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RECURSO  ADMINISTRATIVO.  RECLAMAÇÃO
DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AOS DEVERES FUNCIONAIS
DA  MAGISTRATURA.  PROCEDIMENTOS
INCOMPATÍVEL  COM  A  DIGNIDADE,  HONRA  E
DECORO  DE  SUAS  FUNÇÕES.  SUPOSTA  INFLUÊNCIA
EM SINDICÂNCIA INSTAURADA NA POLÍCIA MILITAR
CONTRA  O  RECLAMANTE.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.
AMEAÇAS PROFERIDAS  CONTRA O REPRESENTANTE.
DESENTENDIMENTO  ENTRE  OS  DEMANDANTES.
AMEAÇAS  MÚTUAS  TOMADAS  EM  MOMENTO  DE
EXALTAÇÃO, SOB O CALOR DA DISCUSSÃO. AUSÊNCIA
DE  ÂNIMO  CALMO  E  REFLETIVO.  CONJUNTO
PROBATÓRIO INCAPAZ DE DEMONSTRAR A PRÁTICA
DE  CONDUTA  TÍPICA  DE  ORDEM  DISCIPLINAR.
MANUTENÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  DETERMINADO
PELO  ÓRGÃO  CENSOR.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  Para  que  seja  considerada  a  existência  de  uma  ameaça,
necessário que o mal seja  certo,  verossímil  e iminente,  não
devendo ser levada em consideração a formulada com bravo
ânimo,  em  meio  a  discussão,  sob  o  domínio  de  cólera
passageira,  desabafo  ou bravata,  sequer  causando temor ao
representante.



- Por mais que pareça ser legítima a atuação da corregedoria
na aplicação de sanções sobre atos praticados fora do exercício
funcional,  não  se  pode  perder  de  vista  que  o  magistrado,
como qualquer um, é livre para manifestar seu pensamento,
consciência,  crença,  expressão  da  atividade  intelectual  e
inviolabilidade  de  sua  intimidade,  vida  privada  e  honra,
assim como disposto no art. 5º da Constituição Federal. Nesse
panorama, não se pode tolher a vida privada dos magistrados
e  sua  independência,  sujeitando-se  todos  seus  atos  à
apreciação  dos  órgãos  censores,  notadamente  quando  não
praticados no exercício do dever funcional ou com reflexos na
sua atividade.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA o  Plenário  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da
Paraíba,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  mantendo-se  o
arquivamento,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  integrando  a  presente  decisão  a
súmula de julgamento de fl. 623.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  administrativo  interposto  por  Alberto  da
Silva Higino, Policial Militar, contra decisão prolatada pela Corregedoria Geral da
Justiça,  nos  autos  da  presente  reclamação  disciplinar  instaurada  em  face  do
magistrado  Rodrigo  Marques  Silva  Lima,  por  suposta  prática  de  ofensas  ao
reclamante,  crime  de  ameaça  e  utilização  indevida  do  cargo  para  influenciar  no
resultado de sindicância instaurada na polícia militar contra o recorrente. 

Na decisão recorrida, o juiz corregedor auxiliar registrou, em
parecer ratificado pelo Corregedor-Geral da Justiça, Exmo. Desembargador Arnóbio
Alves Teodósio, que os autos não revelam a ocorrência de infração administrativa
apta  a  justificar  qualquer  sanção  disciplinar,  não  passando  o  fato  “[…]  de  uma
disputa entre rivais na prática esportiva, sem nenhuma repercussão social efetiva e
sem  reflexo  na  vida  profissional  dos  contentores”.  Ressaltou,  ainda,  que  “[…]
qualquer punição, nesse caso, representaria um rigor excessivo e uma interferência
indevida na vida privada dos envolvidos.”

Irresignado  com  tal  pronunciamento,  o  reclamante  interpôs
recurso administrativo, pugnando pela reforma do  decisum,  argumentando que as
provas colacionadas aos autos demonstram a violação dos deveres funcionais.

Afirma  que  o  magistrado  recorrido  teria  proferido  ofensas
pessoais  graves  a  sua  pessoa,  utilizou-se  do  cargo  público  para  prejudicá-lo  em



sindicância instaurada pela polícia militar. Acrescenta que o recorrido teria realizado
ameaças,  concretizadas a partir  de uma ligação direcionada ao soldado “Wilson”,
oportunidade em que teria afirmado que o recorrente seria  “[...] um ninguém, um
merda”, desafiando-o para lutar e afirmando que “[…] havia um 38 e uma ponto 40”
lhe  esperando,  situação  que,  segundo  alega,  configuraria  a  prática  de  crime  de
ameaça.

Sustenta que o requerido ligou várias vezes para o recorrente
desferindo  insultos  e  ameaças,  havendo  no  histórico  de  chamadas  do  celular  o
número do seu celular, comprovado pelas capturas de imagens das telas das ligações
e  discussões  entre  os  demandantes,  o  que,  segundo  o  recorrente,  demonstra  a
veracidade do alegado.

Adiante, aduz que o denunciado lançou mão do seu prestígio
como juiz de direito titular da 6ª Vara Criminal da Capital para a instauração de uma
sindicância na polícia militar contra o recorrente, bem como tentou fazer com que a
Federação Paraibana de Karatê o expulsasse dos seus quadros.

Relata que o próprio reclamado assinou a peça que deu início a
instauração de sindicância contra o recorrente, situação que não envolve a sua função
de magistrado, tendo realizado atos desde procedimento dentro do próprio gabinete,
situação que, segundo o recorrente, demonstra a indevida utilização do cargo.

Por fim, afirma que a decisão lançada pela Corregedoria Geral
de Justiça não observou as provas das ameaças proferidas contra o recorrente e a
ocorrência  de  “falta  de  ética” do  recorrido,  bem  como  o  fato  de  utilizar  do
“privilégio” de  ser  magistrado  para  direcionar  o  julgamento  de  sindicância
instaurada contra o denunciante. 

Nestes termos, pugna pela reforma da decisão que arquivou a
reclamação  disciplinar  em comento,  para  que  seja  aplicada  a  devida  punição  ao
recorrido, em virtude do descumprimento de deveres funcionais.  (fls. 524/535)

Contrarrazões  do  recurso  administrativo  apresentadas  pelo
reclamado,  no  sentido  da  manutenção  da  decisão  recorrida,  que  perfilhou  pelo
arquivamento do presente procedimento. (fls. 545/567)

Parecer Ministerial pela devolução dos autos para julgamento
de mérito, sem manifestar-se. (fls. 611/618)

É o relatório. 

VOTO.

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuísta
em disceptação,  cumpre adiantar que a insurgência formulada contra  o recorrido



não merece acolhida.

A  esse  respeito,  fundamental  destacar  que  a  controvérsia
submetida ao crivo desta instância transita em redor de reclamação formulada em
face do juiz Rodrigo Marques da Silva Lima, por supostamente haver perpetrado
ofensas  verbais  contra  o  reclamante;  praticado  crime  de  ameaça  em  telefonema
dirigido a um amigo do reclamante; além de ter utilizado indevidamente do cargo de
magistrado para influenciar no resultado de sindicância instaurada na Polícia Militar
contra o reclamante. 

Conforme relatado, a decisão objeto do recurso enveredou pelo
arquivamento da reclamação formulada,  considerando que dos fatos relatados na
denúncia não restou evidenciada qualquer repercussão efetiva na vida profissional
do denunciado, se tratando de situação da vida privada dos envolvidos, impossível
de atribuir ao reclamado qualquer punição.

Tal  peça  opinativa fora  devidamente  homologada pela  então
Corregedor  Geral  da  Justiça,  Eminente  Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,
recorrendo desta decisão o reclamante.

Examinando  detidamente  as  razões  recursais  e  o  conjunto
probatório  colacionado  aos  autos,  parece-me  inequívoca  a  necessidade  de
manutenção da decisão recorrida, vez que não restou constatada a prática de ato
tipificado como infração a dever funcional. Inicialmente, denoto que o reclamante se
insurge quanto ao fato de haver o magistrado dirigido ofensas por meio eletrônico,
situação esta que, segundo o recorrente, ofenderia a necessidade de conduta retilínea
do juiz em sua vida particular.

A  teor  do  que  determina  a  Lei  Orgânica  da  Magistratura
Nacional (art. 35, VIII), são deveres do magistrado “manter conduta irrepreensível
na vida pública e particular”. Outrossim, o Código de Ética da Magistratura orienta
que ao “magistrado é vedado procedimento incompatível com a dignidade, a honra
e o decoro de suas funções” (Art. 37).

Assim  como  bem  observou  o  parecer  realizado  pelo  órgão
censor, por mais que pareça ser legítima a atuação da corregedoria na aplicação de
sanções sobre atos praticados fora do exercício funcional, não se pode perder de vista
que  o  magistrado,  como  qualquer  um,  é  livre  para  manifestar  seu  pensamento,
consciência,  crença,  expressão  da  atividade  intelectual  e  inviolabilidade  de  sua
intimidade, vida privada e honra, assim como disposto no art.  5º da Constituição
Federal.

Nesse  panorama,  não  se  pode  tolher  a  vida  privada  dos
magistrados  e  sua  independência,  sujeitando-se todos  seus  atos  à  apreciação  dos
órgãos  censores,  notadamente  quando  não  praticados  no  exercício  do  dever



funcional ou com reflexos na sua atividade.

Portando,  não é qualquer fato da vida privada que pode ser
submetido o juiz a um procedimento disciplinar, considerando que também tem o
direito  de  possuir  vontades  próprias  de  todo  ser  humano,  somente  devendo  ser
considerado uma infração administrativa passível de reprimenda, quando, apesar de
praticados no âmbito privado, interferirem de modo relevante na atividade judicial,
capaz de gerar descrédito ou desconfiança dos jurisdicionados em relação às suas
decisões.

In casu, os fatos trazidos a exame não demonstram haver uma
conduta reprovável do magistrado, o qual,  reconheça-se,  por proêmio, possui um
respeitável conceito como julgador ético e equilibrado perante a sociedade.

Em  verdade,  a  prova  dos  autos  indica  haver  ocorrido  um
entrevero  pessoal  entre  o  recorrente  e  o  representado,  decorrente  de  um melhor
método de treinamento de Karatê, o qual acabou por desaguar para ofensas pessoais
mútuas,  assim  como  se  observa  nos  “prints”  realizados,  tendo  o  reclamante  o
chamado de “canalha” e o reclamado o insultado de “pigmeu moral”.

Nesse  contexto,  entendo  que  por  mais  lastimável  que  seja  o
motivo da discussão, tal não deveria suplantar o âmbito privado, até porque ficou
restrito a um grupo restrito de praticantes de Karatê.

No  tocante  a  alegação  de  que  o  denunciado  utilizou
indevidamente  das  instalações  da  6ª  Vara  Criminal,  quando  do  transcurso  da
sindicância realizada contra o reclamante perante a Polícia Miliar, também não restou
demonstrada a infração administrativa alegada.

Registre-se  que,  assim  como  o  reclamante,  o  recorrido
apresentou  representação  contra  este  perante  o  Comando  da  Polícia  Militar,
representando prerrogativa de qualquer magistrado ser ouvido como testemunha em
dia, hora e local previamente ajustados (Art.  33 da Loman), pouco importando se
estava em gozo de férias. Para além disso, não vislumbra-se irregularidade em haver
se identificado como juiz de direito, naquele ato, considerando que esta faz parte de
sua identificação.

Tal  contexto  não  permite  concluir  ter  o  representado  se
utilizado  da  sua  condição  de  magistrado  para  influenciar  na  condução  do
procedimento realizado pela Polícia Militar, como afirma o recorrente.

De outro lado, no que se refere à alegação de haver o reclamado
incorrido em crime de ameaça, supostamente praticado via ligação telefônica para
um amigo em comum, ocasião em que teria afirmar que teria duas armas de fogo à
espera do reclamante, melhor sorte não socorre o recorrente.



Neste sentido, tanto no Parecer da Corregedoria Geral, quanto
na peça opinativa realizada pelo Exmo. Procurador Geral de Justiça, considerou-se
que para a configuração da ameaça é necessário que seja proferida de forma livre e
consciente de manifestar o propósito de mal injusto grave e não quando apresentada
no calor da discussão, sob o efeito de descarga de um súbito assomo de ira, como se
apresentou no caso em testilha.

Nesse diapasão, observa-se através das declarações tomadas e
principalmente  na  oitiva  dos  demandantes  que  as  supostas  ameaças  não  foram
proferidas  em  estado  de  ânimo  calmo  e  refletivo  e  sim  em  razão  da  discussão
passageira travada entre eles. 

Tal  se  observa  nos  seguintes  trechos  das  declarações  do
representante/recorrente, contida na sindicância anexa aos autos:

“(…) que logo após, o sindicado atendeu a um telefonema do
Sr. Rodrigo Marques, o qual ligou do número (83) 98795-4528;
que o Rodrigo Marques se identificou e exigiu que repetisse
que tinha chamado ele de canalha; que o sindicado não o fez;
que o denunciante provocou afirmando “se você for homem,
repita o que disse e venha até minha casa em camboinha que
eu  estou  lhe  esperando”;  que  o  sindicado  respondeu
“Rodrigo, você está pensando que sou menino? Que vou até
sua casa para perder minha razão?; que continuou afirmando
“ isso não é assunto para nós ficarmos tratando por telefone.
Quando você tiver bom, você me procure e a gente resolve
isso”. (Declarações do representante) (fl. 99/104)

As  testemunhas  ouvidas  também reforçam  a  tese  de  que  as
ofensas foram proferidas mutuamente e incapaz de atemorizar a vítima, motivadas
por simples discordância relacionada à prática de artes marciais.

Assim dispôs a testemunha Max Martins: (fl. 366)

“(…)  respondeu  que:  viu  posteriormente  a  publicação  e
visualizou que teria  surgido devido a  comentários  entre  as
partes;  que  as  discussões  partiram  de  lado  a  lado,  o  que
deixou  a  situação  mais  incisiva  entre  ambos;  (…)  que  tal
discussão  com relação  ao  esporte  pode ter  descambado em
questões de ordem pessoal. (...)”

Já a testemunha Klebson Peixoto de Almeida assim ressaltou:
(fl. 383)

“(…) que tal desentendimento era proveniente de discussões
doutrinárias  acerca  do  tipo  de  treinamento  que  seria  mais



adequado para a arte do karatê; (...)”

Portanto, extrai-se destas declarações que as supostas ameaças
realizadas  pelo  representado  sequer  causaram temor  ao  representante,  sequer  as
considerando verossímil. As demais testemunhas ouvidas também não consideraram
a possibilidade de ser medo ou possibilidade de maiores  consequências,  vez que
foram ocasionadas  em discussão relacionada a  prática  de  esporte  e  não surtiram
efeito de incutir temor.

Nesse  sentido,  destacou  o  parecer  proferido  pelo  Exmo.
Procurador  Geral  de  Justiça,  “independentemente  dos  motivos  que  levaram  ao
início da discussão entre ambos, vemos no caso, como atípica a conduta referente à
ameaça imputada, uma vez que proferida sob o domínio de cólera momentânea,
sendo temerário assegurar que, no caso, tenha ele agido com ânimo calmo e como o
específico propósito de causar temor ao representante. Portanto, a ação do apelante
é atípica e encontra guarida inclusive na jurisprudência no exato sentido de que
não constitui o crime do art. 147 do CP na hipótese de ameaça feita sob o domínio
de cólera passageira (...)”  (fls. 484/502)

Assim, os fatos tidos como ameaçadores não passaram de mera
exaltação momentânea, sem real ânimo de causar mal injusto.

Em  razão  do  exposto,  não  enxergo  razões  para  acolher  a
pretensão  recursal,  até  mesmo  porque  o  parecer  homologado,  ora  atacado,
apresentou-se escorreito e razoável, não merecendo retoques, em razão do que, nego
provimento ao recurso. É como voto.

DECISÃO

O Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  mantendo-se  o
arquivamento, nos termos do voto do Relator.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Joás  de  Brito  Pereira  Filho  -  Presidente.  Relator:  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  João  Alves  da  Silva.  Participaram  ainda  da  votação  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz  Sílvio Ramalho Júnior,  Maria de
Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti,  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque,  Arnóbio  Alves  Teodósio,  José  Ricardo  Porto,  Carlos
Martins Beltrão Filho, Maria das Graças Morais Guedes – férias, Leandro dos Santos
e Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  Ausentes,  sem direito a voto, os Exmos. Srs.
Doutores  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos),  João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides),  Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz
Convocado para substituir a Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes) e



Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador). Averbou sua suspeição o Exmo. Sr. Desembargador João Benedito
da  Silva.  Ausentes,  ainda,  justificadamente,  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e José Aurélio da Cruz
(Corregedor-Geral de Justiça). 

Ausente o representante do Ministério Público Estadual. 

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier de
Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 21 de
março de 2018.

João Pessoa, em 26 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva 
Relator


