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ACÓRDÃO

ADMINISTRATIVO –  MANDADO  DE
SEGURANÇA –  TRANSFERÊNCIA  EX  OFFICIO
DE  SERVIDOR  PÚBLICO  –  AUSÊNCIA  DE
MOTIVAÇÃO  DO  ATO  DE  REMOÇÃO  –
NULIDADE – REVOGAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO
E CERTO DE RETORNO AO ANTIGO LOCAL DE
TRABALHO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE
TRIBUNAL  –  HARMONIA  COM  PARECER
MINISTERIAL – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

– A motivação de remoção  ex officio de servidor
público  é  requisito  de  validade  do  ato
administrativo. Assim, ausente o motivo justificador
transferência, deve o ato ser anulado exatamente
como opina a douta Procuradoria de Justiça.

– Segurança  concedida,  para  determinar retorno
da impetrante ao seu antigo local de trabalho.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Segunda Seção Especializada
Cível  deste Tribunal  de Justiça,  à unanimidade de votos,  em ratificar a
liminar  e  conceder  a  segurança,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da
certidão de fl. 104.
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RELATÓRIO

Cuida-se de  mandado de segurança impetrado por  JOSÉ
WILTON  MARQUES  DEMEZIO,  agente  de  segurança  penitenciária
estadual,  contra  do  ato  SECRETÁRIO  DE  ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA que o transferiu da Cadeia
Pública da Cidade de Conceição para a Colônia Penal Agrícola do Sertão,
localizada no Município de Sousa.

Em síntese, o impetrante alega que a transferência ocorreu
de forma imotivada, pelo que aponta sua ilegalidade. Pede liminarmente a
suspensão do ato impugnado, para que retorne ao antigo local de trabalho
e, no mérito, a concessão da segurança para anulá-lo.

A liminar foi deferida às fls. 62/63 e mantida, à unanimidade
de votos, por esta Seção Especializada (fls. 87/89) após desprovimento do
agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba.

Ao prestar  informações,  o Secretário  alega que,  a teor  do
art.5º, inciso I, da Lei n.º 12.016 /2009, não cabe mandado de segurança
contra ato passível de recurso administrativo com efeito suspensivo. Assim,
sustenta que como o autor não recorreu administrativamente, ou seja, não
esgotou a esfera administrativa, não poderia judicializar a questão, pelo que
preliminarmente pede o não conhecimento da ação. No mérito, sustenta
que  a  movimentação  do  servidor  é  ato  discricionário  da  Administração
pública e ocorreu pelo bem do interesse público e conveniência do serviço.
Disse, ainda, que o impetrante não teve prejuízos financeiros uma vez que
as unidades prisionais são da mesma categoria (2ª entrância), razões pelas
quais pugnou a denegação da segurança (fls. 71/76).

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça
opinou pela concessão da segurança (fls. 99/101).

É o relatório.

VOTO

Com  efeito,  o  presente  mandamus deve  ser  conhecido
porque fora impetrado dentro do prazo decadencial de cento e vinte dias
(art. 231 da Lei nº 12.016/09 - Lei do Mandado de Segurança).

Ressalte-se que o impetrante tomou ciência da remoção (ato
impugnado)  no  dia  08  de  julho  de  2014,  através  da  portaria
nº402/GS/SEAP/14  publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado,  e  o  presente
ação fora ajuizada no dia 18 de julho de 2014, ou seja, nos primeiros dez
dias do prazo decadencial.

Assim  sendo,  passo  a  analisar  a  questão  jurídica
controvertida,  começando  inicialmente  pela  preliminar  de  não
conhecimento da ação arguida nas informações pela autoridade coatora.

1 Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos  120 (cento e
vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. [em negrito]
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Conforme narrado, o Secretário aduz que não cabe mandado
de  segurança  contra  ato  passível  de  recurso  administrativo  com  efeito
suspensivo.  Assim,  sustenta  que  como  o  autor  deixou  de  recorrer
administrativamente,  ou  seja,  não  esgotou  a  esfera  administrativa,  não
poderia judicializar a questão, pelo que pede o não conhecimento da ação.

Todavia, sem razão.

Ocorre que na hipótese a transferência não foi antecedida de
processo administrativo,  o qual  tenha oportunizado contraditório e ampla
defesa  ao  impetrante.  Pelo  contrário,  este  foi  pego  de  surpresa  com a
publicação da portaria que determinou a imediata transferência do seu local
de trabalho, sem lhe oportunizar a interposição de qualquer recurso.

Além  do  mais,  as  esferas  judicial  e  administrativa  são
independentes, não se podendo exigir o esgotamento desta para o ingresso
no Poder Judiciário,  sob pena de violação ao princípio constitucional  da
inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF).

Assim  sendo,  REJEITO  ESTA  PRELIMINAR e  passo  a
análise do meritum causae.

No MÉRITO, a questão cinge-se em analisar a legalidade da
remoção do impetrante (ato impugnado).

Não  se  pode  olvidar  que  a  Administração  Pública  pode
transferir  os  servidores  no  interesse  e  necessidade  do  serviço  público.
Entretanto, torna-se imprescindível a motivação do ato administrativo sob
pena de caracterização de abuso de poder,  porquanto a conveniência e
oportunidade não a dispensa a exposição dos motivos o ato.

É o que dispõe o art. 50, inciso I e § 1º, da Lei nº 9.784/99:

Art. 50.  Os atos administrativos deverão ser motivados,
com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(…)

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente,
podendo  consistir  em  declaração  de  concordância  com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões
ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
[em negrito]

Da leitura da portaria de remoção (fl.  28) verifico que esta
não expõe nenhuma motivação para  remoção do  impetrante,  porquanto
não indica qualquer interesse público da transferência,  ou até mesmo a
existência de possível processo administrativo no qual se tenha apurado
sua necessidade.
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Portanto,  diante  da  ausência  de  motivação  do  ato
impugnado, resta configurada sua nulidade e, via de consequência, violado
o  direito  líquido  e  certo  do  impetrante,  o  que  justifica  o  cabimento  do
controle judicial como bem ressalta a douta Procuradoria de Justiça (fl.101).

Em casos  idênticos,  cito  os  seguintes  julgados  do  STJ  e
deste Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA.  SERVIDOR PÚBLICO.
REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO
ATO  ADMINISTRATIVO.  ILEGALIDADE  RECONHECIDA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL
DO ESTADO DESPROVIDO.

1.  O  art.  50  da  Lei  9.784/99  exige  que  todo  ato
administrativo  que  negar,  limitar  ou  afetar  direitos  e
interesses  do  administrado  deve  ser  devidamente
motivado.

2.  In casu, contudo,  o ato de remoção em análise carece
da imprescindível motivação determinada pela lei, bem
como não preenche o requisito da contemporaneidade à
pratica  do  ato.  Precedentes  jurisprudenciais  desta  Corte
Superior.

3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido.

(STJ;  AgRg no RMS 37.192/SE, Rel.  Ministro NAPOLEÃO
NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
24/04/2014, DJe 09/05/2014)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SERVIDORES  PÚBLICOS  ESTADUAIS.
REMOÇÕES  DE  OFÍCIO.  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO.
NULIDADE.  ATOS  SUJEITOS  A  CONTROLE  JUDICIAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- In casu, os atos administrativos de remoção não foram
motivados e, pelo tempo curto em que eram novamente
removidos os servidores de uma comarca a outra dentro
do  Estado  do  Maranhão,  verifica-se  a  ausência  de
motivo razoável por parte da Administração Pública em
assim proceder.

- "É nulo o ato que determina a remoção ex officio de
servidor público sem a devida motivação. Precedentes."
(RMS  n.  19.439/MA,  Rel.  Ministro  Arnaldo  Esteves  Lima,
Quinta  Turma,  DJe  de  4.12.2006)  -  "O  ato  administrativo
discricionário está sujeito  a controle  judicial,  sobretudo no
que  se  refere  à  presença  de  motivação"  (RMS  n.
406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe de 7.2.2014).

Agravo regimental desprovido.
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(STJ  AgRg  no  RMS  23.667/MA,  Rel.  Ministra  MARILZA
MAYNARD  (DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO
TJ/SE), SEXTA TURMA, DJe 12/05/2014)

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO
EXISTÊNCIA.  ATO  ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA  DE
MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO.

1.  O  artigo  535  do  Código  de  Processo  Civil  estabelece
como fundamento dos declaratórios a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão.

2. Ausente violação ao art. 535 do Código de Processo Civil
quando  o  Tribunal  a  quo  analisa  devidamente  a  questão
posta  em  juízo,  fundamentando  satisfatoriamente  seu
entendimento.

3.  O  ato  administrativo  que  determina  a  remoção  de
servidor público deve ser motivado. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ;  AgRg no REsp 1142723 /  AM, Rel.  Ministro JORGE
MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2010).

REMESSA  OFICIAL  MANDADO  DE  SEGURANÇA
REMOÇÃO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO  AUSÊNCIA  DE
MOTIVAÇÃO  ILEGALIDADE  DO  ATO  ADMINISTRATIVO
CONCESSÃO DA ORDEM DESPROVIMENTO.

-  A  doutrina  e  a  jurisprudência  têm  sustentado  a
necessidade de os gestores públicos justificarem e bem
fundamentar  os  atos  de  transferência  de  servidor,
notadamente,  diante  dos  rumorosos  casos  de
perseguição  política  em  boa  parte  dos  municípios
brasileiros.

(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  26420110001652001  -
Órgão (1ª CÂMARA CÍVEL) - Relator Leandro dos Santos - j.
Em 19/02/2013)

REMESSA  OFICIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
REMOÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO.  ABUSO  DE
PODER  CONFIGURADO.  INVALIDADE  DO  ATO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

-  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.

(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  01320110004135001  -
Órgão (2 CAMARA CIVEL) - Relator Marcos Cavalcanti de
Albuquerque - j. Em 16/02/2012)

[destaques apostos]
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DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em  harmonia com parecer ministerial,
RATIFICO A LIMINAR e CONCEDO A SEGURANÇA para anular o ato de
remoção, determinando que o impetrante permaneça exercendo seu cargo
na Cadeia Pública da cidade de Conceição.

É como voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  João  Alves  da  Silva.  Relator:  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador José Aurélio da Cruz. Participaram, ainda, do julgamento
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Saulo Henriques de Sá e
Benevides, Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Frederico Martinho na
Nóbrega Coutinho. Ausente justificadamente a Desembargadora Maria das
Graças Morais Guedes.

Presente à Sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Ana
Cândida Espínola, Procuradora de Justiça.

Segunda Seção Especializada Cível.  Sala  de  Sessões  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, dia 1º de abril
de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

Relator
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