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ADMINISTRATIVO  –  Reexame
necessário  –  Mandado  de  segurança  -
Servidor público – Exoneração - Vinculação
aos  motivos  determinantes  –
Desconformidade entre o motivo expresso
no ato exoneratório e a realidade fática –
Ilegalidade  –  Reintegração  assegurada  -
Manutenção  da  sentença  -  Recurso  em
patente  confronto  com  jurisprudência
dominante  de  Tribunal  Superior  –  Artigo
557,  “caput”,  do  CPC  –  Seguimento
negado.

− "Consoante  a  teoria  dos  motivos
determinantes,  o  administrador  vincula-se
aos  motivos  elencados  para  a  prática  do
ato administrativo. Nesse contexto, há vício
de  legalidade  não  apenas  quando
inexistentes  ou  inverídicos  os  motivos
suscitados  pela  administração,  mas
também  quando  verificada  a  falta  de
congruência entre as razões explicitadas no
ato e o resultado nele contido."  (STJ - MS
15.290/DF)
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− Nos  termos  do  artigo  557,  “caput”,  do
CPC, ao Relator é dado negar provimento
ao recurso monocraticamente, em razão de
a  insurgência  estar  em  confronto  com
jurisprudência  dominante  de  Tribunal
Superior. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  remessa  oficial  oriunda  da
sentença de fls. 133/139, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da
Comarca de  Sousa que,  nos autos  do mandado de segurança,  sob o nº.
0003315-84.2000.815.0371,  impetrado  por  DANILO  CESAR  DINIZ
SOBREIRA,  contra ato dito ilegal do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA
CRUZ, concedeu a segurança perseguida na inicial, para “declarar a nulidade
do processo administrativo que ensejou a exoneração do servidor  DANILO
CEZAR DINIZ SOBREIRA, determinado a reintegração do mesmo ao cargo
de fiscal de obras, por ele exercido anteriormente”. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da remessa oficial  (fls.
150/155).

É o relatório.

Decido.

O cerne da questão posta nos autos cinge-
se na análise da legalidade do ato de exoneração do impetrante, o que é de
fácil deslinde e não comporta maiores divagações.

Como  é  cediço,  os  atos  administrativos,
para que sejam considerados válidos, devem obedecer a certos requisitos,
tais como, competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

Sobre  competência,  DI  PIETRO1 leciona
que  “é o conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, órgãos e agentes,
fixadas pelo direito positivo”. A competência pode vir fundada na lei (Art. 61, §
1º, II e 84, VI da CF), ou de forma secundária, através de atos administrativos
organizacionais. 

Por sua vez, objeto vem a ser alteração no
mundo jurídico que o ato administrativo se propõe realizar, é identificado pela

1 In., Direito Administrativo, 18ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 196.
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análise do que o ato  enuncia,  prescreve ou dispõe.  Para ser  válido o ato
administrativo,  o  objeto  há  que  ser  lícito,  determinado  ou  determinável,
possível.

Ao  seu  turno,  a  finalidade  do  ato
administrativo será sempre o interesse público, sendo considerado ilegal o ato
que vise satisfazer o interesse pessoal do próprio administrador (princípio da
impessoalidade).

Quanto a forma, pode-se dizer que é o meio
pelo qual se exterioriza a vontade administrativa. Possui estreita conexão com
os  procedimentos  administrativos,  podendo-se  afirmar,  até  mesmo,  que  a
forma é uma garantia jurídica para o administrado e para a administração, é
pelo respeito à forma que se possibilita o controle do ato administrativo, quer
pelos seus destinatários, quer pela própria administração, quer pelos demais
poderes do Estado.

Em regra, a forma dos atos administrativos
será  escrita,  admitindo-se,  excepcionalmente,  as  ordens  verbais,  gestos,
apitos (policial dirigindo o trânsito), sinais luminosos, cartazes e placas.

Em relação ao motivo, pode-se dizer que é
o  pressuposto  de  fato  e  de  direito  que  serve  de  fundamento  ao  ato
administrativo. Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o
ato e o pressuposto de fato corresponde ao conjunto de circunstâncias, de
acontecimentos, de situações que levam a administração a praticar o ato. A
ausência  de  motivo  ou  a  indicação  de  motivo  falso  invalidam  o  ato
administrativo.

Modernamente, embora haja divergência na
doutrina administrativista, tem-se firmado a orientação de que a motivação, a
par  dos  cinco  elementos  do  ato  administrativo,  também constitui  requisito
obrigatório a sua validade. A obrigatoriedade de motivação se circunscreve
seja nos atos vinculados, seja nos discricionários. Consiste ela na exposição
dos motivos que determinaram a prática do ato, na exteriorização dos motivos
que levaram a Administração Pública a praticar o ato, na declaração escrita
desses  motivos.  O  fundamento  da  sua  exigência  são  os  princípios
constitucionais  da  publicidade,  do  amplo  acesso ao  Poder  Judiciário,  bem
como  a  garantia  do  contraditório  e  ampla  defesa.  A  motivação  do  ato
possibilitada um mais eficiente controle da atuação administrativa pela própria
Administração, por toda a sociedade, assim como é essencial para um melhor
controle de legalidade do ato pelo Judiciário.
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Sobre  o  tema,  o  renomado  professor
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO2 assim se manifesta:

“Os atos administrativos praticados sem a tempestiva e
suficiente  motivação são ilegítimos  e  invalidáveis  pelo
Poder Judiciário toda vez que sua fundamentação tardia,
apresentada apenas depois de impugnados em juízo, não
possa oferecer  segurança e  certeza de que os  motivos
aduzidos  efetivamente  existiam  ou  foram  aqueles  que
embasaram a providência contestada.”

De outra banda, o não menos conceituado
JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO3 assevera:

“Sem  dúvida  nenhuma,  é  preciso  reconhecer  que  o
administrador, sempre que possa, deve mesmo expressar
as situações de fato que impeliram a emissão da vontade,
e  a  razão  não  é  difícil  de  conceber:  quanto  mais
transparente  o  ato  da  Administração,  maiores  as
possibilidades de seu controle pelos administrados.” 
 
É imperioso ressaltar, ademais, que, caso a

administração declare os motivos que a levaram a produzir o ato, ficará este
vinculado a existência e a comprovação daqueles fatos  (Teoria dos Motivos
Determinantes).

Nesse  contexto,  impende  transcrever  as
sempre pertinentes lições do mestre HELY LOPES MEIRELLES4:

“A  teoria  dos  motivos  determinantes  funda-se  na
consideração  de  que  os  atos  administrativos,  quando
tiverem  sua  pratica  motivada,  ficam  vinculados  aos
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Mesmo
os  atos  discricionários,  se  forem  motivados,  ficam
vinculados a esses motivos como causa determinantes
de  seu  cometimento  e  se  sujeitam  ao  confronto  da
existência  da  legitimidade  dos  motivos  indicados.
Havendo  desconformidade  entre  os  motivos
determinantes e a realidade, o ato é invalido.
(...)
Exemplificando, para melhor compreensão, diremos que,
se o superior, ao dispensar o funcionário exonerável ad
nutum,  declarar  que  o  faz  por  improbidade  de
procedimento, essa ´improbidade´ passará a ser motivo
determinante do ato e sua validade e eficácia ficarão na
dependência da efetiva existência do motivo declarado.
Se  inexistir  a  declarada ´improbidade´  ou não estiver

2MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
3CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
4 In. Direito Administrativo Brasileiro, 30. ed. Malheiros, São Paulo 2005, p.197-198.
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regularmente  comprovada,  o  ato  de  exoneração  será
inválido,  por  ausência  ou  defeito  do  motivo
determinante.(...)
Por aí  se conclui  que,  quer quando obrigatória,  quer
quando facultativa, se for feita, a motivação atua como
elemento  vinculante  da  Administração  aos  motivos
declarados como determinantes do ato. Se tais motivos
são  falsos  ou  inexistentes,  nulo  é  o  ato  praticado.”
(destaquei)
  
Acolhendo  essa  teoria,  o  Guardião  da

Legislação Federal vem costumeiramente decidindo que caso a administração
exponha  os  motivos  da  realização  do  ato,  ficará  vinculada  a  existência  e
comprovação daqueles motivos. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO.  ATO  ADMINISTRATIVO.
VINCULAÇÃO  AOS  MOTIVOS  DETERMINANTES.
INCONGRUÊNCIA. ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ.
1.  Os  atos  discricionários  da  Administração  Pública
estão  sujeitos  ao  controle  pelo  Judiciário  quanto  à
legalidade formal e substancial,  cabendo observar que
os  motivos  embasadores  dos  atos  administrativos
vinculam a Administração, conferindo-lhes legitimidade
e validade.
2.  "Consoante  a  teoria  dos  motivos  determinantes,  o
administrador vincula-se aos motivos elencados para a
prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício
de  legalidade  não  apenas  quando  inexistentes  ou
inverídicos  os  motivos  suscitados  pela  administração,
mas também quando verificada a falta de congruência
entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele
contido" (MS  15.290/DF,  Rel.  Min.  Castro  Meira,
Primeira  Seção,  julgado  em  26.10.2011,  DJe
14.11.2011).
3.  No  caso  em  apreço,  se  o  ato  administrativo  de
avaliação  de  desempenho  confeccionado  apresenta
incongruência entre parâmetros e critérios estabelecidos
e  seus  motivos  determinantes,  a  atuação  jurisdicional
acaba por não invadir a seara do mérito administrativo,
porquanto limita-se a extirpar ato eivado de ilegalidade.
4.  A  ilegalidade  ou  inconstitucionalidade  dos  atos
administrativos  podem  e  devem  ser  apreciados  pelo
Poder  Judiciário,  de  modo  a  evitar  que  a
discricionariedade  transfigure-se  em  arbitrariedade,
conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade.
5. "Assim como ao Judiciário compete fulminar todo o
comportamento ilegítimo da Administração que apareça
como frontal  violação da ordem jurídica,  compete-lhe,
igualmente,  fulminar  qualquer  comportamento
administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou
decisão  discricionária,  ultrapassar  as  fronteiras  dela,
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isto  é,  desbordar  dos  limites  de  liberdade  que  lhe
assistiam, violando, por tal modo, os ditames normativos
que assinalam os  confins  da liberdade discricionária."
(Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito
Administrativo,  Editora  Malheiros,  15ª  Edição.)  6.  O
acolhimento da tese  da recorrente,  de  ausência de ato
ilícito, de dano e de nexo causal, demandaria reexame do
acervo fático-probatórios dos autos, inviável em sede de
recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do
STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1280729/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2012,
DJe 19/04/2012)” (grifei)

Mais:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  ADMINISTRATIVO.  CARGO  EM
COMISSÃO.  EXONERAÇÃO  MOTIVADA.
APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ASSESSOR
JURÍDICO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL.
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. INCOMPATIBILIDADE.
1.  Segundo  a  Teoria  dos  Motivos  Determinantes,  em
havendo motivo para a edição do ato exoneratório, fica
o Administrador vinculado ao motivo, cuja existência e
validade podem ser submetidas à apreciação do Poder
Judiciário.
2. Não importa em ilegalidade, abuso de poder ou desvio
de  finalidade  o  ato  que  exonera  Assessor  Jurídico  do
Ministério Público Estadual do cargo em comissão com
base  em  motivação  aliunde  de  acórdão  do  Conselho
Pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil  na  Consulta  nº  12/2005,  que  decide  ser
incompatível  o exercício da advocacia por servidor do
Ministério Público.
(...)
4. Recurso improvido.
(RMS 27.520/GO, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2011,
DJe 21/03/2012) (grifei)

Ainda:

“ADMINISTRATIVO.  EXONERAÇÃO  POR  PRÁTICA
DE  NEPOTISMO.   INEXISTÊNCIA.  MOTIVAÇÃO.
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.
1. A Administração, ao justificar o ato administrativo,
fica  vinculada  às  razões  ali  expostas,  para  todos  os
efeitos jurídicos, de acordo com o preceituado na teoria
dos motivos determinantes. A motivação é que legitima
e confere validade ao ato administrativo discricionário.
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Enunciadas pelo agente as causas em que se pautou,
mesmo que a lei não haja imposto tal dever, o ato só
será legítimo se elas realmente tiverem ocorrido.
2.  Constatada  a  inexistência  da  razão  ensejadora  da
demissão do  agravado pela  Administração (prática  de
nepotismo) e considerando a vinculação aos motivos que
determinaram o ato impugnado, este deve ser anulado,
com a conseqüente reintegração do impetrante.
Precedentes do STJ.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  RMS  32.437/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
22/02/2011, DJe 16/03/2011)” (grifei)

E mais:

“ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
MANDADO  DE SEGURANÇA.  SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL  POR
MERECIMENTO.  DECRETO.  DISPOSIÇÃO
CONTRÁRIA  A  LEI.  ATO  ADMINISTRATIVO
DISCRICIONÁRIO.  MOTIVAÇÃO.  TEORIA  DOS
MOTIVOS DETERMINANTES.
1.  O  ato  que  indeferiu  a  progressão  funcional  por
merecimento do servidor, ora Recorrente, foi embasado
no  fato  de  que  ele  esteve  à  disposição  do  Poder
Executivo por 02 (dois) anos consecutivos, enquadrando-
se, portanto, no impedimento contido no inciso II do art.
4º do Decreto Judiciário n.º 190/2000.
(...)
4.  "Ao motivar o ato administrativo, a Administração
ficou vinculada aos motivos ali expostos, para todos os
efeitos jurídicos. Tem aí aplicação a denominada teoria
dos motivos determinantes, que preconiza a vinculação
da  Administração  aos  motivos  ou  pressupostos  que
serviram  de  fundamento  ao  ato.  A motivação  é  que
legitima  e  confere  validade  ao  ato  administrativo
discricionário. Expostos os motivos, a validade do ato
fica  na  dependência  da  efetiva  existência  do  motivo.
Presente e real o motivo, não poderá a Administração
desconstituí-lo  a  seu  capricho.  Por  outro  lado,  se
inexistente o motivo declarado na formação do ato, o
mesmo não tem vitalidade jurídica." (RMS 10.165/DF,
6.ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 04/03/2002).
5.  No  caso  dos  autos,  não  mais  existindo  o  único
fundamento em que se embasou o ato administrativo, em
face da revogação do inciso II do art. 4º do Decreto n.º
190/2000, inexiste fato concreto que obste a progressão
funcional  do Impetrante,  sendo nulo o ato impugnado,
por falta de motivação.
6. Recurso ordinário conhecido e provido.
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(RMS 19.013/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA,  julgado  em  01/10/2009,  DJe  03/11/2009)”
(grifei)

No  caso  em  comento,  de  fato,  restou
demonstrado  que  o  ato  administrativo  que  exonerou  o  impetrante  está
revestido de vício. 

É  que  se  verifica  nos  autos  que  a
autoridade  impetrada,  em  suas  informações,  constou  que  o  motivo
determinante  da  exoneração  do  impetrante  fora  o  fato  de  não  ter  ele
cumprindo o edital do certame no que tange à prova de títulos, haja vista que
não obteve qualquer pontuação e tinha referida etapa caráter eliminatório.   

Ocorre  que  há  desconformidade  entre  o
motivo da exoneração do impetrante suscitado pelo impetrado e a realidade
fática, uma vez que o edital do certame não fez qualquer menção de que a 3ª
etapa, corresponde a apresentação dos títulos, teria caráter eliminatório. Veja-
se:

“V – DAS PROVAS:
(…)
02.  As  provas  serão  eliminatórias,  realizadas  em  02
(duas) Etapas:
a) 1ª Etapa – prova de múltipla escolha com o percentual
mínimo  de  acertos  em  60%  (sessenta  por  cento).  As
provas objetivas serão avaliadas de 0 (zero) a 06 (seis),
ou  seja acerto mínimo de  18  questões  sendo as  notas
desta  –  ponto  de  corte,  e  se  realizará  no  dia
28/MARÇO/2004;
b)  2ª  Etapa –  As Provas Descritivas  (subjetivas),  com
pontuação mínima correspondente a 40% (quarenta por
cento), de 0,0 (zero) a 04 (quatro), ou seja, atingir a nota
4,0 (quatro) com 2,4 (dois virgula quatro) no mínimo nas
questões  subjetivas,  que  se  realizará  no  dia
28/MARÇO/2004.
c) 3ª  Etapa – Os candidatos inscritos  apresentarão os
Títulos  somente  sendo  aceito  aqueles  quando
relacionados a área comum ao cargo de sua inscrição
tais como: (...)” (grifei)

Da leitura acurada do edital, verifica-se que
constou,  expressamente,  que  apenas  as  duas  primeiras  etapas  seriam
eliminatórias, nada tendo ressalvado quanto à prova de títulos, vale dizer, não
há qualquer observação acerca do seu caráter eliminatório. Forçoso concluir,
portanto, que a 3ª (terceira) etapa apenas teve caráter classificatório. 
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Assim, constatada a inexistência da razão
ensejadora da exoneração do impetrante pela Administração e considerando
a vinculação aos motivos que determinaram o ato impugnado, este deve ser
anulado, com a consequente reintegração do requerente.

Diante disso, dúvidas não há de que agiu
com acerto o magistrado de piso ao determinar a reintegração do impetrante,
devendo, assim, ser mantido “in totum o decisum a quo”.

Outrossim, se o recurso mostra-se contrário
à  jurisprudência  dominante  do respectivo tribunal,  do Colendo STF,  ou de
Tribunal  Superior,  é aplicável  o art.  557,  “caput”,  do CPC, numa forma de
privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional. Diz o dispositivo:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.”

Na espécie, incide, ainda, a súmula nº. 253,
do STJ:

“Súmula 253, STJ: O art. 557, do CPC, que autoriza o
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário.”.

Por  tais  razões,  em  consonância  com  o
parecer Ministerial e com fulcro no art. 557,  “caput”, do Código de Processo
Civil,  nego  seguimento à  remessa  oficial,  mantendo  a  sentença  de  fls.
133/139.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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