
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Mandado de Segurança nº 2005402-49.2014.815.0000.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Impetrante: Maria de Fátima Lúcia Ramalho.
Advogado:  Jocélio Jairo Vieira e José Horácio Ramalho Leite.
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
Pessoa Jurídica Vinculada: Estado da Paraíba.

ACÓRDÃO

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO. 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR.  MAGISTRADA. 
PRELIMINAR  DE  NULIDADE.  ALEGAÇÃO  DE 
SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO  DE 
DESEMBARGADORES. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA 
EM  INCIDENTE  PROCESSUAL  PRÓPRIO. 
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA. 
REJEIÇÃO.  SESSÃO DE JULGAMENTO DO PAD. 
ALEGAÇÃO  DE  PARTICIPAÇÃO  DE  DOIS 
DESEMBARGADORES  IMPEDIDOS/SUSPEITOS. 
DECISÃO  UNÂNIME  DO  E.  TRIBUNAL  PLENO. 
AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO EM 
CASO DE DESCONSIDERAÇÃO DOS VOTOS DOS 
DESEMBARGADORES  SUPOSTAMENTE 
IMPEDIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. 
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO PAD.  SUPOSTA 
AUSÊNCIA  DE  DISPONIBILIZAÇÃO  DA 
INTEGRALIDADE DOS AUTOS AOS MEMBROS DO 
ÓRGÃO  JULGADOR.  DISPONIBILIZAÇÃO  DOS 
AUTOS  A  TODOS  OS  DESEMBARGADORES. 
AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AO  ARTIGO  20  DA 
RESOLUÇÃO  135/2011  DO  CNJ.  REJEIÇÃO. 
MÉRITO.  ATUAÇÃO  DE  MAGISTRADA  EM 
CONFRONTO  COM  A  LEGISLAÇÃO. 
POSSIBILIDADE  DE  CONTROLE  DISCIPLINAR. 
APLICAÇÃO  DE  PENALIDADE.  ALEGAÇÃO  DE 
INOBSERVÂNCIA  PELO  RELATOR  DO  PAD  DE 
ATENUANTES.  QUESTÕES  FÁTICAS   QUE 
DEPENDERIAM  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA. 

Mandado de Segurança nº 2005402-49.2014.815.0000. 1



IMPOSSIBILIDADE  EM  SEDE  DE  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  AUSÊNCIA  DE  QUEBRA  NA 
PROPORCIONALIDADE  DA  CONDUTA  DA 
MAGISTRADA  COM  A  PENA  APLICADA. 
IMPOSSIBILIDADE  DO  JUDICIÁRIO  APRECIAR  O 
MÉRITO  DO  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO.AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  A 
DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  DENEGAÇÃO  DA 
SEGURANÇA.

-  Apesar  de  ter  sido  acolhido  o  pedido  de 
impedimento do Desembargador Saulo Henriques de 
Sá e Benevides, bem como ter sido anulado o voto 
proferido na sessão de julgamento que decidiu pela 
instauração do PAD, tal providência em nada viola o 
referido  processo  administrativo,  pois  restou 
preservado o quórum para instauração do processo.

- A simples alegação de ser “parente” do Des. Nilo 
Luiz  Ramalho  Vieira,  sem  comprovar  o  grau  de 
parentesco,  resta  inviável  tal  pretensão.  Bem como 
resta  prejudicada   a  alegação  de  suspeição  com 
fundamento nos incisos I, IV e V, todos do artigo 135 
do CPC, ante a necessidade de dilação probatória, 
fato  que  se  torna  impossível  na  estrita  via  do 
mandado de segurança.
 
- Não enseja nulidade a participação de magistrado 
impedido  em  julgamento  colegiado,  quando  o  seu 
voto, se desconsiderado, não interfere no resultado.

-  Apesar  dos  argumentos  da  impetrante,  de  que 
estaria  no  estrito  cumprimento  de  seu  dever 
profissional,  verifica-se  que  a  decisão  do  Tribunal 
Pleno na seara administrativa expôs os motivos pelos 
quais  entendeu  que  a  magistrada  extrapolou  os 
limites de sua função judicante, tornado sua atuação 
passível de controle disciplinar.

-  Não  havendo  nos  autos  elementos  suficientes  à 
comprovação  inequívoca  da  alegada  quebra  de 
proporcionalidade entre a conduta da impetrante e a 
penalidade  que  lhe  foi  aplicada,  a  justificar  a 
aplicação de pena mais branda, sobretudo no caso de 
aplicação da remoção compulsória que tem lugar nos 
casos em que o Magistrado se envolve em situação 
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de fato que o impeça de exercer,  com acerto,  suas 
funções, isto é, quando cria um clima de conflito com 
os  jurisdicionados,  o  que  se  verificou  no  caso  em 
debate, não vejo como modificar a conclusão adotada 
na esfera administrativa.

-  Não  cabe  ao  Poder  Judiciário  analisar  o  mérito 
administrativo em situações como a dos autos, mas 
tão somente aferir a regularidade do procedimento e 
a legalidade do ato punitivo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  do E.  Tribunal  Pleno do Colendo 
Tribunal de Justiça da Paraíba, em denegar a segurança, por unanimidade, 
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fls.2239.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  MANDADO  DE  SEGURANÇA com  pedido  de 
liminar impetrado por  Maria de Fátima Lúcia Ramalho  contra possível ato 
coator  do  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  referente  a 
aplicação  da  pena  de  remoção  compulsória  por  interesse  público nos 
autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  nº  999.2012.000044-6/001 
(0116864-16.2012.815.0000),  cuja  relatoria  coube  ao  Des.  Arnóbio  Alves 
Teodósio.

A impetrante alega (fls.02/34) que no Processo Administrativo 
Disciplinar  suscitou,  em  sede  de  defesa,  a  nulidade  do  julgamento  que 
instaurou  o  referido  processo,  em razão  da  suspeição/impedimento  de  04 
(quatro)  Desembargadores,  indicando:  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides; Des. Nilo Luiz Ramalho Vieira; Des. Joás de Brito Pereira Filho; e 
Des. José Ricardo Porto.

Aduz que no julgamento da preliminar acima indicada, 02 (dois) 
dos 04 (quatro) Desembargadores apontados como impedidos ou suspeitos 
(Des.  Joás e Des.  José Ricardo),  participaram e votaram pela  rejeição da 
preliminar, que segundo a impetrante: “(...) causando nova e perene nulidade,  
visto que,  no mínimo,  tinham o dever de se abster  de votar uma vez que  
contra eles pesava a preliminar em tela” (fl. 08).

Acrescenta,  ainda,  que  “as  suspeições  e  impedimentos  
atingem quatro (04) desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da  
Paraíba que votaram pela abertura do processo administrativo em tela, e o  
julgamento da preliminar de nulidade contou com a participação de dois dos  
desembargadores contra os quais pesa a indicação de suas suspeições e  
impedimento, sendo forçoso concluir pela nulidade do julgamento”. (fls. 12).
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Ressalta,  também,  que  existiu  outra  nulidade  do  Processo 
Administrativo  Disciplinar,  consistente  na  suposta  ausência  de 
disponibilização da integralidade dos autos aos membros do órgão julgador, 
fato que, na sua ótica, viola o artigo 20 da Resolução nº 135/2011 do CNJ.

Aponta  que  foi  condenada  administrativamente  por  ter 
cumprido  seu  mister  judicante  em  processos  judiciais,  comprovando-se, 
claramente,  tratar-se  de  decisão  judicial  que  não  comporta  investigação 
disciplinar.

Aduziu  que  o  Acórdão  não  se  desincumbiu  do  dever  de 
fundamentar  a dosimetria  da pena,  visto que,  faltou-lhe discorrer  sobre as 
circunstância  atenuantes  que norteiam a fixação da penalidade,  ocorrendo 
violação ao artigo 20. “caput” da Resolução nº 135/2011 do CNJ e do artigo 
128 da Lei nº 8.112/90.

Pleiteia, liminarmente, o retorno à sua unidade judiciária para a 
qual foi legalmente promovida (5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da 
Capital-PB), por entender presentes a fumaça do bom direito e o perigo da 
demora, pois o ato coator está trazendo a impetrante enormes prejuízos de 
ordem legal, atingindo-lhe diretamente no plano psicológico.

No mérito, pede pela concessão da segurança, para que sejam 
acolhidas as preliminares suscitadas para declarar a nulidade do julgamento 
do Processo Administrativo Disciplinar nº 999.2012.000.044-6/001, diante da 
flagrante ausência de fundamentação e violação ao artigo 20 da resolução nº 
135/11  do  CNJ  e  artigo  128  da  Lei  nº  8.112/90.  Ressalta,  ainda,  que  o 
Processo  Administrativo  Disciplinar  deve  ser  extinto  porque  investigou 
decisões  judiciais  em processos  e,  que a  pena  deve  ser  reduzida  a  uma 
simples advertência diante das circunstâncias atenuantes e da vida funcional 
irretocável da impetrante.

Juntou procuração e documentos às fls. 35/2163. 

Informações prestadas às fls. 2190/2197.

O Estado da Paraíba ingressou no feito, com arrimo no artigo 
7º, II, da Lei nº 12.206/2009, porém não apresentou manifestação, nos termos 
da petição de fl. 2220.

O pedido liminar foi indeferido às fls. 2222/2224v).

Parecer  da  D.  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  2228/2236, 
opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Voto.
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Inicialmente,  necessário  que  sejam  apreciadas  as  duas 
preliminares de nulidade alegadas pela impetrante de :  1º) impedimento ou 
suspeição  de  quatro  Desembargadores  que  participaram  da  sessão  de 
instauração do Processo Administrativo Disciplinar; e 2º) nulidade da sessão 
de julgamento final do PAD, pelo fato de dois dos Desembargadores contra os 
quais pesavam as referidas argüições de impedimento ou suspeição terem 
participado da votação de rejeição das preliminares.

Com efeito,  observo que o pedido formulado de nulidade do 
processo  administrativo  disciplinar  com  enfoque  em  possível 
impedimento/suspeição de 04 (quatro)  Desembargadores (Saulo Henriques 
de Sá e Benevides, Nilo Luiz Ramalho Vieira, Joás de Brito Pereira Filho e 
José Ricardo Porto),  tal  preliminar é referente à sessão de instauração do 
PAD,  que  inclusive  já  foi  objeto  de  apreciação  pela  Corte  na  sessão  de 
julgamento  final  do  Processo  Administrativo  Disciplinar,  momento  em que 
rejeitou  todas  as  preliminares,  nos  termos  da  cópia  da  decisão  de  fls. 
2206/2216v.

Assim, com relação a alegação de suspeição ou impedimento 
dos  Desembargadores  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides,  Nilo  Luis 
Ramalho Vieira e Joás de Brito Pereira Filho, tal matéria já foi devidamente 
apreciada.

No  Procedimento  de  Controle  Administrativo  nº  000.6246-
22.2012.2.00.0000, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu 
pelo impedimento do Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides,  tendo em 
vista o fato do seu irmão ser um dos subscritores da representação contra a 
Magistrada,  restando  consignado  na  decisão  que:  “A  anulação  do  voto 
proferido  pelo  desembargador  impedido  que  não  obsta  o  atingimento  da  
maioria  qualificada necessária  para instauração do PAD e manutenção da  
decisão pelo  afastamento da requerente e tampouco macula o julgamento  
objeto do presente PCA. Precedente deste Conselho.”

Assim, apesar de ter sido acolhido o pedido de impedimento do 
Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá e  Benevides,  bem como ter  sido 
anulado  o  voto  proferido  na  sessão  de  julgamento  que  decidiu  pela 
instauração  do  PAD,  tal  providência  em  nada  viola  o  referido  processo 
administrativo,  pois  restou  preservado  o  quórum  para  instauração  do 
processo.

Quanto  ao  Desembargador  Nilo  Luís  Ramalho  Vieira,  vê-se 
que a indiciada ajuizou exceção de suspeição nº 999.2012.000162-6/001, cuja 
relatoria  coube  ao  Des.  Genésio  Gomes  Pereira  Filho,  que  em  decisão 
monocrática,  rejeitou  o  pedido,  por  considerá-la  manifestadamente 
improcedente.

Ressalto,  ainda, que a simples alegação de ser “parente” do 
Des. Nilo Luiz Ramalho Vieira, sem comprovar o grau de parentesco, resta 
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inviável tal pretensão. Bem como resta prejudicada  a alegação de suspeição 
com fundamento nos incisos I, IV e V, todos do artigo 135 do CPC, ante a 
necessidade de dilação probatória, fato que se trona impossível na estrita via 
do mandado de segurança.

A impetrante aduz,  ainda,  que o Des.  Joás de Brito  Pereira 
Filho estaria suspeito de parcialidade, nos termos do artigo 135, I  e V, do 
CPC, em razão de ser inimigo capital da mesma, além de ter interesse no 
julgamento da causa.

Melhor  sorte  não  socorre  a  impetrante,  pois  diante  dos 
documentos encartados nos autos não é possível aferir o teor das alegações 
da impetante, necessitando de dilação probatória, o que não é permitido na 
via estreita do mandado de segurança, já que a prova do direito da impetrante 
deve ser pré-constituída.

Ademais, importante consignar que já foi julgada exceção de 
impedimento  em face  do Desembargador  Joás  de Brito  Pereira  Filho,  nos 
autos  do  Processo  nº  999.2012.000.110-5/001,  que  restou  sua  ementa 
redigida nos seguintes termos:

“EXCEÇÃO  DE  IMPEDIMENTO.  
DESEMBARGADOR  QUE  ATUOU  COMO 
PROCURADOR  DO  ESTADO  EM  PROCESSO 
JUDICIAL  QUE  ORIGINOU  PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO  CONTRA  MAGISTRADA. 
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 134, II, DO CÓDIGO 
DE  PROCESSO  CIVIL  E  AO  ART.  74,  II,  DO  
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL 
DE  JUSTIÇA.  INOCORÊNCIA.  IMPROCEDÊNCIA 
DA EXCEÇÃO. Não constitui o impedimento previsto  
no  art.  134,  II,  do  Código  de  Processo  Civil,  a  
participação  em  julgamento  de  processo 
administrativo  disciplinar  de  desembargador  que 
atuou,  como  procurador  do  estado,  no  processo  
judicial  que  originou  processo  
administrativo.”(Exceção  de  Impedimento  nº  
999.2012.000.110-5/001; Rel. Des. Romero Marcelo  
da Fonseca Oliveira;DJ 24/04/2013)

Por  fim,  em  relação  ao  Des.  José  Ricardo  Porto  ter 
apresentado duas representações contra a Magistrada e ser credor do Estado 
da Paraíba em precatório,  situação que segundo a Impetrante é capaz de 
macular  a  imparcialidade  do  Desembargador  no  julgamento  do  processo 
administrativo.

Ora, a impetrante não demonstrou a inimizade capital entre ela 
e o Des. José Ricardo Porto, fato que não se prova com a mera alegação 
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sobre as representações, dependendo, inclusive, de dilação probatória, o que 
não é possível através do presente Mandado de Segurança.

Ademais, importante ressalta que a impetrante alegou que os 4 
(quatros)  desembargadores são imparciais  para julgar  a Magistrada,  sob o 
fundamento de que todos são credores do Estado da Paraíba, em virtude de 
precatórios que tem a receber, fato que não justifica a suspeição, nos termos 
do  artigo  135,  II,  do  Código  de  Processo  Civil,  pois  se  assim  fosse, 
praticamente todos os Magistrados estariam suspeitos de julgar processos em 
que o Estado da Paraíba fosse parte, inviabilizando, dessa forma, o exercício 
da atividade jurisdicional.

Quanto  a  alegação  de  nulidade  da  sessão de  julgamento 
final do PAD, pelo fato de dois dos Desembargadores (Joás de Brito e 
José Ricardo Porto) contra os quais pesavam as referidas argüições de 
impedimento ou suspeição terem participado da votação de rejeição das 
preliminares, melhor sorte não socorre a impetrante.

Ocorre  que,  na  sessão  do  julgamento  final do  PAD  nº 
999.2012.000.044-6/001,  as  aludidas  suspeições  e  impedimentos  foram 
rejeitadas por unanimidade pelos integrantes do E. Tribunal Pleno do TJPB, 
de  maneira  que,  mesmo  que  houvesse  a  exclusão  dos  votos  dos 
desembargadores  Joás  de  Brito  e  José  Ricardo  Porto,  não  ocorreria 
modificação no resultado do julgamento, motivo pelo qual não há que se falar 
em nulidade.

O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é de 
que inexiste nulidade quando participa do julgamento magistrado impedido, 
quando o seu voto, se desconsiderado, não interfere no resultado. Vejamos:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  
AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE JULGAMENTO 
NÃO  CONFIGURADA.  EMBARGOS  À 
ARREMATAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO.  
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.  
AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA  
PROVIMENTO.

1.Não  enseja  nulidade  a  participação  de 
magistrado  impedido  em  julgamento  colegiado,  
quando  o  seu  voto,  se  desconsiderado,  não  
interfere no resultado. Precedentes.

2.O  reexame  do  contexto  fático  e  probatório  dos  
autos não é cabível  no âmbito  do recurso especial  
(Súmula 7/STJ).

3.Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.”  
(AgRg  no  REsp  968523/GO,  Rel.  Ministra  MARIA 

Mandado de Segurança nº 2005402-49.2014.815.0000. 7



ISABEL GALLOTTI,  QUARTA TURMA,  julgado  em 
28/08/2012, DJe 03/09/2012)

 Ainda, em sede de preliminar, a impetrante alega que ocorreu 
nulidade no PAD, sob a suposta ausência de disponibilização da integralidade 
dos autos aos membros do órgão julgador (Tribunal Pleno), que segundo o 
entendimento da impetrante viola o artigo 20 da Resolução nº 135/2011 do 
CNJ.

Ocorre que tal pretensão não merece acolhimento, pois o que 
restou  consignado  na  sessão  de  julgamento  do  referido  processo 
administrativo  disciplinar  pelo  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho foi  a 
dificuldade  de  compreensão  quando  proferia  seu  voto  é  referente  a  ter 
acesso à minuta de voto do Relator e não dos autos como sustenta a 
impetrante.

Ademais, no referido julgado restou consignado que os autos 
ficaram disponíveis a todos os Desembargadores que quisessem analisá-los, 
tanto é que o Des.  Joás de Brito Pereira  Filho,  chegou a manuseá-los,  e 
vários  esclarecimentos  foram  prestados  durante  o  julgamento  do  referido 
processo administrativo disciplinar.

Assim, inexistiu violação ao comando previsto no artigo 20 da 
Resolução nº 135/2011 do CNJ.

Mérito.

Quanto ao mérito da presente impetração, a impetrante aduz 
que foi  condenada administrativamente pela sua atuação em processos de 
nºs  200.2007.741282-9  (Execução  de  Sentença)  e  200.2011.026601-8 
(Mandado de Segurança), nos quais alega que apenas exerceu sua função 
judicante,  de  modo  que,  em  se  tratando  de  decisões  judiciais,  não 
comportariam a investigação disciplinar.

Em  princípio,  como  reiteradamente  tem  advertido  a 
jurisprudência  do  STJ,  não cabe  ao  Poder  Judiciário  analisar  o  mérito 
administrativo em situações como a dos autos, mas tão somente aferir a 
regularidade do procedimento e a legalidade do ato punitivo.

Transcrevo o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR 
SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  RECURSO 
ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
SERVENTUÁRIO  DE  JUSTIÇA.  SINDICÂNCIA.  
APURAÇÃO  DE  CONDUTA  INFRACIONAL.  
APLICAÇÃO  DA  PENA  DE  CENSURA.  
LEGALIDADE  DO  PROCEDIMENTO.  
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  NÃO 
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CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

1. Não há como abrigar agravo regimental que não 
logra  desconstituir  os  fundamentos  da  decisão 
atacada.

2. Na espécie, afasta-se a alegação de nulidade do  
procedimento  sindicante  sumário  que  apresenta  
natureza  jurídica  de  verdadeiro  processo  
administrativo  disciplinar  e  que se desenvolveu em 
estrita  obediência  ao  regulamento  específico  e  
norteador da aplicação de penalidades aos auxiliares  
da  Justiça  no  âmbito  do  Estado  do  Paraná,  
assegurando-se,  ainda,  ao  servidor  não  só  as 
garantias do devido processo legal, do contraditório e  
da  ampla  defesa,  mas  também  prazo  para  o  
oferecimento de recurso voluntário.

3.  Como  reiteradamente  tem  advertido  a  
jurisprudência  desta  Corte,  não  cabe  ao  Poder  
Judiciário  analisar  o  mérito  administrativo  em 
situações  como a  dos  autos,  mas  tão  somente  
aferir  a  regularidade  do  procedimento  e  a  
legalidade do ato punitivo. Precedentes.

4.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  RMS 
27840/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,  
SEXTA  TURMA,  julgado  em  07/11/2013,  DJe  
26/11/2013)

No caso em debate, apesar dos argumentos da impetrante, de 
que estaria no estrito cumprimento de seu dever profissional, verifica-se que a 
decisão do Tribunal  Pleno na seara administrativa expôs os motivos pelos 
quais  entendeu  que  a  magistrada  extrapolou  os  limites  de  sua  função 
judicante, tornado sua atuação passível de controle disciplinar.

Aduz  a  impetrante,  ainda,  que  a  pena  que  lhe  foi  aplicada, 
remoção compulsória, teria sido exacerbada, pois na decisão que fixou a pena 
não  foi  observado  circunstâncias  atenuantes,  além  de  alegar  que  não  foi 
devidamente  fundamentada,  violando  o  artigo  20,  caput,  da  Resolução  nº 
135/2011 do CNJ e o artigo  128 da Lei  nº  8.112/90  e,  ainda,  quando da 
aplicação da aludida pena, não teria sido respeitado o artigo 45 da LOMAN, 
segundo  o  qual  a  votação  deve  ser  secreta  e  alcançar  dois  terços  dos 
membros efetivos.

Quanto a esse aspecto, todavia, a argumentação desenvolvida 
pela  impetrante  escora-se  em  questões  eminentemente  fáticas,  que 
dependeriam de dilação probatória, inadmitida na via mandamental.
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Com efeito,  na razões da impetrante,  sustenta a Magistrada, 
entre outras circunstâncias, que esta não respondeu, em seus mais de vinte 
anos de magistratura, a nenhum procedimento por mais simples que fosse.

A  despeito  dos  argumento  apresentados,  entendeu  o  E. 
Tribunal Pleno: “De modo que se mostra, ante a comprovada parcialidade da  
Magistrada  à  frente  da  Vara  da  Fazenda  Pública  da  comarca  da  capital,  
cabível e adequada ao caso a aplicação da pena de remoção compulsória por  
interesse público, de acordo com o art. 42, inciso III, da LOMAN, c/c art. 5º da  
Resolução  nº  135  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  e  demais  legislações  
pertinentes, em atendimento ao interesse público e em respeito à sociedade,  
objetivos primeiros da penalização.”.

Diante  desse  contexto,  não  havendo  nos  autos  elementos 
suficientes  à  comprovação  inequívoca  da  alegada  quebra  de 
proporcionalidade entre a conduta da impetrante e a penalidade que lhe foi 
aplicada, a justificar a aplicação de pena mais branda, sobretudo no caso de 
aplicação  da  remoção  compulsória  que  tem  lugar  nos  casos  em  que  o 
Magistrado se envolve em situação de fato que o impeça de exercer,  com 
acerto,  suas  funções,  isto  é,  quando  cria  um  clima  de  conflito  com  os 
jurisdicionados,  o  que  se  verificou  no  caso  em  debate,  não  vejo  como 
modificar a conclusão adotada na esfera administrativa.

Por  fim,  a  alegação de  ofensa  ao  artigo  45  da LOMAN, no 
sentido  de  que  deve  observar  o  quórum  de  dois  terços  para  aplicar  a 
penalidade de remoção compulsória, não merece acolhimento.

Tal  exigência  já  foi  revogada  como  o  advento  da  Emenda 
Constitucional  Nº 45/2004,  no seu inciso VIII  do artigo 93 da nossa Carta 
Política  que prevê a decisão para  o  quórum para  o  caso de remoção  de 
magistrado, in verbis:

“Art. 93.

VIII-   o  ato  de  remoção,  disponibilidade  e  
aposentadoria do magistrado, por interesse público,  
fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta  
do respectivo  tribunal  ou do Conselho  Nacional  de  
Justiça, assegurada ampla defesa;”

Ressalto,  ainda, que o “caput” do artigo 20 da Resolução nº 
135/2011 do CNJ,  prescreve que o julgamento  do processo administrativo 
disciplinar contra Magistrado deve ser realizado em sessão pública, restando 
sem sucesso a pretensão da impetrante.

Assim,  não há, portanto, que se falar em direito líquido e 
certo na hipótese,  sendo importante ressaltar  que  não cabe ao Poder 
Judiciário  analisar  o  mérito  administrativo  em situações  como a  dos 
autos,  mas  tão  somente  aferir  a  regularidade  do  procedimento  e  a 
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legalidade do ato punitivo, que restou perfeitamente regular o trâmite do 
PAD.

DISPOSITIVO
Isto posto, reafirmando os fundamentos expostos, DENEGO A 

SEGURANÇA.
Sem honorários advocatícios em conformidade com a Súmula 

512 do STF.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira – Vice-Presidente, na eventual ausência 
da  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes 
Bezerra Cavalcanti - Presidente do Tribunal. Relator: Excelentíssimo Senhor 
Desembargador José Aurélio da Cruz. Participaram ainda do julgamento os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque,  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz  convocado para substituir  o 
Des.  João  Alves  da  Silva),  José  Ricardo  Porto,  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes, Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Joás de Brito Pereira filho, Arnóbio Alves 
Teodósio, João Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho. Absteve-se 
de votar o Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides).Ausentes, justificadamente, os Exmos 
Srs. Desembargadores Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Abraham Lincoln da 
Cunha ramos, Márcio Murilo da Cunha Ramos (Corregedor-Geral de Justiça), 
Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira,  Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho e Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José 
Raimundo de Lima, Procurador de Justiça, em substituição ao Excelentíssimo 
Senhor Doutor Bertrand de Araújo Asfora, Procurador Geral de Justiça.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonseca Xavier 
de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 
no dia 27 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz

Relator
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