de inquérito policial instaurado na cidade de Gravatá-PE, 
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com a finalidade de averiguar conduta criminosa em tese cometida pela Dra. 

Conceição  de Lourdes  Marsicano de  Brito  Cordeiro,  Juíza  de  Direito  deste 

Poder Judiciário, fato ocorrido no dia 04 de novembro de 2011, oportunidade 

em que a  investigada  teria  se  envolvido  em uma discussão  com terceiros, 

sendo um deles um integrante de uma guarnição da polícia militar que teria 

comparecido ao local da confusão. 

Os Boletins de Ocorrência (fls. 05/13) gerados pelos fatos foram 

encaminhados  à  Presidência  deste  Tribunal  de  Justiça,  dando  ensejo  ao 

Processo  Administrativo  n.305329-6  e  posteriomente  ao  presente  Inquérito 

Policial distribuído ao Tribunal Pleno desta Corte.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em  Parecer  da  lavra  do 

Procurador  Nelson  Antônio  Cavalcante  Lemos,  manifestou-se  pelo 

arquivamento das peças informativas, tendo em vista a inexistência de justa 

causa para prosseguimento das investigações, bem como para oferecimento 

da denúncia (fls. 61/62). 

Examinados, pedi dia para julgamento.

É o relatório. 

VOTO

Trata-se de inquérito policial instaurado na cidade de Gravatá-PE, 

com a finalidade de averiguar conduta criminosa em tese cometida pela Dra. 

Conceição  de  Lourdes  Marsicano  de  Brito  Cordeiro,  Juíza  de  Direito,  fato 

ocorrido no dia 04 de novembro de 2011, oportunidade em que a investigada 

teria  se  envolvido  em  uma  discussão  com  terceiros,  sendo  um  deles  um 

integrante de uma guarnição da polícia militar que teria comparecido ao local 

da confusão. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Há  quatro  Boletins  de  Ocorrência,  sendo  que  em  dois  deles 

(n.11E0152004223  e  n.11E0152004224)  a  magistrada  figura  na  posição  de 

vítima de agressão supostamente perpetrada por Mário Luis de Moura Dutra e 

abuso de autoridade sofrida por parte do soldado PMPE Diógenes Sangiorgy 

de Sá Andrade. Como bem ressaltado ao longo dos presentes autos, esses 

dois fatos não autorizam o deslocamento de competência para este Tribunal de 

Justiça,uma vez que não constituem hipótese de competência determinada por 

força de prerrogativa de função (Ver despacho de fls. 37).

Quanto  aos  outros  dois  Boletins  de  Ocorrência,  nos  quais  a 

investigada  figura  como  acusada,  a  douta  Procuradoria-Geral  da  Justiça 

requereu o arquivamento do presente Inquérito Policial, nos seguintes termos:

Na  condição  de  acusada,  surge  nos  BO's  sob  nºs 
11E0152004221  e  11E0152004222,  quando  lhe  é 
imputada  a  prática  de  delitos  contra  a  honra,  que, 
entretanto,  possuem  natureza  privada,  cujas  ações 
penais  são  de  iniciativa  da  própria  vítima,  por 
intermédio de oferecimento de Queixa-Crime, na forma 
estabelecida no art. 145, caput, do Código Penal.

O  registro  inserido  no  boletim  da  Polícia  Militar  de 
Pernambuco, às fls. 14/20, por sua vez, aponta para o 
cometimento, em tese,  a priori,  de infrações contra a 
honra  de  funcionário  público  no  exercício  de  suas 
funções,  cuja  persecução criminal  se  dará  mediante 
ação penal  pública  condicionada à  representação,  a 
teor  do  disposto  no  art.  145,  parágrafo  único,  do 
diploma legal citado alhures.

O direito de queixa ou oferecimento de representação, 
no entanto, deverá ser exercido no prazo de 06 (seis) 
meses, contados do dia em que a vítima soube quem 
teria sido o autor do delito, sob pena de decadência, 
consoante previsto no art. 38, do Código de Processo 
Penal vigente.

A omissão importará em reconhecimento de extinção 
da punibilidade à luz do disposto no artigo 107, inciso 
IV, do Código Penal Brasileiro. É o que acontece.

ISTO POSTO, faltando justa causa para o exercício da 

Desembargador João Benedito da Silva
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ação penal, requer o Ministério Público o arquivamento 
das presentes peças para que produza os seus efeitos 
jurídicos  cabíveis,  sem  prejuízo  de  eventual 
desarquivamento, caso surjam provas que modifiquem 
a atual situação factual. (fls. 62).

Dessarte,  opinando  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça  pelo 

arquivamento de inquérito ou de peças a ela submetidas, por não vislumbrar 

razões suficientes que revelem a necessidade da instauração da persecução 

criminal, alternativa não resta ao Órgão Judicante senão acatar a proposição, 

conforme determina o art. 28, parte final, do Código de Processo Penal.

A matéria é pacífica e não dimana maiores divagações, posto ser 

o Ministério Público, por imposição constitucional,  o  dominus litis  das ações 

penais. Neste sentido a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores:

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

Inexistindo,  a  critério  do  Procurador-Geral, 
elementos que justifiquem o oferecimento de 
denúncia,  não  pode  o  Tribunal,  ante  a 
declarada  ausência  de  formação  da  ‘opinio 
delicti',  contrariar  o  pedido  de  arquivamento 
deduzido  pelo  Chefe  do  Ministério  Público. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal (Inq 
n.  510/DF, Rel.  Min.  Celso de Mello  in DJ de 
19.4.91).  Agravo Regimental desprovido.  (STJ 
–  AgRg  na  Sd  136/RJ;  Relator(a)  Ministro  Luiz 
Fux,  Corte  Especial,  J.  16/04/2008,  DJ 
04.08.2008)

Diante  do  exposto,  acolho  a  promoção  ministerial  e, 
consequentemente,  determino  o  arquivamento  do  presente  Inquérito 
Policial.

É como voto.

Desembargador João Benedito da Silva
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira,  Vice-Presidente,  no exercício da Presidência.  Relator: 
Excelentíssimo Senhor Desembargador João Benedito da Silva. Participaram ainda do 
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores:  Carlos  Martins  Beltrão 
Filho,  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,   Arnóbio  Alves  Teodósio,  João  Alves  da  Silva, 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  José  Ricardo  Porto,   Maria  das  Graças 
Morais Guedes,   Leandro dos Santos, José Aurélio da Cruz,  Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho e  Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Impedidos o Excelentíssimo Senhor 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho ( Juiz convocado para substituir  a Exma. Sra. Des. 
Maria  das Neves do Egito  de Araujo Duda Ferreira).  Ausentes,  justificadamente,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luis  Silvio  Ramalho  Junior,  Abraham 
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Marcio  Murilo  da  Cunha  Ramos  (Corregedor-Geral  de 
Justiça) e João Batista Barbosa ( Juiz convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides).

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor  José Raimundo 
de Lima, Sub-Procurador Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonseca Xavier de 
Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, Capital, aos 
28(vinte e oito) dias do mês de janeiro do ano de 2015.

Des. João Benedito da Silva
R e l a t o r

Desembargador João Benedito da Silva
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Desembargador João Benedito da Silva
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