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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Remessa Oficial Nº 0000575-46.2012.815.0211

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Impetrante:  Lidiane  Alves  Barbosa  –  Adv.:  Raimundo  Medeiros  de 
Nóbrega Filho

Impetrado: Município de Curral Velho – Adv.: Jackson Rodrigues da Silva

Remetente: Juízo da Comarca 3ª Vara da Comarca de Itaporanga

EMENTA: MANDADO  SE  SEGURANÇA  - 
ADMINISTRATIVO  —  SERVIDORES  PÚBLICO 
MUNICIPAL  EFETIVO  —  REMOÇÃO  —  ATO 
DISCRICIONÁRIO  —   IRRESIGNAÇÃO  — 
AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO  DO  ATO  — 
COMPROVAÇÃO  —  ABUSO  DE  PODER  —  ATO 
INVÁLIDO  —  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  — 
DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL.
− Deve ser motivado o ato administrativo que 
transfere servidor de uma para outra localidade, 
a  fim de  que  o  judiciário  possa  avaliar  se  os 
motivos  determinantes  da  atitude  do 
administrador coadunam-se com a situação de 
fato ensejadora de sua opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento à remessa. 

RELATÓRIO
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Trata-se de  Remessa Oficial, advinda da 3ª Vara da 
Comarca de Itaporanga, nos autos do Mandado de Segurança impetrado 
por Lidiane Alves Barbosa, contra o Município de Curral Velho.

No pedido inicial, a impetrante postula pela suspensão 
da Portaria GP/Nº 003/2012, expedida por Luiz Alves Barbosa, Prefeito 
Constitucional  do Município de Curral  Velho,   decisão da Coordenadora 
Geral do Samu, a fim de que possa retornar à sua lotação originária, qual 
seja, Secretaria do Gabinete do Prefeito da Cidade de Curral Velho.

Nas informações de fls. 56, a Edilidade afirmou haver 
realizado acordo extrajudicial com a impetrante, postulando inclusive, pela 
intimação da impetrante,  para se pronunciar  a respeito,  e extinção do 
presente writ.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  impetrante  não 
apresentou manifestação (fls. 59).

O  Ministério  Público,  através  da  sua  Promotoria  de 
Justiça, emitiu parecer opinando pela concessão da ordem.

Às fls. 63/65, o magistrado singular prolatou sentença, 
concedendo  a  ordem  pleiteada,  tornando  sem  efeito  a  portaria  nº 
003/2012,  e,  consequentemente,  determinou  o  imediato  retorno  da 
impetrante,  à  Secretaria  do  Gabinete  do  Prefeito  da  Cidade  de  Curral 
Velho.

Não houve recurso voluntário (fls. 70-v).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls. 77/79 
deixando de se manifestar sobre o mérito da ação, por considerar ausente 
interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O
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Inicialmente,  vale ressaltar  que um dos pressupostos 
do  ato  administrativo  é  a  finalidade.  Todo  ato  administrativo  procura 
alcançar  uma  finalidade  de  interesse  da  administração.  Todavia,  em 
muitos  casos,  quando  não  coincide  a  finalidade  porque  alheia  à 
administração pública, considera-se inválido o ato. 

No  caso  em  tela,  Lidiane  Alves  Barbosa,  prestou 
concurso no ano de 2010, para o cargo de Técnico de Informática. E, ao 
sair  o  resultado  do  referido  concurso,  a  mencionada  impetrante  foi 
nomeada e lotada na Secretaria do Gabinete do Prefeito.

Alega  que  por  “perseguição  política”  a  Administração 
Pública,  promoveu  a  sua  relotação  para  lugar  diferente  para  o  qual 
concorreu e foi nomeada.

Compulsando-se os autos, percebo de todo contexto do 
processo, a comprovação da impetrante de que foi  relotada para setor 
diverso (fls.  16),  sem maiores  explicações  sobre a  real  motivação dos 
atos.

Vale  ressaltar,  que  o  prestar  as  informações,  o 
Município impetrado afirmou haver entrado em acordo com a impetrante, 
e postulou inclusive, pela extinção do presente mandado de segurança.

Conclui-se,  portanto,  que  o  ato  de  remoção  da 
servidora não encontra-se motivado, cingindo-se a indicar apenas o local 
onde a respectiva função seria exercida, sem nenhum fundamento, e sem 
qualquer especificação.

 A remoção, sem anuência do servidor e, muito menos, 
por necessidade de serviço ou conveniência, que deveria estar explícita no 
ato  é  considerada  abusiva  e  caracteriza  o  excesso  de  poder  do 
administrador. Impõe-se a invalidação do ato, pleiteada ao argumento de 
que é nulo,  porque desprovido de motivação e baixado com desvio de 
finalidade.

Outrossim, o ato ofende a moralidade administrativa, 
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embora  formalmente  lícito,  quando,  substancialmente,  possui  vício 
relativo à finalidade, face ao desvio de poder. Evidencia-se assim a afronta 
ao princípio da impessoalidade, como bem explica o mestre Celso Ribeiro 
Bastos:

“A Administração existe para a realização dos 
fins  previstos  na  lei.  Porém,  os  interesses 
legais  representam  conveniências  e 
necessidades privadas. Nesse conflito entre o  
coletivo  e  o  individual  reconhece-se  a 
predominância  do  primeiro.  De  fato,  seria  
inconcebível  que  à  luz  da  defesa  dos  
interesses  individuais  comuns  se  pudesse 
prejudicar  a  realização  dos  fins  coletivos,  
tendo  em  vista  a  satisfação  de  interesses  
meramente isolados, concretizado em uma ou 
algumas pessoas”.

O  antigo  Tribunal  Federal  de  Recursos  possuía  o 
seguinte entendimento, sumulado:

Súmula nº 149 -  "No ato de remoção ex-
officio  (sic)  do  servidor  público,  é  
indispensável  que  o  interesse  da 
Administração  seja  objetivamente 
demonstrado". 

O  Superior  Tribunal  de  justiça,  ao  decidir  acerca  do 
tema, assim se posicionou:

“RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
REMOÇÃO.  MOTIVAÇÃO.  ILEGALIDADE. 
INEXISTÊNCIA. 1. É válido o ato de remoção 
ex officio de servidor público, adequadamente 
motivado  e  ajustado  à  lei.  2.  Recurso 
improvido.”  (RMS  135550/SC.  Rel.  Min. 
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Hamilton Carvalhido. DJU de 04/08/2003). 

Em  outros  julgados,  também  se  evidencia  o 
entendimento segundo o qual  é possível  a remoção,  mas se o ato for 
desmotivado, não merece subsistir, face a nulidade que vicia a atitude da 
administração:

"MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL - REMANEJAMENTO POR 
ATO ADMINISTRATIVO FORMAL E MOTIVADO - 
LEGALIDADE. Se o ato administrativo do qual 
decorreu  o  remanejamento  do  servidor 
municipal é formal e motivado e atende aos 
princípios da razoabilidade / proporcionalidade 
e  finalidade,  não  há  que  se  falar  em  sua 
ilegalidade."(TJMG,  Apelação  nº 
1.0335.12.000896-6/001,  Rel.  Des.  Geraldo 
Augusto, DJ 28/02/2013). 

"MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  APELAÇÃO 
CÍVEL  -  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL  - 
MANGA  -  AUXILIAR  SERVIÇOS  GERAIS  - 
ATIVIDADE  LABORAL  EXERCIDA  EM 
NHANDUTIBA - TRANSFERÊNCIA PARA A SEDE 
DA PREFEITURA - DISCRICIONARIEDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO - MOTIVAÇÃO - EXISTÊNCIA 
-  DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA -  SENTENÇA 
CONFIRMADA.  Não  obstante  a 
discricionariedade  da  Administração,  a 
transferência/remoção  do  servidor  deve  ser 
motivada, com explicitação das razões fáticas 
e  jurídicas,  de  modo  a  legitimar  a  referida 
remoção, com o fim precípuo de atendimento 
ao  interesse  público,  o  ocorreu  no  caso  em 
questão,  pelo  que  deve  ser  a  ordem 
denegada".  (TJMG,  Apelação  nº 
1.0393.10.004628-2/001,  Relª  Desª  Hilda 
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Teixeira da Costa, DJ 10/01/2013). 

“REEXAME  DE  SENTENÇA  –  MANDADO  DE 
SEGURANÇA  –  REMOÇÃO  DE  PROFESSOR 
MUNICIPAL  –  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO  – 
NULIDADE  –  SENTENÇA  CONCESSIVA  – 
REEXAME  IMPROVIDO  –  É  nulo  o  ato 
administrativo de remoção de servidor público 
quando  desprovido  de  motivação”.  (TJMS  – 
Reex. Sen. – Classe B – XIV – N. 63.952-9 – 
Nioaque  –  3ª  T.Cív.  –  Rel.  Des.  Claudionor 
Miguel Abss Duarte – J. 14.04.1999).

E ainda:

“ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO – REMOÇÃO 
DE SERVIDOR DE UMA PARA OUTRA ESCOLA 
– AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NULIDADE – 
SEGURANÇA  CONCEDIDA  –  REMESSA  NÃO 
PROVIDA – A remoção de servidor fundada no 
interesse  da  Administração  é  ato  vinculado, 
dependente  de  motivação;  ausente  esta,  é 
nulo  o  ato  administrativo.”  (TJSC  –  AC-MS 
98.005420-6 – SC – 3ª C.Cív. Rel. Des. Nilton 
Macedo Machado – J. 01.09.1998).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO À REMESSA 
OFICIAL, mantendo-se a sentença vergastada incólume em todos os seus 
termos, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.
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Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 
de janeiro de 2015.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

R e l a t o r 
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