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SÚMULA DE VOTAÇÃO

Visto, relatado e discutido o presente Procedimento Disciplinar Administrativo,
em  que  figura  como  indiciado  o  MM.  Juiz  de  Direito  BARTOLOMEU
CORREIA LIMA FILHO, decidiram os Desembargadores do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba, em Sessão do Pleno, realizada no dia 04 de abril de 2018,
à unanimidade, aplicar-lhe a pena disciplinar de CENSURA, por infração ao
Art. 3.º,II, Resolução CNJ n.º 135/2011 c/c o art. 4.º,  parte final,  da mesma
Resolução, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de f. 357 destes
autos.

EMENTA
1. PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  MAGISTRADO.

SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS art. 7.º, II, DA Res. CNJ n.º135/2011, ART.
35,VIII, c/c o art. 56,II, da LOMAN, e art. 1.º e 37 da Res. CNJ 60/2008,
CÓDIGO  DE  ÉTICA  DA  MAGISTRATURA  NACIONAL.  EXIBIR
ARMA DE FOGO E DESPIR-SE PARCIALMENTE COM O FIM DE
MOSTRAR  FERIMENTOS  CAUSADOS  POR  UMA  QUEDA  DE
MOTOCICLETA,  DURANTE  SESSÃO  DE  JULGAMENTO  DE
TURMA  RECURSAL.  ALEGAÇÃO  DE  EXERCÍCIO  DA
PRERROGATIVA  DE  PORTE  DE  ARMA  E  AUSÊNCIA  DE
INTENÇÃO  DE  AGRESSÃO  AO  PUDOR.  CONDUTA  QUE  SE
DEMONSTRA INCOMPATÍVEL COM A HONRA,  O DECORO E  A
DIGNIDADE DAS FUNÇÕES DE MAGISTRADO. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENA DE CENSURA.

Pratica conduta incompatível com a honra, o decoro e a dignidade de suas funções,
violando o disposto no arts. 1.º e 37 da Res. CNJ n.º 60/2008, passível de aplicação de
pena disciplinar, o magistrado que conduz sua arma desembainhada para a Sala de
Sessões, coloca-a sobre a mesa de trabalho, permite que seja manejada, embora por
um colega de magistratura, e, durante a conversa que mantinha com os dois colegas
magistrados,  estando  presentes  duas  senhoras,  uma  Promotora  de  Justiça  e  uma
Técnica Judiciária,  desabotoa as calças  para abaixá-las até  as pernas  para fins de
exibir um ferimento. 

  



VOTO
Vistos.

 O presente Procedimento Administrativo Disciplinar, que tomou o
n.° 0001454-31.2017.815.0000, foi instaurado por força da Portaria n.º 1.935/2017,
de 28 de julho de 2017, assinada pelo Exm.º Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho,
Presidente deste e. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, f.227/228, emanada da
Decisão do Egrégio Tribunal Pleno, em Sessão realizada no dia 21 de julho de 2017,
quando  da  apreciação  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  n.º  3735583,
conforme Acórdão de f.  220/224,  instaurado contra  o Exm.º  Sr.  Juiz  de  Direito
BARTOLOMEU  CORREIA LIMA FILHO,  Titular  do  1.º  Tribunal  do  Júri  da
Comarca  de  Campina  Grande,  deste  Estado,  e  à  época  Presidente  da  2ª  Turma
Recursal da mesma Comarca, acusado de haver, durante Sessão de Julgamento da
2.ª  Turma Recursal daquela Comarca,  realizada no 09 de maio de 2015, por ele
presidida,  exibido  deliberadamente  arma  de  fogo  nas  dependências  da  Sala  de
Sessões da Turma Recursal, bem como haver abaixado as calças naquele recinto, a
fim de mostrar lesões por ele sofridas em um acidente de motocicleta,  condutas
estas realizadas na presença da Representante do Ministério Público, de dois outros
Magistrados  e  da  Serventuária  responsável  pela  redação  da  ata  da  sessão,  em
suposta  violação  aos  preceitos  normativos  previstos  nos  art.  7.º,  II,  da  Res.
CNJ135/2011, ART. 35,VIII, c/c o art. 56,II, da LOMAN, e art. 1.º e 37 da Res. CNJ
60/2008, Código de Ética da Magistratura.

Publicada a Portaria, f. 229/230, foi a instauração do procedimento
comunicada ao Exm.º Sr. Corregedor Nacional de Justiça, Ofício de f.  232, e os
autos  encaminhados  à  Gerência  de  Protocolo  e  Distribuição,  f.  234,  tendo  sido
sorteado Relator o Desembargador Abraham Lincon da Cunha Ramos, f. 235/236,
que averbou suspeição nos termos do Despacho de f. 240, tendo sido procedida a
redistribuição  do  processo,  recaindo  sobre  este  Desembargador  a  sua  Relatoria,
certidão de f.242.

Conclusos os autos, f. 244, despachei determinando a intimação do
Ministério Público para manifestação, f.244v., art. 16, da Res. CNJ n.º 135/2011.

Às fl. 246, ordenei a juntada aos autos do expediente encaminhado
pela Presidência deste e. Tribunal de Justiça dando-me conhecimento do Mem. n.º
034/2017-NAAPAR/CNJ.

Recebida  a  Manifestação  Ministerial,  f.  249,  conclusos  os  autos,
f.250, Despachei determinando a citação do Magistrado Indiciado, para os efeitos do
art. 17,a caput, da Res. CNJ n.º 135/2011, f.251.

Expedida  a  Carta  de  Ordem,  f.  253,  foi  o  Magistrado  citado,
documentos de f. 256/258, tendo apresentado Defesa Prévia por meio de Advogado,
e arrolado testemunhas, f. 259/259/265.

Às f. 267/v, despachei designando a audiência de instrução, despacho
cumprido por meio dos expedientes de f. 268/296.



A primeira Sessão da Audiência realizou-se em 12 de dezembro de
2017, Termo de f. 298/299, tendo os depoimentos nela tomados sido gravados em
mídia digital, f. 297.

A segunda Sessão da Audiência realizou-se no dia 19 de dezembro de
2017, Termo de f. 307, e os depoimentos nela tomados foram gravados em mídia
digital, f. 306.

A terceira Sessão da Audiência realizou-se no dia 23 de janeiro de
2018, Termo de f. 314, e os depoimentos nela tomados foram gravados em mídia
digital, f. 313.

No  dia  29  de  janeiro  de  2018,  teve  lugar  o  interrogatório  do
Indiciado, Termo de Audiência de f, 316, que foi gravado em mídia digital, f. 315,
tendo sido aberta vista dos autos ao Ministério Público e, após, ao Magistrado, para
oferecimento das alegações finais.

O Ministério Público, em sua Manifestação, f. 318/325, opinou pela
regularidade do procedimento disciplinar, pugnando pelo seu prosseguimento sem
se pronunciar sobre o mérito, amparado em extensa fundamentação.

Em suas razões finais, f. 329/337, o Magistrado faz um resumo dos
acontecimentos, e em sua defesa alega que em relação ao fato de haver acomodado
sua  arma  de  forma  visível  sobre  a  mesa  por  ocasião  da  sessão  de  julgamento,
estando ela desmuniciada, foi  a inexistência de gavetas no mobiliário da sala de
sessões, ressaltando que o direito de portá-la decorre de prerrogativa de seu cargo, e
quanto ao incidente da involuntária exposição de suas pernas, decorrente da queda
de suas calças, resultou patente a involuntariedade, aduzindo que a suposta ofendida
não participava da interlocução de que decorreu o incidente, e que restou provado
não  haver  ele  agido  com  dolo  nem  com  o  intuito  de  agredi-la  moralmente,
discorrendo  sobre  a  necessidade  da  tipificação  da  conduta  para  ter  como
consequente a aplicação da pena disciplinar, invocando entendimentos doutrinários
a respeito, pugnando pela rejeição total da peça acusatória.

É o Relatório.

Infere-se  dos  autos  que  na  manhã  do  dia  09  de  maio  de  2017,
reuniram-se na Sala das Sessões da 2.ª Turma Recursal da Comarca de Campina
Grande-PB, os Magistrados Bartolomeu Correia Lima Filho, Presidente da referida
Turma, Vladimir José Nóbre de Carvalho e Fábio José de Oliveira, Vogais, estando
ainda presentes a Promotora de Justiça Elaine Cristina Pereira Alencar e a Técnica
Judiciária Angélica Karla Meira Lins, para realização da Sessão de Julgamento.

Não  houve,  ao  que  registram  os  depoimentos,  a  presença  de
advogados nem de outras pessoas.

Concluídos os julgamentos, estando a Servidora Angélica redigindo a
ata da Sessão, entabulou-se uma conversação entre os Magistrados sobre a arma que
o  Juiz  Bartolomeu  havia  conduzido  consigo  para  a  sala,  tendo  dela  retirado  o
carregador, e a colocado sobre a mesa ao lado do seu computador.



Essa  conversa,  que,  ao  que  se  infere,  versava  sobre  o  tamanho  e
eficiência da arma, uma pistola Tauros .40, gerou o manuseio da arma por parte do
Juiz Valdimir Carvalho, que a desmontou e montou novamente, devolvendo-a ao Dr.
Bartolomeu, que percebendo que a montagem estava errada, não estando a arma em
condições de funcionamento, retificou a montagem.

Em seguida, a conversa derivou para o perigo do manuseio de uma
arma, tendo o Dr. Bartolomeu argumentado que muito mais perigoso era pilotar uma
motocicleta, dando notícia de um acidente recente que havia sofrido.

Em meio a essa argumentação, o Dr. Bartolomeu, ao que se infere dos
depoimentos colhidos,  se levanta de sua cadeira,  situada no meio da mesa,  e  se
desloca até o lado esquerdo da mesa, informando que iria mostrar o que pode causar
um acidente  de  motocicleta,  passando a abrir  o  cinto  e  desabotoar  a  calça que,
repentinamente, cai sobre seus pés.

Exibido o ferimento, incontinente, o Dr. Bartolomeu se recompôs, e
retornou ao seu lugar, registram os autos.

Não houve comentários a respeito do fato por parte de quaisquer dos
presentes, naquele momento, que permaneceram em silêncio.

A Sessão terminou e todos deixaram a sala.

A  Promotora  de  Justiça,  Dr.ª  Elaine  Cristina  Pereira  Alencar,
entretanto,  entendendo,  segundo  afirma  em  seu  depoimento,  que  a  conduta  do
Magistrado foi de encontro aos deveres impostos aos servidores públicos em geral,
noticiou, por ofício, o fato ao Procurador Geral de Justiça, dando origem ao presente
procedimento administrativo disciplinar.

Dos  depoimentos  colhidos  durante  a  instrução  do  procedimento,
verifica-se a absoluta falta de intenção do Magistrado Indiciado, Dr. Bartolomeu
Correia Lima Filho, em agredir os presentes.

Tal impressão resulta uníssona em todos os depoimentos, inclusive no
da Dr.ª Elaine Cristina.

Entretanto,  embora  ausente  a  intenção  de  agredir,  a  conduta  do
Magistrado é merecedora de reprovação.

Portar uma arma exige conduta educada. Educada, tanto no sentido
da educação formal e doméstica, como a educação relativa à própria condução da
arma, os cuidados em relação à segurança do portador e dos demais, bem como ao
constrangimento que pode uma pessoa portando uma arma causar em determinados
ambientes.

É o caso dos autos. 



Ao Magistrado é assegurado o porte de arma, como prerrogativa de
função, mas se presume que deve ser ele uma pessoa que tem educação e deva ter
técnica suficiente para porta-la.

Ingressar em uma sala de audiências com uma arma desembainhada
nas  mãos,  desmuniciá-la,  colocá-la  sobre  a  mesa,  são  atitudes  que  constrange a
quem estiver presente.

Não  havia  outras  pessoas  na  sala  além  dos  Magistrados,  da
Promotora de Justiça e da Técnica Judiciária,  pessoas que,  de certa  forma,  pelo
exercício de suas funções, têm uma certa familiaridade com armas.

Entretanto, ao que se evidencia, pela própria justificativa apresentada
pelo Magistrado,  é  que seu comportamento teria sido o mesmo, isto é,  ele teria
levado a arma consigo, para não deixá-la no carro que entregara ao lavador, e a
colocado sobre a mesa porque não havia gavetas, mesmo que na sala estivessem
presentes outras pessoas, amparado, no seu sentir, na sua prerrogativa do porte de
armas.

Não é assim.

A prerrogativa legal de portar arma exige da autoridade a sobriedade,
as cautelas e o respeito público, que ela própria lhe outorga.

Colocar uma arma sobre a mesa de trabalhos e além disso manuseá-
la, mesmo que desmuniciada, durante uma sessão de julgamento, não se venha falar
que  a  sessão  havia  terminado,  porque  não  havia,  estavam  encerrados  os
julgamentos, mas a ata estava sendo lavrada, daí a presença das pessoas, configura-
se atitude constrangedora para os circunstantes, principalmente se no ambiente estão
presentes mulheres, que em regra não estão afeitas a armas, embora se tratassem de
uma Promotora de Justiça e de uma Técnica Judiciária, como já evidenciado.

No que diz respeito à atitude de exibição dos ferimentos, intenção
primeva que levou o Magistrado a desabotoar as calças para arriá-las até as pernas, e
que resultou na queda da vestimenta até seus pés, aí sim, involuntariamente, não se
demonstra menos injustificável.

Ninguém pedira para ver seus ferimentos.

Como ele mesmo declarou e arrazoou, a Promotora estava absorta em
seu notebook e a Técnica Judiciária concentrada na lavratura da ata, portanto, não
participavam da conversa entre os Magistrados,  e,  por conseguinte,  não estavam
interessadas em ver os ferimentos, principalmente, por presunção lógica, por sua
sede no corpo do Magistrado, que sem se importar com suas presenças, resolveu
exibi-los.

Por mais intimidade que se possa ter com uma mulher no ambiente de
trabalho, é inimaginável, para qualquer homem comum, abaixar as calças na sua
frente,  principalmente  no  próprio  local  de  trabalho,  mormente  em uma  sala  de
audiências.



O  comportamento  do  Magistrado  foi  total  desrespeito  ao  pudor
daquelas  mulheres,  embora  elas  mesmas  tenham  compreendido  que  ele  não
tencionava ofender as suas dignidades.

A reação de uma mulher, mesmo considerando os avanços atuais das
relações  sociais,  ao  ver  um  homem,  em  conversa  com  outros  homens,  na  sua
presença, abaixar as calças para mostrar um ferimento na perna, por mais liberal que
seja ela,  será de constrangimento.

O Magistrado foi representado imputando-se-lhe a violação aos art.
7.º, II, da Res. CNJ135/20111, art. 35,VIII2, c/c o art. 56,II3, da LOMAN, e arts. 1.º4

e 375 da Res. CNJ 60/2008, Código de Ética da Magistratura. 

A pena disciplinar de aposentadoria compulsória prevista no art. art.
7.º,  II,  da  Res.  CNJ135/2011,  deve  ser  aplicada  quando  o  procedimento  do
magistrado de forma incompatível com a dignidade,  a honra e o decoro de suas
funções for de natureza tal que o incompatibilize com a exercício do cargo, o que
não me parece ser o caso dos autos, tendo em vista as circunstâncias, a pontualidade
e a subjetividade do comportamento a ele atribuído.

1 Art. 7º  O magistrado será aposentado compulsoriamente, por interesse público, quando:
I - mostrar se manifestamente negligente no cumprimento de seus deveres;
II - proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções; 
III - demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou apresentar comportamento funcional incompatível com o bom
desempenho das atividades do Poder Judiciário.

2 Art. 35 - São deveres do magistrado:

 I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;

 II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar;

  III - determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais;

 IV - tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e

atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência.

 V - residir na sede da Comarca salvo autorização do órgão disciplinar a que estiver subordinado;

 VI - comparecer pontualmente à hora de iniciar-se o expediente ou a sessão, e não se ausentar injustificadamente antes de seu término;

 VIl - exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja

reclamação das partes;

 VIII - manter conduta irrepreensível na vida pública e particular.

3 Art. 56 - O Conselho Nacional da Magistratura poderá determinar a aposentadoria, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço,

do magistrado:

I -manifestadamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo;

Il - de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções;

III - de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou cujo proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder

Judiciário.

4 Art. 1º O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura,
norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência,
do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro. 

 
5 Art.  37  Ao  magistrado  é  vedado  procedimento  incompatível  com  a  dignidade,  a  honra  e  o  decoro  de  suas  funções.



Também não enxergo a possibilidade de aplicação do Inciso VIII, do
art. 35, da LOMAN, por entender que o dispositivo se refere à conduta pública e
privada do magistrado de forma continuada,  e não em situações pontuais de seu
comportamento.

Identicamente, não vislumbro a possibilidade de aplicação do Inciso
II,  do  art.  56,  da  LOMAN,  por  entender  que  deve  ser  dada  a  ele  a  mesma
interpretação  acima  esposada,  ou  seja,   o procedimento  incompatível  com  a
dignidade, a honra e o decoro das funções do magistrado nele referidos não se refere
a um fato isolado, a não ser que de gravidade tal que leve o Conselho Nacional de
Justiça a aplicar-lhe a pena de aposentadoria compulsória.

Entendo, entretanto, aplicável ao caso, os arts. 1.º e 37 da Res. CNJ
60/2008, Código de Ética da Magistratura. 

O  Juiz  Bartolomeu  Correia  Lima  Filho,  ao  conduzir  sua  arma
desembainhada para a Sala de Sessões da Segunda Turma Recursal de Campina
Grande, colocá-la sobre a mesa de trabalho, permitir que fosse manejada, embora
por um colega de magistratura, e, durante a conversa que mantinha com os dois
colegas magistrados, estando presentes duas senhoras, a Promotora de Justiça e a
Técnica Judiciária, desabotoado as calças para abaixá-las até as pernas para fins de
exibir  um ferimento,  agiu de forma incompatível  com a dignidade,  a  honra e  o
decoro de suas funções.

Comportou-se,  como juiz,  de  maneira  que  não  é  dada  a  qualquer
homem comum.

Isto  posto,  com fundamento  nos  argumentos  de  fato  e  de  direito
acima demonstrados, voto pela procedência da Representação, e pela aplicação ao
Magistrado  Bartolomeu  Correia  Lima  Filho  da  pena  disciplinar  de  CENSURA,
prevista no art. 3.º, II, da Res. CNJ n.º 135/20116, nos termos do art. 4.°, parte final
da mesma Resolução7.

É o VOTO. 
Gabinte no TJ/PB, em João Pessoa, aos 06 de abril de 2018.

__________________________________
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
                         Relator

6 Art. 3º São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da
Justiça Militar, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios:
I -advertência;
II - censura;
III- remoção compulsória;
IV- disponibilidade;
V - aposentadoria compulsória;
VI – demissão.

7 Art. 4º O magistrado negligente, no cumprimento dos deveres do 
cargo, está sujeito à pena de advertência. Na reiteração e nos casos de 
procedimento incorreto, a pena
será de censura, caso a infração não justificar 
punição mais grave.



 

 


