
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
 GABINETE DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 2012449-74.2014.815.0000
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
RECORRENTE: Erivan de Andrade Leite (Adv. João Alberto da Cunha Filho)
RECORRIDO: Corregedoria-Geral da Justiça

RECURSO  ADMINISTRATIVO.  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  INFRINGÊNCIA  AO 
DEVER  DE  ZELO  NO  EXERCÍCIO  DE  SUAS 
ATRIBUIÇÕES.AUSÊNCIA  DE  DOLO  OU  CULPA  DO 
AGENTE.  CUMPRIMENTO  DE  DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL.  REFORMA DA DECISÃO.  PROVIMENTO DO 
RECURSO.

-  Sendo  o  recorrente  um  servidor  que  age  com  zelo  e 
dedicação  no  exercício  das  atribuições  do  seu  cargo  e  não 
restado demonstrado o dolo ou culpa no seu cumprimento, 
faz-se  imperioso  o  provimento  do  recurso  para  reformar  a 
decisão que aplicou pena de advertência.

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

ACORDA o Egrégio Conselho da Magistratura do Tribunal de 
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  dar  provimento  ao  recurso,  nos 
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 125.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  administrativo  interposto  pelo  Servidor 
Erivan de Andrade Leite contra decisão prolatada nos autos do presente Processo 
Administrativo  Disciplinar,  instaurado  a  partir  da  Portaria  nº  27/2013,  cujo 



dispositivo,  após  devida  tramitação  processual,  aplicou-lhe  a  penalidade  de 
advertência.

Inconformado  com  a  r.  decisão  prolatada  pelo  Exmo.  Des. 
Corregedor-Geral  da Justiça,  pugna pela  reforma da decisão,  alegando,  em breve 
síntese: que a Juíza de Direito Adriana Lins de Oliveira Bezerra, determinou a soltura 
do Sr. Damião Bozano, o que fez por alvará e que se o analista do Cartório e a Juíza 
sabiam da nova determinação de recolhimento do réu preso, porque foi entregue um 
alvará de soltura ao recorrente.

Assevera  que  apenas  cumpriu  a  determinação  judicial  de 
soltura  e  que  a  colocação  do  réu  preso  em  liberdade  é  de  responsabilidade  do 
carcereiro do Presídio Padrão Regional  de Cajazeiras,  e  não do Oficial  de Justiça 
recorrente.

Aduz que mesmo com a certidão do analista informando sobre 
um mandado de prisão, a qual integrou o alvará de soltura, compete ao oficial de 
justiça  apenas  cumprir  a  determinação  judicial,  por  ter  sido  o  alvará  expedido, 
assinado e entregue, todavia, se a determinação judicial foi equivocada, não compete 
ao meirinho tal juízo de valor.

Afirma, outrossim, que não seria razoável ser pudino pelo fato, 
apenas, de ter cumprido uma determinação judicial.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  julgando 
insubsistente a representação com seu arquivamento.

É o relatório. 

VOTO.

Consoante consta dos autos, o presente procedimento decorreu 
de comunicação feita pela Juíza da 2ª Vara Mista da Comarca de Cajazeiras,  Dra. 
Adriana Lins de Oliveira Bezerra, a respeito de ter o indiciado posto em liberdade 
réu que se encontrava preso por outros motivos. 

Em  razão  da  instauração  de  Processo  Administrativo 
Disciplinar, o servidor Erivan de Andrade Leite, Oficial de Justiça apresentou defesa 
afirmando  haver  cumprido  todos  os  mandados  que  lhe  foram  delegados  e  que 
apenas cumpriu a determinação judicial, não sendo o caso de punição. 

Nos  termos  do  art.  106  da  Lei  Complementar  nº  58/2003, 
também aplicável aos servidores do Poder Judiciário, são deveres do servidor, dentre 
outros, o exercício de suas atribuições com zelo e dedicação



In casu, não vislumbro, dentre os fatos narrados pela Juíza a quo, 
onde o sindicado atua como Oficial de Justiça, indícios suficientes de materialidade e 
autoria para a manutenção da decisão da Corregedoria-Geral de Justiça, a qual impôs 
a pena de advertência, por ter infringido o art. 106, I da LC 58/2003. 

Compulsando-se os autos, verifico que a conduta realizada pelo 
indiciado foi ausente de qualquer má-fé, dolo ou mesmo culpa no exercício do seu 
mister.

Como sabido, não existe responsabilidade objetiva dos agentes 
públicos  perante  a  Administração  Pública,  de  maneira  que,  para  que  ocorra  a 
responsabilização  do  servidor  em  decorrência  de  ilícito  funcional,  deve  haver  a 
comprovação  cabal  da  sua  culpa,  em  qualquer  das  modalidades  previstas 
(negligência,  imprudência  ou  imperícia)  ou  de  dolo,  bem  como  do  nexo  de 
causalidade entre a ação ou omissão culposa ou dolosa e o dano.

No  caso  dos  autos,  entendo  que  não  restou  evidenciada  no 
processo administrativo a referida culpa do servidor.  Apesar de reconhecer que o 
servidor não agiu com a cautela necessária ao exercício do cargo, ao ter deixado de 
verificar a existência de outros mandados de prisão em nome do réu, não se pode 
atribuir tal prática como negligência no exercício do cargo.

Certo  é  que  o  julgador,  ao  mesmo  tempo  em  que  tem 
conhecimento do texto de lei, não pode deixar de considerar as peculiaridades do 
caso concreto e exercer verdadeiro juízo de ponderação, a fim de não incorrer em 
decisões arbitrárias e desmedidas, apenas porque corresponde à literalidade da lei.

A respeito do princípio da proporcionalidade, tem-se a seguinte 
lição  de  Paulo  Bonavides  in  Curso  de  Direito  Constitucional,  18ª  ed.  Malheiros 
Editores, 2006, p. 434:

“[...]  em  nosso  ordenamento  constitucional  não  deve  a 
proporcionalidade permanecer encoberta. Em se tratando de 
princípio  vivo,  elástico,  prestante,  protege  ele  o  cidadão 
contra os excessos do Estado e serve de escudo à defesa dos 
direitos e liberdades constitucionais.  De tal  sorte que urge, 
quanto antes, extraí-lo da doutrina, da reflexão, dos próprios 
fundamentos da Constituição, em ordem a introduzi-lo, com 
todo o vigor, no uso jurisprudencial”.

No caso dos autos, não houve dolo ou culpa por parte do agente 
no ato de liberação de pessoa que tinha mandado de prisão em seu desfavor. Ao 
contrário, pensou o recorrente que estava apenas cumprindo a determinação judicial 
que lhe fora atribuída.



É dizer, naquele momento, foi a alternativa que encontrou para 
solucionar  a  situação,  ainda  mais  considerando  que  caso  não  cumprisse  a 
determinação judicial poderia ser penalizado pela MM. Juíza.

Importante  ressaltar  que  a  escrivania  da  vara  de  origem  ao 
lavrar  o  alvará  de soltura  e  entregar  ao oficial  de justiça  para cumprimento,  por 
ordem do MM. Juiz,  deveria ter  tido a cautela  necessária,  bem como o dever  de 
alertar a autoridade judiciária acerca da existência de outros mandados de prisão.

Ademais,  dos  depoimentos  constantes  do  processo 
administrativo disciplinar, restou confirmado que o indiciado, ora recorrente, “que 
no desempenho dos seus serviços, sempre foi uma pessoa cuidadosa e diligente” e 
“que não há fato que desabone a conduta profissional do oficial processado”.

A  MM.  Juíza,  ainda,  entendeu  que  “não  houve  má-fé  do 
servidor no cumprimento do alvará”

Não se pode perder de vista que o indiciado,  ora recorrente, 
apenas cumpriu a determinação judicial de que lhe fora incumbido, não podendo 
atribuir juízo de valor acerca da legalidade ou não do ato, mas apenas a obediência a 
uma ordem judicial.

Dos fatos narrados, verifica-se, claramente, que a soltura de réu 
se deu em estrita observância ao comando judicial proferido pela MM. Juíza, não se 
podendo  atribuir  a  tal  prática  negligência  no  exercício  de  suas  funções,  como 
entendeu o Exmo. Des. Corregedor-Geral.

A  pena  de  advertência  cominada  ao  autor  é  de  extrema 
gravidade se forem consideradas as conjunturas do caso.

Sendo assim, verifico que a conduta do recorrente foi amparada 
pela  determinação  judicial  de  soltura,  razão  pela  qual  entendo  que  deve  ser 
reformada  a  decisão  proferida  pelo  Exmo.  Desembargador  Corregedor-Geral  da 
Justiça.

Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, julgando-
se improcedente a representação contra o apelante.

É como voto

DECISÃO

O Egrégio Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, decidiu, dar provimento ao recurso, nos termos 
do voto do relator.



Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  Presidente.  Relator: 
Excelentíssimo  Desembargador  João  Alves  da  Silva.  Participaram  ainda  do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Ricardo Porto (Vice-
presidente),  Leandro  dos  Santos,  Arnóbio  Alves  Teodósio  (Corregedor-Geral  de 
Justiça).  e Oswaldo Trigueiro do Valle Filho (3º suplente,  em substituição ao Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor 
Valberto Cosme de Lira, Procurador-Geral de Justiça em exercício.

Sala de Sessões  “Des. Manoel Fonseca Xavier de Andrade” do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de maio de 2016.

João Pessoa, 1º de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


