
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                              
NOTICIA CRIME N. 0001452-95.2016.815.0000
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
NOTICIANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba 
NOTICIADO  : Rodrigo Marques Silva Lima                                                                      

PROCESSO  PENAL.  NOTÍCIA  CRIME.
REPRESENTAÇÃO POR SUPOSTO DELITO DE
AMEAÇA  IMPUTADO  A  MAGISTRADO.
MANIFESTAÇÃO  DO  PROCURADOR-GERAL
DE  JUSTIÇA  PELO  ARQUIVAMENTO  DAS
PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  APONTADA
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  AUSÊNCIA  DE
JUSTA  CAUSA  À  PERSECUÇÃO  PENAL.
PEDIDO  VINCULANTE  POR  SE  TRATAR  DE
FEITO  ORIGINÁRIO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.
28, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. ACOLHIMENTO. ARQUIVAMENTO QUE
SE IMPÕE.

-  TJPB:  “Se  a  promoção  de  arquivamento  das
peças  de  informação  advém  da  própria
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em  virtude  da
ausência de motivos que autorizem a propositura
da competente ação penal, outra alternativa não
resta  à  Corte  de  Justiça,  senão,  acatar  sua
proposição.”  (ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00014416620168150000,  Tribunal  Pleno,
Relator  Des.  Carlos Martins Beltrão Filho,  j.  em
25-01-2017) 

- Em sede de ação originária deste Tribunal, se o
Procurador-Geral  de  Justiça  requerer  o
arquivamento  das  peças  de  informação,  o
atendimento  ao  pleito  perfaz  imposição  legal,
consoante dicção do art. 28, parte final, do Código
de Processo Penal.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as
acima identificadas.

ACORDA o  Plenário  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da



Paraíba,  por unanimidade,  em  DETERMINAR  O  ARQUIVAMENTO  DA
PRESENTE NOTÍCIA- CRIME, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM
HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento investigatório instaurado com o objetivo

de  apurar  notícia-crime  formulada  por  ALBERTO  DA  SILVA  HIGINO  em

desfavor do Juiz de Direito do Estado da Paraíba, RODRIGO MARQUES SILVA

LIMA, a quem é imputada a prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do

Código  Repressor,  com  supedâneo  no  fundamento  de  que,  no  mês  de

dezembro de 2015, o noticiado teria ameaçado o noticiante de causar-lhe mal

injusto  e  grave,  ao  proferir  a  afirmação  de  que  “havia  uma 38  e  uma 40”

esperando por ele na sua casa, em Camboinha. 

Segundo  narrado  na  representação  formulada,  “o  Sr.  Rodrigo

Marques Silva Lima, ao falar que havia duas armas de fogo, um revólver cal.

38 e uma pistola 40, esperando pelo noticiante em sua casa localizada na praia

de Camboinha, desafiando-o a ir até lá, ameaçou-lhe de mal injusto e grave” (f.

08).

Cientificado  o  Magistrado  noticiado,  a  fim  de  prestar

esclarecimentos respeito dos fatos narrados, este o fez, apresentando resposta

à representação criminal (f. 171/190), propugnando, dentre outras teses, que

“ainda  que  os  fatos  inverídicos  e  meramente  retaliadores  narrados  pelo

representante tivessem acontecido, não configuraria o crime de ameaça para

os fins penais”, uma vez que, nas supostas palavras, não há promessa de ato

futuro, injusto e grave, o que seria necessário à configuração do tipo penal. 

O  Procurador-Geral  de  Justiça,  por  sua  vez,  entendeu  que  a

conduta supostamente praticada pelo representado e descrita na notícia crime

não  consubstancia  o  delito  de  ameaça,  tornando  desnecessária  a  sua

apuração no âmbito do Ministério Público estadual, razão pela qual posicionou-

se pela promoção de arquivamento das respectivas peças de informação, em

virtude da inexistência de fato típico a ser amparado no âmbito de atribuições

daquele Órgão Ministerial (f. 225/232).



Os autos foram conclusos ao Desembargador relator para análise

do pedido de arquivamento.

É o relatório.

VOTO

In casu,  o noticiado detém foro privilegiado por prerrogativa de

função,  uma vez que se encontra investido no cargo de Juiz  de Direito  do

Estado da Paraíba, razão pela qual a competência é originária desta Corte de

Justiça para análise da Notícia Crime em apreço, consoante exegese do art. 96

da Carta Magna.

Na espécie em disceptação, sem maiores delongas, não há outro

caminho a não ser encampar a tese erigida pelo Procurador-Geral de Justiça, a

qual aponta para a inexistência de fato típico e, por corolário lógico, para a

ausência de justa causa à persecução penal. 

 De fato, analisando a conduta descrita na Notícia-Crime, em tese

praticada pelo noticiado, sob o contexto fático em que se encontra inserida, não

restou demonstrada a presença das elementares do tipo penal esculpido no art.

147 do CP.

Para a configuração do crime de ameaça é indispensável que tal

seja proferida com ânimo calmo e refletido e que o mal prenunciado seja certo

(não vago), verossímil (possível de ocorrer), iminente (que está para ocorrer e

não prevista para futuro longínquo) e inevitável (que o ameaçado não possa

evitar)1.

No caso em apreço, consoante declarações do próprio noticiante,

é possível concluir que o noticiado não estava em estado de ânimo calmo e

refletido quando proferiu a suposta ameaça.

1 MIRABETE. Júlio Fabbrini.  In Manual de Direito Penal, vol. 2, Edição 1.997, Ed. Atlas, Pág.
53. 



Assim restou narrado na Notícia-Crime (f. 05): 

“Nesse  passo,  o  dito  magistrado,  após  resposta  do
noticiante às suas ofensas, ligou para o SD Wilson e
proferiu  diversas  ofensas  contra  o  TEN  Higino,
dizendo  também  –  quem  é  o  Higino?  E  ele  mora
onde? Ele é um ninguém, um merda – desafiando-o
ainda para lutar com ele e afirmando que ‘havia uma
38 e uma 40 esperando pelo noticiante, o que indica
nitidamente  o  cometimento,  em  tese,  do  crime  de
ameaça pelo Sr. Rodrigo Marques”. 

Nesse  viés,  como  bem  consignado  pelo  Chefe  do  Ministério

Público Estadual, “não se pode deixar de observar a existência de ira e de

raiva, nervosismo e emoção por parte do representado, ante o convencimento,

na sua avaliação, de que o representante mencionou o seu nome em rede

social,  atacando  sua  honra,  dignidade  e  decoro,  por  meio  de  publicação

realizada no dia 6 de dezembro de 2015”. 

Ademais, tal como defendido, o suposto mal prenunciado não se

afigurou certo, iminente, nem muito menos inevitável, assim como não restou

configurado  o  elemento  subjetivo  do  respectivo  tipo  penal,  consistente  na

vontade livre e consciente de manifestar o propósito de mal injusto e grave.

Tal  como  ponderou,  com  acerto,  o  douto  Procurador-Geral  de

Justiça,  revela-se atípica a conduta narrada na presente Notícia-Crime, não

estando,  por  conseguinte,  subsumida  ao  tipo  legal  previsto  no  art.  147  do

Código Penal. 

Dessarte,  em conformidade  com a  promoção  de  arquivamento

das peças de informação sugerida pela Procuradoria-Geral de Justiça, fulcrada

na ausência de motivos que autorizem a propositura da competente ação penal

(atipicidade da conduta), outra alternativa não resta a esta Corte, senão a de

acatar a dita proposição.

A propósito,  em  sede  de  ação  originária  deste  Tribunal,  se  o

Procurador-Geral  de  Justiça  requerer  o  arquivamento  das  peças  de

informação, o atendimento ao pleito perfaz imposição legal, consoante dicção



do art. 28, parte final, do Código de Processo Penal2.

Esse é o entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício.

Senão, veja-se:

NOTÍCIA  CRIME.  PROCURADOR  DE  JUSTIÇA.
SUPOSTOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E  DE  AMEAÇA.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  INEXISTÊNCIA  DE
MATERIALIDADE.  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO
FORMULADO  PELO  PARQUET  DE  2°  GRAU.
ACOLHIMENTO. 1. Se a promoção de arquivamento
das  peças  de  informação  advém  da  própria
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em  virtude  da
ausência de motivos que autorizem a propositura
da  competente  ação  penal,  outra  alternativa  não
resta  à  Corte  de  Justiça,  senão,  acatar  sua
proposição.  2.  "Requerido pelo  Ministério  Público o
arquivamento  da  notitia  criminis,  a  Corte  não  pode
discutir  o  pedido,  senão  acolhê-lo".  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00014416620168150000,  Tribunal  Pleno,  Relator
DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 25-
01-2017). Grifei. 

PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.
REPRESENTAÇÃO  POR  SUPOSTO  DELITO  DE
ABUSO  DE  AUTORIDADE  IMPUTADO  A
MAGISTRADO.  MANIFESTAÇÃO  DA
PROCURADORIA-GERAL  DE  JUSTIÇA  PELO
ARQUIVAMENTO DO FEITO, FACE A INEXISTÊNCIA
DE CRIME. PEDIDO VINCULANTE, POR TRATAR-SE
DE  FEITO  ORIGINÁRIO.  ACOLHIMENTO.  -  A
manifestação  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça
pelo  arquivamento  da  notícia  de  suposto  crime
praticado  por  Magistrado  é  irrecusável  por  esta
Corte. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00014442120168150000, - Não possui -, Relator DES.
MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS , j. em 16-02-
2017). Grifei. 

Sob esse arquétipo, é o imperioso o arquivamento dos autos.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  voto  pelo arquivamento do  presente

procedimento  (notícia-crime)  iniciado  contra  o  noticiado,  por  evidente

2 Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o
arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de
considerar  improcedentes  as  razões  invocadas,  fará  remessa  do  inquérito  ou  peças  de
informação  ao  procurador-geral,  e  este  oferecerá  a  denúncia,  designará  outro  órgão  do
Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então
estará o juiz obrigado a atender.



atipicidade da conduta que lhe foi atribuída, o que faço com arrimo no art. 3°, I,

da Lei n° 8.038/90, c/c o art. 1° da Lei n° 8.658/93.

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador  Joás
de  Brito  Pereira  Filho  -  Presidente.  Relator:  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva.  Participaram ainda do julgamento
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos William de  Oliveira
(juiz convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador),João Alves
da  Silva,  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  José  Ricardo  Porto,
Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado em substituição a Exma.
Sra. Desa. Maria das Graças Morais Guedes), Leandro dos Santos, Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho,  Luis Silvio Ramalho Junior, Aluisio Bezerra Filho (Juiz
de Direito convocado em substituição ao Exmo. Sr. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos) Tércio Chaves de Moura ( Juiz convocado em substituição a
Exma.  Sra.  Desa.   Maria  de  Fátima  Morais  Bezerra  Cavalcanti),  Saulo
Henriques de Sá e Benevides e Ricado Vital de Almeida ( Juiz convocado em
substituição ao Exmo. Sr. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque). Averbou
suspeição  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio  Alves  Teódosio.  Ausentes,
justificadamente,  os  Excelentíssimos  Senhores  DesembargadoresCarlos
Martins  Beltrão  Filho,  Márcio  Murilo  da Cunha Ramos,  Romero Marcelo  da
Fonseca Oliveira,  e José Aurélio da Cruz ( Corregedor-Geral de Justiça).

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Alcides
Orlando de Moura Jansen, Sub-Procurador Geral de Justiça, em substituição
ao Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Seráphico F. Da Nóbrega Filho,
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 11 (onze) dias do mês de abril do ano de 2018.

            Des. João Benedito da Silva
     Relator.


