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ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0012542-72.2013.815.0011.
ORIGEM: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
IMPETRANTE: Sheyla Márcia de Sousa Freitas.
ADVOGADO: Emanuel Carvalho de Almeida.
IMPETRADO:  Diretor-Geral  e  Diretor  Técnico  do  Hospital  Regional  de
Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes.

EMENTA:  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  REMOÇÃO  DE  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL  COMO  SANÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO  DA  REMOÇÃO  DO  SERVIDOR  POR  INASSIDUIDADE.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.  INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL.  SEGURANÇA  CONCEDIDA.  REMESSA  NECESSÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E
DE  PREVISÃO  NA  LEI  COMPLEMENTAR  ESTADUAL  Nº  58/2003  DA
REMOÇÃO COMO PENALIDADE DISCIPLINAR. DESPROVIMENTO.

1. A imposição de sanções ao servidor público exige prévia instauração de processo
administrativo  disciplinar,  respeitados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  e  a
aplicação, pela autoridade competente, somente das penalidades previstas em lei.

2. Remessa a que se nega provimento.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária  n.º  0012542-72.2013.815.0011,  em  que  figuram  como  partes  Sheyla
Márcia de Sousa Freitas e Diretor-Geral e Diretor Técnico do Hospital Regional de
Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator,  em conhecer  a  Remessa  Necessária e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Trata-se de  Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, f. 137/142, nos autos do
Mandado de Segurança impetrado por Sheyla Márcia de Sousa Freitas contra ato
do  Diretor-Geral e do  Diretor Técnico do Hospital Regional de Emergência e
Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes,  f.  73, que concedeu a segurança para
anular o afastamento da Impetrante das escalas de plantão e sua transferência para o
Hospital Regional de Queimadas, e para determinar seu retorno ao exercício das
atribuições de médica pediatra naquele primeiro hospital, ao fundamento de que a
remoção não é o meio adequado para punir servidor público inassíduo e de que não
foram  observados,  pela  Administração,  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  e  a
necessidade de motivação dos atos administrativos.



Não houve a interposição de recursos, f. 148.

A Procuradoria  de  Justiça,  f.  153/157,  opinou  pelo  desprovimento,  por
considerar que o ato guerreado foi editado sem observar o devido processo legal.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Remessa.

Através  do  documento  de  f.  73,  a  Impetrante  foi  comunicada  do  seu
afastamento dos plantões da pediatria no hospital em que exerce suas atribuições e
da sua transferência para nosocômio situado em outro município.

Os fundamentos apresentados naquele comunicado, e no ofício de f. 93/94,
foram as sucessivas faltas da Servidora aos plantões, fatos que levaram a Direção a
transferi-la  para  hospital  voltado ao atendimento  ambulatorial  e  de urgência,  de
menor porte, em que ela poderia se adaptar melhor à rotina de trabalho.

Vê-se,  portanto,  que,  independentemente  da nomenclatura  utilizada  pela
Administração, a Impetrante foi removida como penalidade por sua inassiduidade.

A imposição de sanções ao servidor público exige a observância do devido
processo legal, notadamente a instauração de processo administrativo disciplinar,
respeitados  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  e  a  aplicação,  pela  autoridade
competente, tão somente das penalidades previstas em lei.

A Lei  Complementar  Estadual  nº  58/2003,  que  dispõe  sobre  o  Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado da Paraíba, não prevê a remoção
como penalidade disciplinar1, e não há nestes autos elemento que comprove a prévia
instauração  de  processo  administrativo  disciplinar,  pelo  que  a  Sentença  é
incensurável, nada havendo que reformar.

Posto isso, conhecida a Remessa Necessária, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária de 27 de janeiro de
2015,  com  voto,  o  Exm.°  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  dele
participando, além de mim, Relator, o Exm.° Des. João Alves da Silva. Presente à

1 Art.  34. Remoção é o deslocamento do servidor para outra repartição, a pedido ou de ofício, no
âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único – Para fins do disposto
neste artigo, entende-se por modalidade de remoção: I – de ofício, no interesse da Administração; II
– a pedido, a critério da Administração; III – a pedido, para outra localidade, independentemente do
interesse da Administração: a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público
civil  ou  militar  estadual,  deslocado  no  interesse  da  Administração;  b)  por  motivo  de  doença,
comprovada por junta médica oficial, do servidor, do cônjuge, do companheiro ou de dependente
legalmente reconhecido, que viva às suas expensas, segundo registro em seu cadastro funcional.

Art.  116 – São penalidades disciplinares:  I  –  advertência;  II  –  suspensão;  III  –  demissão;  IV –
cassação  de  aposentadoria  ou  de  disponibilidade;  V –  destituição  de  cargo  em confiança;  VI  –
destituição de função comissionada.



sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  convocada  Marilene  de  Lima  Campos
Carvalho.

Gabinete no TJPB em João Pessoa, 30 de janeiro de 2015.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


