
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº- 2004839-55.2014.815.0000
RELATOR          :Des. José Ricardo Porto
INDICIADO        :Mário Lúcio Costa Araújo,  Juiz de Direito Aposentado 
DEFENSOR       :Coriolano Dias de Sá Filho 
PROCURADOR :Nelson Antônio C. Lemos, 1º Subprocurador-Geral de Justiça

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO 
DE EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
COM  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  APLICAÇÃO  DA 
PENA  DE  APOSENTADORIA  COMPULSÓRIA. 
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE 
NOVA  PENALIDADE  NO  PRESENTE  PAD. 
APURAÇÃO  DE  FATOS  DISTINTOS. 
JURISPRUDÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA. REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA.  

-  “PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  
MAGISTRADO.  DESEMBARGADOR  DO  TRIBUNAL 
REGIONAL  FEDERAL  DA  4ª  REGIÃO.  
PRELIMINARES  DE SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA,  
PERDA  DE  OBJETO E  IMPRESTABILIDADE  DAS 
PROVAS REJEITADAS. PROVAS INEQUÍVOCAS DA 
OMISSÃO  DO  REQUERIDO  EM  COMUNICAR  A 
QUEBRA  DO  SIGILO  DE  INFORMAÇÕES  À 
AUTORIDADE  COMPETENTE  E  DO  REPASSE  A 
TERCEIROS. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA 
DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.
1.  (...)3.  Preliminar  de  perda  de  objeto  do  
expediente afastada. Não há óbice para a aplicação  
de  pena  idêntica,  haja  vista  que  o  Processo  
Disciplinar  nº  0001852-74.2009.2.00.0000 tratou de 
fatos  distintos.  Naqueles  autos  o  magistrado  foi  
condenado à pena de aposentadoria compulsória,  
com proventos proporcionais ao tempo de serviço,  
pela prática de atos diversos ao contido neste PAD.
4.  (...)5.  Conjunto  probatório  evidencia  que  o  
magistrado infringiu deveres previstos no art.  35, I  e  
VIII,  da  LOMAN,  com  a  prática  de  conduta  
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incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de
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 suas funções jurisdicionais.
6. A conduta comprovada do requerido de se omitir a  
comunicar  a  quebra  do  sigilo  das  informações  à  
autoridade competente e o fato de tê-las repassado a  
advogados, a possibilitar o seu uso para a prática de  
crimes  de  exploração  de  prestígio  e  tráfico  de  
influência, bem como na antecipação de seus atos de  
defesa,  ostenta  a  mais  extrema  gravidade  que  o  
estatuto disciplinar da magistratura pode prever, o que  
justifica  a  aplicação  da  sanção  administrativa  de  
aposentadoria  compulsória  com  vencimentos  
proporcionais ao tempo de serviço, a maior prevista no  
ordenamento jurídico brasileiro.
7.  Processo  Administrativo  Disciplinar  julgado  
procedente.”
(CNJ  -  PAD  -  Processo  Administrativo  Disciplinar  -  0005493-
36.2010.2.00.0000 - Rel. GILBERTO MARTINS - 175ª Sessão - 
j. 23/09/2013 ).(grifei) 

INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA JULGAR A 
DEMANDA. PERDA DE FORO PRIVILEGIADO. JUIZ 
APOSENTADO.  PROCESSO  ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR.  COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DESTA 
CORTE.  AFASTAMENTO  DA  MATÉRIA 
PRECEDENTE.

 - Não se trata de foro privilegiado, na medida em que 
não estamos diante de demanda na seara penal, mas 
sim  de  processo  administrativo  disciplinar,  cuja 
competência  é  exclusiva  do  Tribunal,  nos  termos  da 
Resolução 135/2011, do Conselho Nacional de Justiça.

   

-  “Art.  12.  Para  os  processos  administrativos  
disciplinares  e  para  a  aplicação  de  quaisquer  
penalidades previstas em lei, é competente o Tribunal  
a  que pertença ou esteja  subordinado o  Magistrado,  
sem  prejuízo  da  atuação  do  Conselho  Nacional  de  
Justiça.”  (Resolução  135/2011,  do  Conselho  Nacional  de 
Justiça)

PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR. 
ACUSAÇÃO  CONTRA  MAGISTRADO. 
AFASTAMENTO  DAS  FUNÇÕES  DETERMINADO 
POR  DECISÃO  DO  PLENO.  ARTIGO  15,  §2º,  DA 
RESOLUÇÃO 135/2011 DO CONSELHO NACIONAL 
DE  JUSTIÇA.   DESRESPEITO  AO  REFERIDO 
ACÓRDÃO.   COMPARECIMENTO  NO  FÓRUM  DA 

Desembargador José Ricardo Porto 
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COMARCA DE PICUÍ EM HORÁRIO POSTERIOR AO 
DO EXPEDIENTE, SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO. 
INGRESSO NA SALA RESERVADA AO  GABINETE 
DO JUIZ. VIOLAÇÃO AOS DEVERES FUNCIONAIS. 
CONDUTA INCOMPATÍVEL  COM  A DIGNIDADE,  A 
HONRA,  OBEDIÊNCIA  E  À  PRUDÊNCIA  DA 
FUNÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO  35,  I  e VIII  DA 
LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E 
ARTIGOS  1º,  2º  e  37,  DO  CÓDIGO  DE  ÉTICA. 
COMPROVAÇÃO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO 
CAPAZ  DE  ALICERÇAR  A APLICAÇÃO  DA PENA 
DISCIPLINAR  CORRESPONDENTE.  AUSÊNCIA DE 
DEFESA APTA A DESCONSTITUIR O SUBSTRATO 
PROBATÓRIO  ALEGADO  NA  ACUSAÇÃO. 
REINCIDÊNCIA DE CONDUTA.  PROCEDÊNCIA DA 
ACUSAÇÃO.  APLICAÇÃO  DA  PENALIDADE  DE 
CENSURA.

- O cargo de Juiz de Direito possui funções típicas e 
atípicas. Entre as típicas está a judicante, ou seja, a de 
proferir  decisões de cunho judicial;  por sua vez,  nas 
atípicas,  incluem-se  as  atribuições  administrativas, 
concernentes,  por  exemplo,  em  gerir  a  unidade 
judiciária pela qual é responsável. O desempenho da 
função administrativa engloba a faculdade de adentrar 
e  permanecer  nas  salas  do  prédio  do  fórum,  não 
acessíveis,  livremente,  ao  público  e  restritas  aos 
servidores públicos no exercício da função.

- O afastamento do cargo público, embora em caráter 
temporário e reversível, impõe a privação do exercício 
das funções a ele inerentes, entre elas, no caso em 
disceptação, o livre acesso às dependências do fórum 
em horário posterior ao expediente e em setor restrito 
aos servidores na execução da função.

- “Art. 15. O Tribunal, observada a maioria absoluta de  
seus membros ou do Órgão Especial, na oportunidade  
em  que  determinar  a  instauração  do  processo  
administrativo disciplinar, decidirá fundamentadamente  
sobre  o  afastamento  do  cargo  do  Magistrado  até  a  
decisão final, ou, conforme lhe parecer conveniente ou  
oportuno,  por  prazo  determinado,  assegurado  o  
subsídio integral. 
§ 2º Decretado o afastamento, o magistrado ficará  
impedido  de  utilizar  o  seu  local  de  trabalho  e  
usufruir  de  veículo  oficial  e  outras  prerrogativas  
inerentes  ao  exercício  da  função.”  (Resolução 
Desembargador José Ricardo Porto 
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135/2011 do CNJ) (grifei)

-  O  processado  violou  flagrantemente  os  deveres 
impostos aos juízes, especialmente os previstos no art. 
35, I e VIII da LC 35/79 (LOMAN), além de representar 
condutas  incompatíveis  com  o  Código  de  Ética  da 
Magistratura  (Resolução  CNJ  60/2008),  sobretudo 
àquelas previstas nos 1º, 2º e 37, devendo ser punido, 
ante  a  reincidência  na  prática  de  condutas  de  tal 
natureza, com a pena de censura, nos moldes do art. 
do art. 42, inciso II da LOMAN,  art. 153, inciso II, da 
LOJE-PB,  bem como do  art.  3º,  II  da  Resolução  nº 
135/2011, do Conselho Nacional de Justiça.

PUNIÇÃO  MAGISTRADO.  PENA  DE  CENSURA 
APLICADA.  MAIORIA  ABSOLUTA  NÃO 
ALCANÇADA. ARTIGO  93, X,  DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO Nº 135 DO 
CONSELHO  NACIONAL  DE  JUSTIÇA. 
ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO.

Constituição Federal:

Art.  93.  Lei  complementar,  de  iniciativa  do Supremo 
Tribunal  Federal,  disporá  sobre  o  Estatuto  da 
Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)

X  as  decisões  administrativas  dos  tribunais  serão 
motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares 
tomadas  pelo  voto  da  maioria  absoluta  de  seus 
membros; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004)

Conselho Nacional de Justiça:

Art.  21.  A  punição  ao  magistrado  somente  será 
imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do 
Tribunal  ou  do  Órgão  Especial. (Resolução  135  do 
CNJ).

 Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, 

por unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas. No mérito,  determinar o 

Desembargador José Ricardo Porto 
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arquivamento do processo, por força do disposto no art. 21 da Resolução nº 135 

do Conselho Nacional  de Justiça,  considerando que houve 09 (nove)  votos  pela 

pena de censura e 08 (oito) votos pelo arquivamento. 

RELATÓRIO

Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do 

Juiz  de  Direito  aposentado,  Dr.  Mário  Lúcio  Costa  Araújo,  a  fim  de  apurar  a 

ocorrência  de  suposta  infringência  à  decisão  administrativa  desta  Corte,  que 

determinou, nos autos do Processo nº 2013.0315-9, o seu afastamento do Cargo de 

Juiz  de  Direito,  comportamento  tido  como  contrário  ao  dever  imposto  aos 

magistrados (Art. 35, I e VIII, da LC n. 35/1979 - LOMAN), bem como à dignidade, à 

honra  e  ao  decoro  das  funções  judicantes,  nos  termos  do  Código  de  Ética  da 

Magistratura Nacional (Arts. 1º, 2º e 37, da Resolução CNJ nº 60/2008).

O presente procedimento teve início perante a Corregedoria de Justiça, 

mediante ofício expedido pelos Juízes Philippe Guimarães Padilha Vilar e Anderley 

Ferreira Marques, informando que o ora indiciado, devidamente afastado de suas 

funções pelo Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, esteve no Fórum da Comarca 

de  Picuí,  especificamente  no  gabinete  do  Juiz,  na  data  de  15/07/2013,  após  o 

expediente, por volta das 19:40 horas, conforme relato do vigilante, o Sr. Antônio  

Gonçalves da Silva, (fls.13).

A esse respeito, a peça acusatória (fls. 41/50) atribui ao indiciado:

- Ingresso  nas  dependências  do  fórum  da  Comarca  de  
Picuí,  em  horário  posterior  ao  expediente,  em setor  não  
aberto ao público e sem qualquer autorização, após decisão 
Plenária  desta  Corte  de  Justiça,  prolatada  nos  autos  do  
Procedimento  Administrativo  de  nº  2013.0315-9,  que  
determinou, de forma cautelar, o seu afastamento do cargo  
de Juiz de Direito.

Submetida  a  questão  à  apreciação  do  Tribunal  Pleno,  esta  Egrégia 

Corte concluiu, em sessão realizada no dia 11/12/2013, pela existência de indícios 

de irregularidades na conduta do acusado, restando suficientemente demonstrado, 

Desembargador José Ricardo Porto 
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por meio da prova testemunhal acostada, a pertinência dos fatos relatados, razão 

pela qual se deliberou pela instauração do presente processo disciplinar, nos termos 

das  capitulações  legais  em epígrafe,  assim  como  pelo  afastamento  cautelar  do 

magistrado indiciado, sem prejuízo de seus subsídios (fls. 41/50).

Em  sequência,  decorrido  o  prazo  para  interposição  de  eventuais 

recursos,  após a  intimação do indiciado,  a  Presidente desta  Corte,  Exma.  Desª. 

Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti,  expediu  a  Portaria  nº.  625/2014 

(fls.56/57),  publicada em 13/03/2014,  instaurando o  vertente  PAD e mantendo o 

afastamento  cautelar  do  indiciado,  com percepção  de  seus  subsídios,  conforme 

acórdão supramencionado.

Devidamente notificado para apresentar as suas razões de defesa bem 

como  declinar  as  provas  que  entender  necessárias,  o  acusado  não  apresentou 

resposta, conforme atesta a certidão de fls.96.

Às fls.102, solicitamos à Diretoria Judiciária cópia do acórdão lançado 

nos autos do Processo Administrativo Disciplinar de nº 2000589-13.2013.815.0000, 

no qual o ora processado obteve a sanção de aposentadoria compulsória, decisão 

encartada às fls.104/121-verso.

Haja vista a revelia do Magistrado investigado, foi designado como seu 

defensor  dativo  o  Dr.  Coriolano  Dias  de  Sá  Filho,  tendo  sido  intimado  para 

apresentar defesa e provas que entender necessárias.

Em atendimento, o advogado supramencionado apresentou resposta, 

fls.129/133, alegando, em suma: 

- preliminarmente, que dispensa o debate meritório, tendo 
em  vista  que  o  ato  de  aposentadoria  compulsória  do 
magistrado denunciado tornou-se perfeito, com trânsito em 
julgado da decisão proferida nos autos do PAD Nº 2000589-
13.2013.815.0000,  ficando  o  prosseguimento  deste 
processo  inócuo,  na  medida  que  a  pena  máxima  já  fora  
atribuída, sendo qualquer outra sanção prevista na LOMAN 

Desembargador José Ricardo Porto 
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inaplicável,  perdendo o presente processo o seu objeto,  
pugnando assim pelo  arquivamento.
-  que o Julgador investigado não cometeu falta ou infração 
prevista  no  art.  35  da  LOMAN e  no  Código  de  ética  da  
Magistratura Nacional, uma vez que a decisão que culminou  
no  seu  afastamento  não  proibiu  o  seu  ingresso  nas  
dependências do Fórum da Comarca de Picuí;

-  que o Dr. Mário Lúcio encontrou o Fórum aberto, após o  
expediente, entrou e foi até o gabinete do Juiz apenas pegar  
as  chaves  de  sua  residência  particular,  não  havendo 
qualquer ilicitude em tal ato, na medida que fora afastado  
tão somente das suas funções judicantes;

- que não há que se falar em qualquer modalidade de delito  
na orbe penal;

Ante a iminência do esgotamento do prazo para conclusão do processo 

administrativo, o Plenário desta Corte decidiu (fl. 139), em sessão do dia 06/08/2014, 

nos  termos  do  art.  14,  §  9º,  da  Resolução  do  CNJ  n.  135/2011,  pela  sua 

prorrogação, por mais 140 (cento e quarenta) dias.

Considerando que o Defensor dativo designado, por ocasião da sua 

peça de defesa, não pugnou pela produção de provas, restou deliberado, de ofício, 

às  fls.140,  a  oitiva  do  Dr.  Mário  Lúcio  Costa  Araújo,  nesta  Corte  de  Justiça, 

ocorrendo em 22 de agosto de 2014, cujos termos de qualificação, interrogatório e 

audiência encontram-se encartados às fls.147/148, inclusive o áudio de todo o ato, 

fls.149.

Na sequência, fls.155/166, foram colacionadas as notas taquigráficas 

do procedimento em discussão. 

Finda  a  referida  etapa  processual,  os  autos  seguiram  com  vista  à 

Procuradoria-Geral de Justiça e, posteriormente, à defesa do indiciado.

Em sede de razões finais  e dentro  do prazo estabelecido em lei,  o 

Subprocurador-Geral de Justiça, no Parecer de fls. 170/176, deixou de se manifestar 

acerca  do  meritum  causae,  limitando-se  a  tecer  considerações  acerca  da 

regularidade formal do feito.
Desembargador José Ricardo Porto 
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Às fls.179/180, o Oficial de Justiça designado para o cumprimento do 

mandado  de  intimação  endereçado  ao  processado  para  o  oferecimento  de 

alegações finais, certificou que, após 03 (três) tentativas para cumprir com o seu 

ofício,  não  conseguiu  intimar  o  Dr.  Mário  Lúcio  Costa  Araújo,  já  que  não  se 

encontrava no local em nenhuma das oportunidades, segundo informações de seus 

familiares.

Considerando a certidão acima descrita, o Defensor Público designado 

às fls.124, para defender o indiciado, Dr. Coriolano Dias de Sá Filho, foi intimado 

para ofertar as razões finais.

Em  atendimento,  apresentou  a  última  defesa,  às  fls.  187/194, 

reiterando  todas  as  argumentações  formuladas  na  peça  de  resposta  anterior, 

especialmente no tocante à ausência de proibição, no acórdão que determinou o 

afastamento do indiciado, do seu acesso às dependências do Fórum, ficando sua 

restrição adstrita às funções judicantes. 

Outrossim, transcreveu trecho do depoimento do vigilante do Fórum da 

Comarca de Picuí, bem como da oitiva do Juiz aposentado denunciado.

A seu turno, acrescentou às alegações já efetuadas:

- preliminarmente, a incompetência do Tribunal Pleno para  
análise e julgamento do processo, na medida que o ato de  
aposentadoria compulsória do magistrado indiciado tornou-
se perfeito com o trânsito em julgado da decisão proferida  
no PAD nº 2000589-13.2013.815.0000, portanto, ao deixar o  
cargo o Sr. Mário Lúcio não mais possui foro privilegiado;

Ao final, pugnou pela declinação da competência do órgão Colegiado 

para julgar o procedimento, ou, caso contrário, ratifica a pretensão de arquivamento 

da representação formulada, ante a inexistência de qualquer infração cometida por 

parte do denunciado.

Desembargador José Ricardo Porto 
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Concluída a instrução probatória.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

De início, apreciaremos as questões prévias suscitadas nas peças de 

defesa apresentadas pelo Defensor designado (fls.129/133 e fls.187/194)

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO 

Por ocasião da defesa,  alegou o defensor  dativo a perda do objeto 

deste PAD, na medida em que o ato de aposentadoria compulsória do magistrado 

Mário Lúcio tornou-se perfeito com o trânsito em julgado da decisão proferida no 

Processo  Administrativo  Disciplinar  de  nº  2000589-13.2013.815.0000,  razão  pela 

qual afirma restar inócuo o prosseguimento do presente feito.

Contudo, não assiste razão ao indiciado.

Nos termos da jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça, inexiste 

óbice à aplicação de nova pena disciplinar, haja vista que o processo supracitado,  

utilizado como paradigma, tratou de fatos distintos. 

Fácil verificar que naqueles autos o magistrado foi condenado à pena 

de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, 

pela prática de atos diversos ao contido neste PAD.

                      Vejamos precedente do CNJ:

PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  
MAGISTRADO.  DESEMBARGADOR  DO  TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. PRELIMINARES DE 
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA,  PERDA  DE  OBJETO E 
Desembargador José Ricardo Porto 
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IMPRESTABILIDADE  DAS  PROVAS  REJEITADAS.  
PROVAS INEQUÍVOCAS DA OMISSÃO DO REQUERIDO 
EM  COMUNICAR  A  QUEBRA  DO  SIGILO  DE  
INFORMAÇÕES  À  AUTORIDADE  COMPETENTE  E  DO 
REPASSE  A TERCEIROS.  PROCEDÊNCIA.  APLICAÇÃO 
DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.
1.  Imputação  de  recebimento  de  documentos  que  se 
encontravam sob sigilo judicial, cujo conteúdo não lhe era  
permitido  conhecer,  porquanto  reservado  àqueles  que 
legalmente tinham acesso ao inquérito no STJ; e ainda, de  
repasse  de  tais  informações  a  terceiros,  sem  adotar  
nenhuma  providência  no  sentido  de  comunicar  o  
¿vazamento¿ à autoridade competente.
2.  Preliminar  de  supressão  de  instância  rejeitada,  pois  a 
competência  dos  órgãos  censoriais  locais  é  concorrente 
com a do CNJ,  logo  a  atuação  deste  órgão afastar-se-ia  
somente  se  a  Corregedoria  do  TRF  da  4ª  Região  ou  o  
Conselho  da  Justiça  Federal  já  estivessem  apurando  os  
fatos, o que não é o caso. Entendimento do STF na ADI  
4.638/DF.
3. Preliminar de perda de objeto do expediente afastada.  
Não há óbice para a aplicação de pena idêntica,  haja  
vista  que  o  Processo  Disciplinar  nº  0001852-
74.2009.2.00.0000  tratou  de  fatos  distintos.  Naqueles  
autos  o  magistrado  foi  condenado  à  pena  de 
aposentadoria  compulsória,  com  proventos 
proporcionais ao tempo de serviço, pela prática de atos  
diversos ao contido neste PAD.
4.  Negada  preliminar  de  imprestabilidade  das  gravações 
ambientais e de ilegalidade das interceptações telefônicas  
utilizadas para embasar a acusação. Não compete ao CNJ  
apreciar a validade de prova judicialmente autorizada, sob  
pena  de  conferir-lhe  competência  para  revisar  decisões 
judiciais.
5. Conjunto probatório evidencia que o magistrado infringiu  
deveres previstos no art.  35,  I  e VIII,  da LOMAN, com a  
prática de conduta incompatível com a dignidade, a honra e  
o decoro de suas funções jurisdicionais.
6.  A  conduta  comprovada  do  requerido  de  se  omitir  a  
comunicar a quebra do sigilo das informações à autoridade  
competente e o fato de tê-las repassado a advogados,  a  
possibilitar o seu uso para a prática de crimes de exploração 
de  prestígio  e  tráfico  de  influência,  bem  como  na  
antecipação  de  seus  atos  de  defesa,  ostenta  a  mais  
extrema gravidade que o estatuto disciplinar da magistratura  
pode  prever,  o  que  justifica  a  aplicação  da  sanção 
administrativa  de  aposentadoria  compulsória  com 
vencimentos  proporcionais  ao  tempo  de  serviço,  a  maior  
prevista no ordenamento jurídico brasileiro.
7. Processo Administrativo Disciplinar julgado procedente.
(CNJ  -  PAD  -  Processo  Administrativo  Disciplinar  -  0005493-
36.2010.2.00.0000 - Rel. GILBERTO MARTINS - 175ª Sessão - 

Desembargador José Ricardo Porto 
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j. 23/09/2013 ).(grifei) 
Ademais, é cediço que existe a possibilidade, dentro do prazo legal, do 

juiz condenado no PAD de nº 2000589-13.2013.815.0000 buscar, pela via judicial, a 

sua anulação. Assim, caso obtenha decisão a seu favor, a extinção do presente feito,  

por perda do objeto, neste momento, deixaria o magistrado impune com relação aos 

ilícitos ora praticados.

 
Dessa forma, ainda transcorre o prazo para o manejo de ação ordinária 

de desconstituição de ato administrativo, que prescreve em 05 (cinco) anos, motivo 

pelo  qual,  ante  a  possibilidade  de  restabelecimento  de  seu  cargo,  o  presente 

procedimento não está prejudicado. 

Pelo exposto, afasto a questão prévia suscitada.

PREFACIAL DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA JULGAR A 
DEMANDA,  EM  VIRTUDE  DA  APOSENTADORIA  DO  INDICIADO  E  A 
CONSEQUENTE PERDA DO FORO PRIVILEGIADO

Aduz ainda, preliminarmente, a incompetência do Tribunal Pleno para 

análise  e  julgamento  do  processo,  na  medida  em  que  o  ato  de  aposentadoria 

compulsória do magistrado indiciado tornou-se perfeito com o trânsito em julgado da 

decisão proferida no PAD nº 2000589-13.2013.815.0000, de modo que, ao deixar o 

cargo, o Sr. Mário Lúcio não mais possui foro privilegiado.

A referida  preambular  também  não  merece  acolhimento,  conforme 

explico a seguir.

Não  se  trata  de  foro  privilegiado,  na  medida  em que  não  estamos 

diante de demanda na seara penal, mas sim de processo administrativo disciplinar, 

cuja  competência  é  exclusiva  do  Tribunal,  nos  termos  do  art.  12  da  Resolução 

135/2011, do Conselho Nacional de Justiça, que assim dispõe:

   
“Art.  12.  Para os processos administrativos disciplinares e  
para a aplicação de quaisquer penalidades previstas em lei,  
é  competente  o  Tribunal  a  que  pertença  ou  esteja  
Desembargador José Ricardo Porto 
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subordinado  o  Magistrado,  sem  prejuízo  da  atuação  do 
Conselho Nacional de Justiça.” 

Outrossim,  cuida-se  de  análise  de  ilícitos  cometidos  antes  da  sua 

aposentadoria,  enquanto  ainda  estava  investido  no  cargo,  embora  estivesse 

afastado das funções.

Assim, rejeito a matéria precedente.

MÉRITO

Antes de adentrar na análise do  meritum causae propriamente dito, é 

essencial destacar que a presente pauta decisória toma como alicerce o imperativo 

do sistema republicano de governo, qual seja, o regime de responsabilidade dirigido 

às autoridades estatais,  que constitui  um importantíssimo avanço da democracia 

pátria em busca da limitação do poder e da prevenção de desvios. Assim, pois, tal  

como  já  fora  decidido  por  esta  Corte  em  casos  semelhantes,  os  magistrados 

respondem, como qualquer outro agente público, às consequências de seu próprio 

comportamento.

Ademais,  consigno  a  regularidade  do  processamento  e  do 

desenvolvimento do presente procedimento, tendo em vista, sobretudo, o respeito 

aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa,  bem  assim  a  observância  da  norma  procedimental  consagrada  na 

Resolução  nº  135/2011,  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  que  é  voltada  à 

uniformização dos ritos e das penalidades envolvidas no processo administrativo 

disciplinar aplicável aos magistrados, não subsistindo, destarte, qualquer vício.

A esse respeito, fundamental destacar que o Processo Administrativo 

Disciplinar em testilha transita em redor da apuração dos ilícitos tipificados no artigo 

35, I  e VIII,  da LOMAN (LC n. 35/1979),  bem como, nos artigos 1º,  2º e 37, do 

Código de Ética da Magistratura (Resolução CNJ nº 60/2008).

Desembargador José Ricardo Porto 
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Atendo-se  a  tais  capitulações,  a  Portaria  Inaugural  nº  625/2014 

encarrega-se de delimitar objetivamente o teor da acusação formulada, restringindo, 

pois, o objeto processual à averiguação do seguinte evento:

-  “Ingresso  nas  dependências  do  edifício  do  Fórum  da 
Comarca  de  Picuí,  em  setor  não  aberto  ao  público,  
especificamente na sala reservada ao gabinete do juiz, em 
horário  posterior  ao  fim  do  expediente  e  sem  qualquer  
autorização, após a decisão do Tribunal Pleno da Corte de  
Justiça deste Estado, prolatada nos autos do Procedimento 
Administrativo de nº 2013.0315-9, que determinou, de forma  
cautelar, o seu afastamento do cargo de Juiz de Direito.” - 
fls.03.

Justamente à luz de tais fatos e imputações é que verterá o julgamento 

do feito e, consequentemente, desenvolver-se a fundamentação que ora se inicia. 

Procedendo-se ao exame da casuística posta em disceptação, cumpre 

adiantar a comprovação inequívoca,  in casu,  da autoria e materialidade dos ilícitos 

funcionais atribuídos ao Sr. Mário Lúcio Costa Araújo, quais sejam: comportamentos 

contrários aos deveres impostos aos magistrados, assim como, à dignidade, à honra 

e ao decoro das funções judicantes, nos termos da LC nº 35/1979, LOMAN, e do 

Código de Ética da Magistratura, conforme raciocínio infra.

Consoante já relatado, o procedimento administrativo sob análise teve 

início  perante  a  Corregedoria  de  Justiça  mediante  ofício  expedido  pelos  Juízes 

Philippe Guimarães Padilha Vilar e  Anderley Ferreira Marques, informando que o 

ora  indiciado,  apesar  de  devidamente  afastado  de  suas  funções  pelo  Egrégio 

Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  esteve  no  Fórum  da  Comarca  de  Picuí, 

especificamente no gabinete do Juiz, na data de 15/07/2013, após o expediente, por 

volta das 19:40 horas, conforme relato do vigilante, o Sr. Antônio Gonçalves da Silva,  

cujo depoimento transcrevo a seguir:   

“Aos  dezesseis  dias  de  julho  de  2013,  às  14h31min,  
tendo  em vista  a  relevância  das  informações  dadas  pelo  
declarante  abaixo  identificado,  foi  por  ordem dos  Exmos.  

Desembargador José Ricardo Porto 
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Juízes  Substitutos  PHILIPPE  GUIMARÃES  PADILHA 
VILAR  e  ANDERLEY FERREIRA MARQUES,  designados 
para  a  Comarca  de  Picuí-PB,  na  sala  de  audiências  do  
respectivo  fórum local,  colhido  o  depoimento  informal  de  
ANTÔNIO  GONÇALVES  DA  SILVA,  brasileiro,  casado, 
funcionário público municipal, portador do RG. n. 944387 25 

via SSP/PB, residente na Rua Manoel Loureço de Farias n.  
88,  Monte  Santo,  Picuí-PB,  que,  às  perguntas  dos  
magistrados  disse:  "que  apesar  de  ser  servidor  público 
municipal,  encontra-se  cedido  ao  Tribunal  de  Justiça  da  
Paraíba, trabalhando no fórum de Picuí-PB, na função de 
vigilante; que na data de ontem, dia 15.07.2013, iniciou seu  
turno de trabalho às 18:00 horas, e entre as 19:30 e 20:00  
horas,  o  juiz  afastado,  Dr.  Mário  Lúcio  Costa  Araújo,  
compareceu ao fórum local;  que estava conversando com 
um vigilante, colega que trabalho no Ministério do Trabalho,  
prédio  ao  lado,  quando  avistou  o  carro  do  referido  
magistrado;  que  neste  momento  se  dirigiu  à  entrada  do  
fórum  e  se  deparou  com  o  juiz  Mário  Lúcio  nas  
dependências do gabinete do juiz;  que o juiz Mário Lúcio  
entrou  no  fórum loca!  sem autorização  de ninguém,  pois  
possui a chave do prédio; que no momento da chegada do  
juiz, estava na dependência do fórum, além dele depoente,  
a servidora Marili; que esta servidora não teve contato com 
o juiz Mário Lúcio, pois estava no cartório trabalhando; que  
viu quanto o Dr. Mário Lúcio entrou no gabinete do juiz, do  
fórum de Picuí, sozinho; que a porta da sala de audiência,  
que dá acesso ao gabinete, ficou aberta; que o depoente  
não chegou a entrar no gabinete; que o juiz Mário Lúcio não  
falou os motivos de sua vinda ao fórum; que o juiz Mário  
Lúcio  ficou  aproximadamente  quinze  minutes  nas 
dependências do fórum; que o juiz Mário Lúcio ao sair nada  
disse à pessoa do depoente; que o depoente não viu o juiz  
Mário  Lúcio  saindo  com nenhum processo  ou  papel  das  
dependências do fórum; que não sabe o motivo da vinda do  
juiz Mário Lúcio ao fórum; que o juiz não entrou com pasta,  
sacola, boísa ou maleta, etc; que o juiz trajava roupa do tipo  
passeio.
Lido  e  achado  em  conformidade,  o  presente  termos  vai  
assinado  pelo  declarante  e  pelos  juízes  Substitutos  
designados.” (fls.13)

Em sua  peça  defensiva,  fls.129/133,  manejada  através  de  defensor 

dativo, o processado alegou, em suma: 

- preliminarmente, que dispensa o debate meritório, tendo 
em  vista  que  o  ato  de  aposentadoria  compulsória  do 
magistrado denunciado tornou-se perfeito, com trânsito em 
julgado da decisão proferida nos autos do PAD Nº 2000589-
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13.2013.815.0000,  ficando  o  prosseguimento  deste 
processo  inócuo,  na  medida  que  a  pena  máxima  já  fora  
atribuída, sendo qualquer outra sanção prevista na LOMAN 
inaplicável,  perdendo o presente processo o seu objeto,  
pugnando assim pelo  arquivamento.

-  que o Julgador investigado não cometeu falta ou infração 
prevista  no  art.  35  da  LOMAN e  no  Código  de  ética  da  
Magistratura Nacional, uma vez que a decisão que culminou  
no  seu  afastamento  não  proibiu  o  seu  ingresso  nas  
dependências do Fórum da Comarca de Picuí;

-  que o Dr. Mário Lúcio encontrou o Fórum aberto, após o  
expediente, entrou e foi até o gabinete do Juiz apenas pegar  
as  chaves  de  sua  residência  particular,  não  havendo 
qualquer ilicitude em tal ato, na medida que fora afastado  
tão somente das suas funções judicantes;

- que não há que se falar em qualquer modalidade de delito  
na orbe penal;

O  acusado  foi  devidamente  ouvido  na  esfera  judicial,  conforme 

interrogatório encartado às fls.147/148, cujo excertos mais importantes transcrevo a 

seguir: 

(…)
O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO): (4MA)

- Dr.  Mário  Lúcio,  o  senhor  está  ciente  do  teor  das 
acusações que,  basicamente, são relativas ao fato de Vossa  
Excelência  ter  entrado  nas  dependências  do  Fórum  da 
Comarca de Picuí, na sala reservada ao gabinete do Juiz, em 
horário  posterior  ao  fim  do  expediente,  sem  que  houvesse  
qualquer autorização, porque isso foi feito após uma decisão do  
Tribunal Pleno da Corte de Justiça deste Estado, nos autos do 
Procedimento  Administrativo  2013/0315-9  que  havia  
determinado, de forma cautelar, o seu afastamento do cargo  
de Juiz de Direito. O que o senhor tem a dizer sobre este fato, o  
senhor pode esclarecer?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

-  Excelência,  realmente  eu  adentrei  nas  dependências  do  
Fórum e o fiz,  inicialmente, porque, primeiramente, não havia  
nenhuma determinação legal para não fazê-lo, para não entrar  
no Fórum. O fiz porque vim da Capital após o afastamento, saí 
daqui de João Pessoa para Picuí, que é mais ou menos três  
horas de distância até o local, porque a minha casa ainda está  
no  mesmo  local  e  tive  que  apanhar  algumas  coisas,  
principalmente na geladeira, que estavam  lá. Isso aconteceu,  
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eu não me recordo se foi dois ou três dias após. Ao chegar em 
Picuí  eu lembrei  que a minha chave,  como sempre faço,  
estava no gabinete, porque eu a deixo com uma das serventes  
e ela faz a faxina e coloca a chave lá, tanto para que eu não  
esqueça, como já ocorreu, e para não procurá-la, as vezes, à 
noite como costumava ir. Eu chegava a noite, às vezes muito 
tarde, e tinha que bater a porta dela, então, ela deixava. E,  
simplesmente, o meu crime, a minha infração, foi só essa,  
adentrei para  apanhar a chave do meu gabinete e, nesse 
meio tempo, precisei ir ao  banheiro, então, o tempo que eu 
passei,  cerca de dez a quinze minutos foi  o  tempo que eu 
estava fazendo as necessidades fisiológicas. Realço que quando 
entrei, não havia ninguém no Fórum, nem na frente, e soube  
após que havia uma funcionária dentro, que também não vi, tanto  
pelo pouquíssimo tempo que passei. Ao sair foi que eu encontrei  
um servidor, o Toinho, ele estava na frente  e até comuniquei  
para ele; Toinho vim só pegar a chave e estou saindo. Ele  
disse que eu não comuniquei nada com ele porque, ou ele não 
ouviu,  ou  esqueceu  deste  fato.  Eu  gostaria  de  esclarecer  
também, o senhor me permita, eu sei que o fórum, a sala de 
audiência,  é  aberta  e  estava  aberta  como  está  dito  nos 
próprios  autos.  A única  coisa  que  estava fechada  era  só  o  
gabinete,  porque dá acesso ao banheiro. O gabinete tem um 
banheiro,  foi  só o que eu  fechei (5Cy),  e o computador,  as  
coisas que ficam lá, ficam tudo na sala de  audiência. Isso, a 
própria  Corregedoria  tem  conhecimento  porque  esteve  lá,  
várias vezes, e percebeu isso. Então, o vigia entrou e estava  
aberto, porque não havia necessidade de eu fechar a porta, só 
fechei, naturalmente, a porta que entrei para o banheiro. Isso aí  
está bem narrado nos autos. E o tempo que passei no fórum foi  
só esse, enquanto estava no banheiro. Apanhei a chave e, pelo 
horário, não tinha como eu comunicar, nem pedir a ninguém,  
justamente porque havia a necessidade de ir para casa. Todo o  
meu crime, todo esse procedimento foi instaurado por conta 
desse fato. Esclareço ainda, por  oportuno, que isso pode ser  
observado, que todos os meus livros, o acesso às minhas coisas 
ainda estão lá, porque não entrei lá depois que fui afastado,  
nenhuma  vez  mais,  somente  esse  dia  porque  precisei  da  
chave e não tinha como fazer, não tinha como arrombar a porta,  
até porque eu precisava, como falei, ir logo ao banheiro e, após,  
me dirigi para casa. Também está nos autos que ele não me viu 
entrar. Ele não estava nem na porta. Falaram um tempo de  
quinze a  vinte  minutos,  mas é  impreciso  porque ele  não...  
Depois, foi que ele viu o carro e chegou. Também está dito que 
não saí com nada, como também ele não pode dizer que eu  
também não entrei e também não poderia nem dizer, porque ele 
não me viu entrar, mas está dito que não saí com nada na mão. 
A única coisa que peguei foi a chave, saí e fui para minha  
residência. Unicamente, só foi esse o fato.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):
Desembargador José Ricardo Porto 
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- Quando diz "ele", a quem o Senhor se refere?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Ao vigia Toinho, o vigilante que estava lá no Fórum. Ele não  
estava dentro do Fórum, ele estava no prédio do Ministério do  
Trabalho,  que fica  acerca de 200 metros,  depois  ele estava  
conversando com outro vigia na hora que cheguei,  creio eu,  
porque não vi. Eu o vi após, quando estava saindo.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

- Então, Dr. Mário, esse ingresso nas dependências do Fórum,  
realmente, foi após o seu afastamento?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Foi após o afastamento, justamente, eu não recordo, como 
ele disse, se seriam dois ou três dias que precisei ir apanhar  
algumas coisas que estavam na minha residência.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):
- Para ingressar no Fórum, o senhor tinha a chave de acesso?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- A chave do Fórum eu tinha, a chave da porta da entrada e do  
gabinete. Como  eu abri, como sempre fazia, já muitas vezes  
chegava tarde,  comia no Fórum,  pegava  alguma coisa,  às 
vezes pegava a minha chave, eu não gostava de andar com 
ela porque às vezes esquecia e, às vezes, como já disse, batia  
na  porta  dela,  que  a  servente  ficava  com  a  chave,  
justamente, para fazer a limpeza quando eu viajava. Foi só  
isso que aconteceu.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):
- Essa chave que o senhor foi pegar era a chave de que local? O 
SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):
- Da minha casa.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

- Da sua residência na comarca?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):
- Da minha residência na comarca.
Desembargador José Ricardo Porto 
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O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):
- Havia sido deixada por quem?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Deixada  por  ela  mesma,  pela  servente.  Porque  ela  ia,  
prosseguia a limpeza da casa... (intervenção)

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):
- Fazia faxina?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):
- E deixava lá.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):
- Fazia faxina na sua residência?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Varria, às vezes, lavava algumas coisas, já fazia lá para não  
haver aquele  contratempo, porque,  como citei,  às vezes, eu  
esquecia e, às vezes, tinha que  bater na porta dela tarde da  
noite. Então, a. gente combinou isso, ela fazia isso, ficava lá no 
gabinete, dentro do gabinete. Ela abria e ficava.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):
- O senhor se recorda,  Dr.  Mário, a que horas se deu esse  
ingresso no Fórum?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Presumivelmente, por volta das 19h, porque do tempo que  
me desloquei,  parei ainda, demorei um pouco em Campina e  
cheguei fora do expediente. Eu não sei precisar a hora, mas  
foi mais ou menos isso.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

- Era que dia da semana, recorda-se?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Não recordo.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
Desembargador José Ricardo Porto 

19



Processo Administrativo Disciplinar nº 2004839-55.2014.815.0000

CONVOCADO):
- Mas era dia de semana ou era final de semana?  

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):
- Era dia de semana.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):
- Tinha alguém no fórum?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):
- Eu soube após que tinha uma funcionária dentro do cartório,  
mas não a vi. 

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):
- Não chegou a vê-la?
O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Não a vi porque, como citei antes, como demorei pouco, entrei  
e saí, não a vi. Na hora que eu saí, foi que vi o vigilante Toinho  
na porta;  cumprimentei-o e  disse que estava saindo, estava 
indo embora e que tinha ido só pegar a chave. Entrei no carro e 
fui embora.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

- Quer dizer que, no caso, o senhor entrou, não viu ninguém,  
nem o vigilante, e na saída é que o senhor chegou a ver o  
vigilante.

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Cheguei  a  ver  o  vigilante  na  saída,  foi  quando  eu  o  
cumprimentei rapidinho e fui para casa.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):
- O lugar que o senhor foi, que é o gabinete... (intervenção) 

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):
- O gabinete.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

- Tinha algum computador?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):
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- No  gabinete  tem  a  sala  de  audiência  e  (6AA)  tem  o  
computador que fica no meu gabinete.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):
- O senhor chegou a fazer o uso desse computador? Entrou? 

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):
- De maneira nenhuma.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):
-Para pegar algum arquivo?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

-Até quase que não é usado esse computador, muito raramente,  
porque o computador que é usado normalmente é o da sala de 
audiência, onde fica as audiências, que é a ante-sala, digamos 
assim. Tem a sala grande e logo em seguida tem um espaço 
pequeno, bem restrito mesmo, que fica o gabinete e o banheiro.  
Foi quando eu passei e entrei para lá. Esse computador que  
estava  lá  quase  não  se  usava,  até  porque  era  ruim  de  
manusear e era difícil. Então, quando se usava, geralmente, era 
o computador da sala de audiência.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

-O Senhor disse, não sei se o Senhor confirma, que não levou  
objeto nenhum, a não ser a chave.

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

-Só a chave. Coloquei no bolso e sai. Foi o que peguei lá no  
gabinete. Nada, até coisa pessoal evitei pegar, livros, que, como 
disse, ainda estão lá, todos os meus livros, muitas coisas. Só  
entrei essa única vez,  durante o tempo que fui  afastado até  
agora, simplesmente para apanhar a minha chave.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

-Pelo fato do senhor ter sido afastado do cargo, o senhor não  
chegou  a  interpretar  que  isso  também  consistiria  numa 
proibição em entrar nas dependências do Fórum? Chegou a 
pensar  nessa hipótese? Se estou  afastado, também estou 
proibido de ingressar no gabinete, fazer uso de computador. O 
senhor chegou a pensar nessa hipótese?
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O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Excelência eu confesso que não me veio essa possibilidade,  
mesmo porque, como lhe disse, o fato foi só esse que fui fazer,  
realmente, naturalmente. Não mexi em nada, em computador,  
nem tinha porque, pelo horário que cheguei, não tinha ninguém 
no Fórum. Então, não me passou isso e também porque não 
havia nenhuma determinação expressa, legal, de não adentrar  
no Fórum. Então, simplesmente, foi isso que ocorreu, entrei  
e sai.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):
- Comunicou a alguém, Dr. Mário, que esteve lá?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Na realidade, não. Como citei, falei com o vigilante na hora da 
saída. Disse: "Opa, tudo bem, vim só pegar minha chave. Já  
estou indo", e fui saindo. Só isso que aconteceu.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):
- Não teve acesso a computador ou arquivo?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Sobre hipótese nenhuma. Foi criada uma coisa fantasiosa de 
mexer  em  computador,  mas,  como disse,  o computador  que 
ficava no gabinete quase não era utilizado. Às vezes, eu usava 
um  computador  pequeno,  um  notebook,  ou  o  da  sala  de 
audiência que estava aberta. O computador que era usado,  
normalmente,  era  na  sala,  como  está  nas  declarações  do  
vigilante, ele diz que a sala estava aberta. E estava, realmente,  
não havia porque trancar. Às vezes eu não trancava, porque 
como só tinha papel, livro, geralmente, eu não trancava o  
gabinete, geralmente, ela ficava aberta.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

- Essa  chave  do  Fórum,  o  senhor  fazia  uso  dela  
diariamente,  carregava  consigo  a  chave  do  Fórum  e  do  
gabinete, as duas?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Quase que diariamente e, às vezes, não carregava, porque,  
geralmente,  quando chegava já  estava aberta  e,  às  vezes,  
também saia no horário normal.  Então,  não era comum eu 
estar com a chave também. Às vezes, esporadicamente, as  
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usava.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

- Chegou a entregar essa chave depois do fato? De 
entregar a chave já que  estava afastado?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Na realidade, não entreguei porque não adentrei mais, vi que  
não havia necessidade... (intervenção)

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

- Mas também não a utilizou?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Não, de maneira alguma, porque quando soube que houve o  
procedimento,  mandaram logo trocar a fechadura. Então, não  
havia necessidade. Como disse,  não fui mais ao Fórum após  
essa oportunidade. Essa foi a única vez que fui ao  prédio do 
Fórum após esse fato. Já estive em Picuí algumas vezes, mas  
no Fórum fui essa única vez.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

- Eu vou parar as minhas perguntas. Tem mais alguma coisa,  
Dr. Mário, para nós esclarecermos aqui, que o senhor queira  
dizer, ou que disse e que não ficou bem esclarecido?

O SENHOR MÁRIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Excelência, eu só tenho a lamentar todo um procedimento  
instaurado  por  conta disso,  porque,  como citei,  não vi,  não 
antevejo (7AB) nenhum crime,  nenhuma conduta ilícita,  por  
que  eu  entrei,  como  disse,  só  para  apanhar,  quando  eu 
cheguei lembrei que a chave, ás vezes, deixava com ela, como 
aconteceu nesse fato. Como eu vinha para João Pessoa, eu tive 
audiência e fui afastado. Então, eu tinha deixado com ela para  
fazer a limpeza. Então foi só isso que ocorreu, fui apanhar a 
chave e saí, demorei, eu acho que não foi 15 minutos. É tanto 
que eu fui ao banheiro, fiz a necessidade fisiológica, peguei a  
chave e saí. Foi o que ocorreu, é tanto que eu depois soube  
que ele tinha instaurado procedimento, foi que eu fui saber que  
tinha uma pessoa dentro do Fórum que eu não sabia. A partir  
daí, eu não fui mais no Fórum. Eu não entreguei a chave, por  
que  disseram  que,  no  outro  dia,o  Juiz  que  estava  lá  em  
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substituição  tinha  mandado  trocar  tudo.  Então,  eu  não  me 
preocupei, não fui mais lá, isso pode ser facilmente observado 
e comprovado com qualquer  Servidor do Fórum, meus livros  
todos estão lá. Eu vou evitar, não vou mais lá, para não ter mais 
nenhum problema, está tudo lá. Não tive, nenhuma vez mais  
adentrei no Fórum, sob hipótese alguma. Eu estive em Picuí,  
como eu disse, então fui lá.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

- Então, na época, já havia Juiz substituindo Vossa Excelência?

O SENHOR MARIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Só que estavam fazendo audiência,  porque,  justamente,  
eu  tinha  sido  afastado  e  dois,  três  dias  depois,  não  me 
lembro, parece que teve uma audiência, eu não me lembro.  
Eu sei que era um dia de semana, mas não sei qual era o dia.  
Teve uma audiência, eu não sei se era audiência normal ou era  
uma outra, não recordo.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

-Apenas para encerrar aqui as minhas perguntas, a sua situação 
funcional qual é?

O SENHOR MARIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Hoje estou afastado, estou aposentado.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

- Compulsoriamente?

O SENHOR MARIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):
- Compulsoriamente.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

- Por decisão transitado em julgado?

O SENHOR MARIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Perfeito, soube agora que estava transitado em julgado.
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O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ 
CONVOCADO):

- Então, eu vou encerrar minhas perguntas. Eu vou passar a  
palavra  à  Dra.  Jacilene Nicolau,  Procuradora,  para  que sua 
Excelência faça as perguntas que julgar necessárias.

A SENHORA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO  
(JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES):

- Eu requeiro a Vossa Excelência, reperguntar a Dr. Lúcio se no  
período  após  a  instauração  desse  procedimento,  se  tem 
conhecimento  que  sumiu  algum  processo  do  Fórum,  do 
Cartório? Se houve sumiço de algum processo no período?

O SENHOR MARIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Não  senhora,  não  soube  de  nada  sobre  isso,  porque,  
inclusive, eu não estive no Fórum, como já citei, após esse fato.  
Só fui essa única vez lá.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

- Agora, vou passar a palavra ao Dr. Coriolano Dias de Sá  
Filho,  para Sua  Excelência  fazer  as  perguntas  que  julgar  
pertinentes.

O SENHOR ADVOGADO (CORIOLANO DIAS DE SÁ FILHO):

- Dr. Mário Lúcio, eu li todo o procedimento que se encontra  
aqui na escrivania e não vi nenhuma indicação de perícia em 
computador, existiu apenas uma  ilação do que poderia, que 
poderia,  que  poderia.  O  senhor  também  leu  com  o  seu 
Advogado anterior e viu que não existe nenhuma perícia. O  
senhor confirma?

O SENHOR MARIO LÚCIO COSTA ARAÚJO (INDICIADO):

- Perfeito. Eu gostaria até de esclarecer que o computador que,  
porventura, houve uma coisa fantasiosa da Corregedoria, que  
inventou isso ai, que o computador que era do Gabinete estava 
com defeito, era ruim, quase, como eu disse, não utilizava. O 
computador que era utilizado, normalmente, era o da sala de 
audiência, e, como eu citei, ficou, estava aberto, não mexi. Eu  
gostaria  até  de  acrescentar,  Excelência,  se  o  senhor  me 
permite, porque até para manusear um computador, teria que 
ligá-lo, teria que ter (8Ro) um tempo a mais e pelo tempo que 
eu passei, não havia nem como, até pela questão de  tempo 
seria impossível, tinha que ser um hacker, uma pessoa muito  
expert  para mexer em um computador e alterar alguma coisa  
em quinze minutos. É coisa que eu não sou, com certeza.
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O SENHOR ADVOGADO (CORIOLANO DIAS DE SÁ FILHO):
- Era só isso Excelência.

O SENHOR DESEMBARGADOR ESLU ELOY FILHO (JUIZ  
CONVOCADO):

-  Agradeço a Vossa Excelência. Então, agora, nós vamos fazer  
o encerramento da audiência, concluído o interrogatório com as  
exposições do interrogado,  perguntas do Juiz designado, da 
Procuradora e de seu defensor. Agora,  passarei à leitura do 
termo de audiência, que é o resumo dos trabalhos.

Leitura  do  termo  de  audiência. (9Ju)”

Logo, revolvendo o conjunto probatório carreado ao feito, constata-se, 

facilmente,  que  as  imputações  feitas  ao  magistrado  aposentado  Mário  Lúcio 
Costa  Araújo  dizem respeito  à  desobediência  à  decisão  que  determinou  o  seu 

afastamento  do  cargo,  lançada  nos  autos  do  Procedimento  Administrativo  de  nº 

2013.0315-9, nos termos do art.15, §2º da Resolução 135/2011, do CNJ.

Pois bem.

Esmiuçando o depoimento de fls.13, do Sr. Antônio Gonçalves da Silva, 

vigia  do  Fórum de Picuí,  bem como as declarações do próprio  processado,  por 

ocasião  do  seu  interrogatório,  além  da  defesa  ofertada  pelo  Dr.  Coriolano  Sá, 

constata-se ser incontroverso que o indiciado, no dia 15/07/2013, ingressou 
nas dependências do edifício do Fórum da Comarca de Picuí, especificamente 
na sala reservada ao gabinete do juiz, fora do horário de expediente e sem 
qualquer autorização, após a decisão do Tribunal Pleno da Corte de Justiça 
deste  Estado,  prolatada  nos  autos  nº 2013.0315-9,  que  determinou  o  seu 
afastamento temporário do cargo de magistrado.

É cediço que o cargo de Juiz de Direito, como a maioria dos cargos 

públicos, possui funções típicas e atípicas. Entre as típicas está a judicante, ou seja, 

a de proferir decisões de cunho judicial; por sua vez, nas atípicas, incluem-se as 

atribuições administrativas, concernentes, por exemplo, em gerir a unidade judiciária 

pela  qual  é  responsável.  O  desempenho  da  função  administrativa  engloba  a 
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faculdade de adentrar e permanecer nas salas do prédio do fórum, não acessíveis,  

livremente, ao público e restritas aos servidores públicos no exercício da função.

Nesta esteira, o afastamento do cargo público, embora em caráter 
temporário  e  reversível,  impõe  a  privação  do  exercício  das  funções  a  ele 
inerentes, entre elas, no caso em disceptação, o livre acesso às dependências 
do Fórum, notadamente em horário posterior ao expediente e em setor restrito 
aos servidores na execução da função.  Logicamente que a desobediência ora 

aquilatada não se refere à possibilidade de o magistrado Mário Lúcio ir ao Fórum da 

Comarca de Picuí  e  circular  nas áreas abertas ao público,  durante o horário  de 

expediente, conforme alude a defesa.

No  que  pertine  à  discussão  acerca  da  retirada  de  objeto  das 

dependências do imóvel, bem como alegada violação de computador, verifico que,  

nesse  aspecto,  os  elementos  probatórios  não  nos  conduzem  a  tal  assertiva. 

Destarte,  irrazoável  a  condenação,  por  essa suposta  falta,  com base em meras 

suposições,  quando sequer  existe  prova  técnica  ou testemunhal  confirmando tal 

imputação. 

Entrementes,  repito,  a  infração disciplinar  relaciona-se ao fato  de  o 

denunciado ter adentrado nas dependências do fórum da Comarca de Picuí,  em 

horário posterior ao expediente e em setor não aberto ao público, como se estivesse 

no exercício regular de suas funções.

Desta feita, as alegações de que não houve ordem que impedisse o 

acusado de adentrar nas dependências do Fórum da Comarca de Picuí, não têm 

fôlego para prosperar.

Nesses termos,  impõe-se registrar  que o afastamento  preventivo do 

indiciado encontra-se disciplinado no art.15, § 2º da Resolução 135 do CNJ, que 

assim dispõe:
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“Art. 15. O Tribunal, observada a maioria absoluta de seus  
membros ou do Órgão Especial,  na oportunidade em que 
determinar  a  instauração  do  processo  administrativo  
disciplinar,  decidirá  fundamentadamente  sobre  o  
afastamento do cargo do Magistrado até a decisão final, ou,  
conforme lhe parecer conveniente ou oportuno,  por prazo 
determinado, assegurado o subsídio integral. 

§  2º  Decretado  o  afastamento,  o  magistrado  ficará  
impedido de utilizar o seu local de trabalho e usufruir de  
veículo  oficial  e  outras  prerrogativas  inerentes  ao 
exercício da função.” 

Analisando  o  dispositivo  supracitado,  verifica-se,  claramente,  que é 
decorrência legal do afastamento a impossibilidade do exercício de qualquer 
prerrogativa inerente à função de magistrado, tanto as típicas como as atípicas, 

conforme já demonstrado acima, não se restringindo, apenas, à função judicante,  

como sustentado na sua peça de defesa.

Destarte,  o  episódio  em  comento  evidencia  desvio  funcional, 

consistente em possível caracterização de crime de desobediência e desrespeito às 

decisões  administrativas  hierarquicamente  superiores,  além de  negar  vigência  à 

honra, ao decoro e à prudência, aliado ao fato do indiciado ser reincidente na prática 

de  condutas  da  mesma  natureza,  na  medida  que  já  se  encontra  aposentado 

compulsoriamente, por ter infringido, dentre outras normas, o Código de Ética da 

Magistratura Nacional.  

Portanto, diante dos fatos e das provas que foram aqui relatadas, tem-

se que, ao proceder da maneira como procedeu, o Juiz Mário Lúcio Costa Araújo, 

deixa  transparecer,  também,  ter  faltado  com  equilíbrio,  serenidade,  sensatez, 

prudência, enfim, com ética profissional.

Discorrendo sobre a "Ética da Magistratura", são válidas aqui as lições 

do Desembargador José Renato Nalini (Ética da Magistratura, RT, 2- ed., p. 183) 

quanto  ao  dever  de  prudência  que  deve  nortear,  em  particular,  os  atos  dos 

magistrados, verbis:
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"Prudência  é  a  virtude  capaz  de  prever  e  de  evitar  
inconveniências, perigos, conseqüências indesejáveis. São 
seus  sinônimos:  acerto,  advertência,  assento,  cautela,  
circunspecção, comedimento, cordura, discrição, equilíbrio,  
juízo,  madureza,  moderação,  precaução,  prumo,  recato,  
reflexão, resguardo, sabedoria, serenidade"

E ressalta (obra cit, p. 184):

"[...] é exatamente isso o que o Código de Ética prevê. Um 
juiz dotado de sapiência prudencial. Que não seja impulsivo.  
Que não ceda às paixões. Que saiba sufocar o instinto para 
fazer  prevalecer  a  razão.  Que  saiba  analisar  situações 
complexas e difíceis de forma profunda e minuciosa, para  
poder tomar decisões com segurança maior."

"O Código de Ética da Magistratura Nacional contempla não 
só a prudência, mas impõe ao juiz atuar de forma cautelosa,  
atento às conseqüências que sua decisão pode provocar.

Emerge, assim, do escorço delineado, que as provas são assentes e 

objetivas em comprovar as imputações atribuídas ao magistrado

De  tudo  isso,  se  extrai  a  comprovação  latente  da  autoria  e 

materialidade do ilícito praticado e discutido no presente procedimento administrativo 

disciplinar, a qual verte na formação do livre convencimento motivado deste Relator 

e,  consequentemente,  impõe  a  condenação  do  indiciado  nas  sanções 

administrativas cabíveis, nos termos da legislação aplicável. 

Até mesmo porque a sua defesa limitou-se  a aduzir  as razões que 

levaram o processado à prática da conduta ilícita, sem refutar a sua presença no 

Fórum em horário impróprio,  tornando-a incontroversa.

Nesse  contexto,  repito,  a  motivação  da  transgressão  do  juiz,  ora 

aposentado,  afigura-se  despicienda,  na  medida  em  que  restou  caracterizada  a 

ilicitude que lhe é endereçada, consistentes na sua entrada no prédio, sem qualquer 

autorização, depois do expediente, e nas dependências do gabinete reservado aos 

juízes, sendo irrelevante, portanto, o motivo que o levou a fazê-lo.

Desta feita, completamente fundadas as acusações formuladas contra 
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o  denunciado,  porquanto  alicerçadas  e  sustentadas  no  conjunto  probatório 

documentado nos autos, o qual se mostrou contundente em desfavor do indiciado, 

notadamente  ao  demonstrar,  com  clareza,  a  ocorrência  das  faltas  funcionais 

reprováveis. Em vista disso, fundamental proceder, ora, à tipificação legal dos fatos, 

isto é, ao exame dos ilícitos à luz do ordenamento jurídico.

Sob tal  prisma, salutar o destaque de que os atos inequivocamente 

praticados  pelo  Sr.  Mário  Lúcio  Costa  Araújo  incorreram,  de  forma  extreme  de 

dúvidas, em violação aos deveres funcionais consagrados no artigo 35, incisos I e 

VIII, da Lei Orgânica da Magistratura, infra:

“Artigo 35. São deveres do magistrado:
I-  cumprir  e  fazer  cumprir,  com  independência,  
serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos  
de ofício;
[...]
VIII-  manter  conduta  irrepreensível  na  vida  pública  e  
particular.”

Sem contar que sua conduta também deixou de observar as regras de 

prudência estabelecidas no Código de Ética da Magistratura,  sobretudo,  aquelas 

enunciadas nos artigos 1º, 2º e 37, de igual forma consignados:

“Artigo 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.”

“Artigo 2º. Ao magistrado impõe-se primar pelo respeito  
à Constituição da República e às leis do País, buscando  
o  fortalecimento  das  instituições  e  a  plena  realização  
dos valores democráticos.”

“Artigo  37.  Ao  magistrado  é  vedado  procedimento 
incompatível  com a dignidade, a honra e o decoro de 
suas funções.”
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Tendo em vista tais capitulações, bem como a necessária punição pelo 

desrespeito  a  deveres  funcionais,  faz-se  essencial  salientar  que  a  aplicação  da 

penalidade administrativa deve atentar para a correspondência entre a qualidade e a 

quantidade  da  sanção,  além  da  grandeza  ou  grau  de  responsabilidade  do 

responsável pela falta.

Ressaltamos por pertinente, que a própria Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional – LOMAN, em seu artigo 42 e seguintes, estabelece o seguinte:

“Artigo 42. São penas disciplinares:
I – advertência;
II - censura;
III - remoção compulsória;
IV  -  disponibilidade  com  vencimentos  proporcionais  ao 
tempo de serviço;
V  -  aposentadoria  compulsória  com  vencimentos  
proporcionais ao tempo de serviço;
VI - demissão.
Parágrafo único -  As penas de advertência  e  de censura  
somente são aplicáveis aos Juízes de primeira instância.

Art. 43- A pena de advertência aplicar-se-á reservadamente,  
por  escrito,  no  caso  de  negligência  no  cumprimento  dos  
deveres do cargo.

 Art.  44  -  A  pena  de  censura  será  aplicada 
reservadamente,  por  escrito,  no  caso  de  reiterada 
negligência no cumprimento dos deveres do cargo,  ou 
no  de  procedimento  incorreto, se  a  infração  não 
justificar punição mais grave.

No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da 

Resolução de nº 135/2011, que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao 

procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, acerca do rito e 

das penalidades, assim apregoa, em seu artigo 3º e 4º:

“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: 
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I - advertência;

II - censura;
III - remoção compulsória;

IV - disponibilidade; 

V - aposentadoria compulsória;

VI – demissão.

§ 1º - As penas previstas no art. 6º, § 1º, da Lei no 4.898, de  
9 de dezembro de 1965,  são aplicáveis  aos magistrados,  
desde que não incompatíveis com a Lei Complementar no  
35, de 1979.

§  2º-Os  deveres  do  magistrado  são  os  previstos  na  
Constituição Federal, na Lei Complementar no 35, de 1979,  
no  Código  de  Processo  Civil  (art.  125),  no  Código  de  
Processo Penal  (art.  251),  nas demais  leis  vigentes  e no 
Código de Ética da Magistratura.

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.

Em âmbito local, a seu turno, as regras para a dosimetria de eventuais 

sanções impostas a magistrados encontram-se estampadas no art. 153, da  Lei de 

Organização e Divisão Judiciárias do Estado da Paraíba (Lei Complementar nº 96, 

de 03 de dezembro de 2010), cuja transcrição, igualmente, não se dispensa:  

“Artigo  153.  São  penas  disciplinares  aplicáveis  ao 
magistrado:

I – advertência;

II – censura;
III - remoção por interesse público;

IV - disponibilidade por interesse público;

V - aposentadoria por interesse público;

VI - perda do cargo (CF, inciso I, art. 95).

§ 1º A pena de advertência somente é aplicada ao juiz do 
primeiro  grau  de  jurisdição  que  for  negligente  no 
cumprimento dos deveres do cargo.

§  2º A pena de censura somente é aplicada ao juiz do  
primeiro  grau  de  jurisdição que  incorrer  em reiterada  
negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou,  
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nos casos de procedimento incorreto, se a infração não 
justificar punição mais grave.

À luz de tais enunciados, pois, há de se tomar em conta que, in casu, o 

magistrado Mário  Lúcio Costa Araújo,  no exercício de sua atividade jurisdicional,  

mostrou-se,  não  apenas,  manifestamente  negligente e  desrespeitoso no 

cumprimento  de  seus  deveres,  atuando,  ainda,  de  modo  incompatível  com  a 

dignidade, a honra e o decoro de suas funções.

Acerca do tema, vejamos posicionamento desta E. Corte, em julgado 

recente:
PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  LOMAN.  
APURAÇÃO DE SUPOSTAS INFRAÇÕES FUNCIONAIS  
COMETIDAS  POR  MAGISTRADO. RELAXAMENTO  EM 
PLANTÃO JUDICIÁRIO, DE PRISÕES DECRETADAS POR 
MAGISTRADA  TITULAR.  NEGLIGÊNCIA  E  AGIR 
INCORRETO NO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES.  
INOBSERVÂNCIA  DOS  DEVERES  DE  CUMPRIR  E  
FAZER CUMPRIR COM INDEPENDÊNCIA, SERENIDADE 
E EXATIDÃO AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E OS ATOS DE  
OFÍCIO.  ART.  35,  I,  DA  LEI  ORGÂNICA  DA 
MAGISTRATURA  NACIONAL.  APLICAÇÃO  DA 
PENALIDADE  DE  CENSURA.  ART.  44  DA  LOMAN.  
SANÇÃO  QUE  MAIS  SE  AMOLDA  AOS  FATOS 
IMPUTADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E  
RAZOABILIDADE. PROCEDÊNCIA  DA  PORTARIA 
INAUGURAL.  A análise  do  preenchimento  dos  requisitos  
para  o  relaxamento  de  prisão já  decretada judicialmente,  
não cabe a juiz plantonista, mas a magistrado titular ou em  
substituição na vara. A análise de pedido de relaxamento de 
prisão  já  decretada  judicialmente,  em  sede  de  plantão 
judiciário,  caracteriza  verdadeira  usurpação  de  funções,  
como se o magistrado plantonista pudesse agir  como um 
órgão  revisor  dos  pronunciamentos  judiciais  da  unidade 
judiciária. Jamais o juiz plantonista pode adentrar em seara  
reservada ao juiz do feito, que, mais próximo dos fatos, tem  
melhores condições de aferir acerca do relaxamento ou não  
de prisão por ele decretada. O art. 4º do código de ética da  
magistratura  nacional  disciplina  que  o  magistrado  deve 
sempre  atuar  de  modo  a  que  não  interfira  na  atuação  
jurisdicional  de  outro  colega.  O  ato  do  magistrado 
processado  induz  na  sociedade  uma  crença  de  absoluta  
insegurança,  enaltecendo  um  inconsciente  coletivo  de 
impunidade,  na  medida  em  que  passa  a  ideia  de  que,  
aquelas  pessoas em custódia  da justiça,  podem esperar,  
sempre,  pelo  plantão  judiciário  e,  a  cada  um,  renovar  o  
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pedido  de  relaxamento,  até  aquele  no  qual  o  desiderato 
será alcançado. Condutas assim podem macular a imagem 
do poder judiciário e de seus membros perante a sociedade.  
O comportamento de todo magistrado na vida pública e  
particular  deve  ser  capaz  de  garantir  a  honra,  a  
dignidade e o decoro de suas funções, preservando a  
imagem  da  magistratura  perante  a  sociedade.  São  
deveres  do  magistrado  cumprir  e  fazer  cumprir,  com  
independência,  serenidade e exatidão,  as disposições 
legais e os atos de ofício (art. 35, I, da loman). A pena de  
censura é aplicada reservadamente, e se refere ao caso  
de reiterada negligência no cumprimento dos deveres  
do cargo ou no de procedimento incorreto, se a infração  
não  justificar  pena  mais  grave  (art.  44  da  loman).  A 
aplicação  de  determinada  sanção  administrativa  deve  
ser norteada pela maior ou menor gravidade dos fatos.  
“a aplicação dessas penas não está vinculada à Lei, no que 
concerne  à  definição  da  infração  e  à  respectiva  sanção,  
nem ao fato de que se tem de começar pela menos rigorosa 
para  ir,  num  crescendo,  alcançando  a  de  maior  rigor  
punitivo, à medida que o servidor ao longo de sua carreira  
pratica infrações.  O comportamento da entidade é,  nesse 
particular,  discricionário,  sendo inaplicável  o  princípio  que  
vigora para o direito penal da pena específica (não existe  
infração  sem  prévia  Lei  que  defina  e  a  apene),  que  os  
romanos expressavam pelo brocardo nullum crimen, nulla  
poena  sine  lege.  A autoridade  competente,  em razão  da  
gravidade do fato determinante da punição, escolhe, dentre  
essas penas, a que melhor atenda ao interesse público e  
que melhor puna a infração praticada. ” (diogenes gasparini,  
in direito administrativo, 11ª edição, rev. E atual., são Paulo:  
saraiva,  2006,  p.  243).  (TJPB;  Rec.  999.2012.000.485-
1/001;  Tribunal  Pleno;  Relª  Desª  Maria  das  Graças 
Morais Guedes; DJPB 26/06/2014; Pág. 9)

Desta  feita,  avançando-se  a  um  juízo  de  proporcionalidade  e 

razoabilidade em redor da subsunção dos artigos à casuística em desate, mediante 

a  consideração  da reincidência  no  comportamento  funcional  incompatível  com o 

bom desempenho da prestação jurisdicional, entendo por justo imputar ao indiciado 

a pena de censura.

Em  razão  das  considerações  tecidas,  JULGO  PROCEDENTE  as 
acusações formuladas no presente processo administrativo disciplinar, para o 
fim específico de aplicar ao magistrado Mário Lúcio Costa Araújo a sanção 
administrativa de censura, nos exatos termos do artigos 42, inciso II, e 44 da 
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LOMAN,  art.  153,  §2º,  da  LOJE-PB,  bem  como  do  art.  4º  da  Resolução  nº 
135/2011, do Conselho Nacional de Justiça.

Entretanto, o voto acima proferido - não alcançou a maioria absoluta 

dos membros do Tribunal  paraibano constituido por 19 (dezenove)   magistrados, 

pois dos 17 (dezessete) desembargadores que participaram do julgamento, 9 (nove) 

acompanharam  o  Relator  pela  aplicação  da  sanção  de  Censura  e  8  (oito) 

enveredaram  pelo  arquivamento  do  Processo  Disciplinar,  sob o  enfoque da  não 

demonstração dolosa dos fatos narrados na Portaria que deu origem ao presente 

PAD.

Portanto, na forma dos artigos 93, X da Carta Política Nacional e 
21  da  Resolução  135/CNJ,  determinou-se  o  arquivamento  do  declinado 
Processo  Administrativo  Disciplinar,  com  observância  das  formalidades  de 
estilo.

Comunique-se  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça o  resultado  da 

deliberação plenária, inclusive, anexando cópia do Acórdão em tela.

É como voto.

Presidiu a sessão a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de 
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti,  Presidente.  Relator:  Exmo. Desembargador 
José  Ricardo  Porto. Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores  Luiz Silvio Ramalho Júnior,  Márcio Murilo da Cunha 
Ramos (Corregedor-Geral de Justiça), Saulo Henriques de Sá e Benevides,  Marcos 
Cavalcanti  de  Albuquerque,  Joás  de  Brito  Pereira  Filho  (férias),  Arnóbio  Alves 
Teodósio, Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Vice-Presidente), João Benedito da 
Silva, João Alves da Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (férias), Carlos 
Beltrão Filho, Maria das Graças Morais Guedes (férias), Leandro dos Santos, José 
Aurélio da Cruz e Oswaldo Trigueiro do Valle Filho (férias). Ausentes, sem direito a 
voto, os Exmos. Srs. Drs. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para substituir o 
Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos),  Wolfgram  da  Cunha  Ramos  (  Juiz 
convocado para substituir  o Des. Joás de Brito Pereira Filho), Marcos William de 
Oliveira  (  Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  João  Benedito  da  Silva),  João 
Batista  Barbosa  (  Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega Coutinho),  Marcos Coelho de Salles (  Juiz  convocado para  substituir  a 
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Desª.  Maria  das  Graças  de  Morais  Guedes)  e  Gustavo  Leite  Urquiza  (  Juiz 
convocado para substituir o Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho). Ausente, ainda, a 
Exmª. Desª. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Raimundo de 
Lima, Subprocurador-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, dia 10 de 
dezembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/05-
RJ01
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