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MANDADO  DE  SEGURANÇA. SERVIDORA  PÚBLICA 
MUNICIPAL. TRANSFERÊNCIA IMOTIVADA.  REDUÇÃO 
SALARIAL.  ALEGAÇÃO  DE  PERSEGUIÇÃO  POLÍTICA. 
ORDEM  CONCEDIDA.  REMESSA OFICIAL.  VIOLAÇÃO 
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE NORTEIAM A 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  ILEGALIDADE. 
DESPROVIMENTO.

A Administração Pública pode remover seus servidores,  ex  
officio,  para  atender  ao  interesse  público,  desde  que 
respeitados os parâmetros impostos pela lei,  bem assim os 
princípios norteadores da atividade administrativa.

Embora inexista direito do servidor público à imutabilidade 
de lotação, o ato de remoção ou de transferência não poderá 
se dar sem a devida fundamentação ou motivação.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  à 
Remessa Oficial.

R E L A T Ó R I O

Maria  José  Tutu  de  Freitas,  servidora  pública  municipal 
(professora), impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra o 
ato do Prefeito Constitucional do Município de São João do Tigre, que a transferiu, 
sem motivo justificado, da escola municipal Ana Ferreira Aragão para um berçário 
da  creche  Valdina  Bezerra  Cavalcante,  que  ela  sequer  tem habilitação.  Alegou 
ainda que em janeiro de 2013 passou a auferir remuneração consubstancialmente 
menor do que os seus vencimentos de direito.

O juízo a quo indeferiu a liminar, com base no art. 7°, § 2° da 
nova nova Lei do Mandado de Segurança (12.016/2009). 

A autoridade coatora, apesar de devidamente notificada, não 
apresentou resposta, fl. 24v.

Colhida  a  manifestação  do  Parquet,  fls.  33/35,  o  juízo 
primevo,  vislumbrando inexistir  motivação plausível  para a prática do ato que 
transferiu a impetrante, concedeu a ordem, fls. 37/39.

Ausente a interposição de recurso voluntário, os autos foram 
elevados, em face da remessa oficial obrigatória, fl. 43.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 49/51, opinou 
pelo desprovimento da remessa.

É o relatório. 

V O T O

Desa. Maria das Graça s Morais Guedes - Relatora

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança,  objetivando  a 
manutenção da impetrante laborando  na  escola municipal Ana Ferreira Aragão, 
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com vencimentos inerentes ao cargo.

 Na exordial, a impetrante alegou sofrer perseguição política 
por parte do atual Edil, resultando em vários atos abusivos e ilegais, entre eles, a 
determinação verbal  para prestar serviços no berçário da creche Valdina Bezerra 
Cavalcante, que ela sequer tem habilitação. Alegou ainda que em janeiro de 2013 
passou a auferir remuneração bem menor do que os seus vencimentos de direito.   

Notificada, a impetrada nada alegou em prol da legalidade 
do seu ato, quedando-se totalmente inerte.

Ora,  é  bem  verdade  que a  Administração  Pública  pode 
remover seus servidores a pedido, ou mesmo de ofício, quando o interesse ou a 
conveniência do serviço público assim determinar. Contudo, tal decisão deve ser 
motivada, sob pena do ato ser declarado nulo, independente de ser ele vinculado 
ou discricionário. 

Acerca  da  necessidade  de  motivação,  inclusive  nos  atos 
discricionários, leciona Maria Sylvia Zanella di Pietro: 

"Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos 
vinculados,  seja para os atos discricionários,  pois constitui  garantia de 
legalidade,  que  tanto  diz  respeito  ao  interessado  como  à  própria 
Administração  Pública;  a  motivação  é  que  permite  a  verificação,  a 
qualquer  momento,  da  legalidade  do  ato,  até  mesmo  pelos  demais 
Poderes do Estado.
[...]
A rigor, pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário 
pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração 
não  ultrapassou  os  limites  da  discricionariedade;  neste  caso,  pode  o 
Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre 
deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade (Direito Administrativo. 
21. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 200 e 206).

Adstrito ao tema, percucientes são os seguintes julgados:
APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  REMOÇÃO. 
FUNDAMENTAÇÃO.  NECESSIDADE.  INEXISTÊNCIA  DOS 
FATOS  QUE  LASTREIAM  A  FUNDAMENTAÇÃO  DO  ATO 
ADMINISTRATIVO.  APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DOS  MOTIVOS 
DETERMINANTES.  Inadmissível  a  remoção  ou  transferência  de 
servidor se não efetivamente atendida situação de necessidade do 
serviço,  exigindo motivação do ato administrativo.  É insuficiente 
fundamentação genérica com mera alusão a necessidade de serviço 
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ou falta de servidores no local para que removido o servidor, sem 
maiores  considerações  a  respeito  das  funções  a  serem 
desempenhadas  e  da  situação  particular  em  causa.  Os  motivos 
determinantes  para  o  ato  de  remoção  restaram  rechaçados  pela 
prova dos autos,  razão pela qual  o ato administrativo impugnado 
resta  viciado.  NEGADO  PROVIMENTO  AO  RECURSO  DE 
APELAÇÃO.  (Apelação  Cível  Nº  70056826860,  Quarta  Câmara 
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  José  Luiz  Reis  de 
Azambuja, Julgado em 04/12/2013). 

REEXAME  NECESSÁRIO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  PRELIMINAR  DE  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR. 
AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCABÍVEL. 
TRANSFERÊNCIA  DE  SERVIDOR  MUNICIAL.  ATO 
ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO. PERÍODO ELEITORAL. LEI N. 
9.504/1997. ILEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. Não há que se 
cogitar  em  litisconsórcio  passivo  necessário  dos  demais  servidores 
transferidos,  porquanto  não  comprovou  a  Municipalidade  como  o 
retorno  do  impetrante  ao  seu  antigo  cargo  afetaria  a  esfera  jurídica 
daqueles. É  certo  que  o  servidor  público  não  possui  direito  a 
inamovibilidade, podendo a Administração Pública, em razão do poder 
discricionário,  transferi-lo  para  outro  local  em  prol  do  interesse 
público. No entanto, é imprescindível que tal  ato administrativo seja 
devidamente motivado, sob pena de ferir os princípios da legalidade e 
da razoabilidade.  É evidente  a  ilegalidade do  ato  de  transferência  de 
servidor no período eleitoral, em flagrante ofensa à vedação contida no 
art.  73,  inciso  V  da  Lei  Eleitoral.  Sentença  confirmada  em  reexame 
necessário.  (TJMG;  AC-RN  1.0313.12.022569-0/001;  Rel.  Des.  Versiani 
Penna; Julg. 04/07/2013; DJEMG 10/07/2013) 

REMESSA  NECESSÁRIA.  APELAÇÃO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  Ato 
administrativo de remoção ex-  officio de local  de trabalho.  Falta 
de  requisito  motivação.  Desvio  de  finalidade.  Violação  dos 
princípios  da  legalidade  e  moralidade  administrativa.  Nulidade 
do  ato.  Manutenção  da  concessão  da  segurança.  Recursos 
desprovidos. "É nulo o ato que determina a remoção ex- officio de 
servidor público sem a devida motivação. Precedentes"  (STJ, RMS 
19439/ma,  5ª  turma,  relator  ministro  Arnaldo  esteves  Lima,  DJ 
04/12/2006,  p.  338).  Visto,  relatado  e  discutido  o  presente 
procedimento  n.  º  053.2009.000.497-8/003,  relativo  ao  recurso  de 
apelação  e  à  remessa  necessária  contra  a  sentença  proferida  pelo 
juízo de direito da vara única da Comarca de malta,  nos autos da 
ação de mandado de segurança, impetrado por João lúcio de Sousa 
magalhães  contra  município  de  condado.  (TJPB;  RN-APL 
053.2009.000.497-8/003; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;  
DJPB 18/02/2011; Pág. 8) 
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Ressalte-se que não incumbe ao Poder Judiciário  avaliar o 
mérito  administrativo  dos  atos  discricionários  da  Administração  Pública,  no 
entanto,  compete-lhe  examinar  a  legalidade  destes,  se  observaram,  ou  não,  os 
requisitos estabelecidos em lei para sua concretização.

Quanto  aos  vencimentos,  estes  devem  ser  pertinentes  ao 
cargo de professora, sem vinculação à função gratificada, uma vez que tais funções 
é de livre escolha do gestor público. 

Logo,  não  havendo  justificativa  para  o  ato  de 
transferência,  salvo  a  perseguição  política  infelizmente  ainda  reinante  em 
algumas  localidades  do  nosso  estado,  vislumbro  ser  irretocável  a  sentença 
examinada.

Com  essas  considerações,  nego  provimento à  remessa 
oficial, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível  do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  no dia 22 de julho de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 60, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.

Presente à sessão, o Exmo. Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 01 de agosto de 2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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