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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

MANDADO DE SEGURANÇA nº 999.2013.001482-5 / 001
RELATOR :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
IMPETRANTE :Anderson Feitosa Marinho
ADVOGADO :Maria Aparecida F. C. M. de Oliveira
IMPETRADO :Secretário  da  Administração  Penitenciária  do  Estado  da
Paraíba e outro

PROCESSUAL  CIVIL -  Mandado  de
segurança  preventivo  –  Preliminar  –
Ilegitimidade passiva “ad causam” – Diretor
da  Penitenciária  Regional  de  Campina
Grande Raymundo Asfora -  Agente público
que  não  tem  competência  para  remover
servidor  -  Exclusão  do  polo  passivo  –
Acolhimento. 

− Em  se  tratando  de  mandado  de
segurança  preventivo,  “a  autoridade
impetrada  deve  ser  aquela  que  tem
competência para expedir o ato que poderá
violar o alegado direito líquido e certo1”.

− É de se afastar da relação processual o
Diretor  da  Penitenciária  Regional  de
Campina Grande Raymundo Asfora, eis que
a  referida  autoridade  não  dispõe  de
competência para praticar o ato que poderá
violar  o  alegado direito  líquido  e certo  do
impetrante. 

1AgRg no REsp 1078477/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
02/03/2010, DJe 11/03/2010
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ADMINISTRATIVO -  Mandado  de
segurança  –  Preliminar  –  Ausência  de
condição  de  procedibilidade  para
“mandamus” (art. 5º, I, da Lei 12.016/2009)
- Interposição de recurso administrativo em
face do ato de remoção – Desnecessidade -
Rejeição. 

-  “O  art.  5º,  I,  da  Lei  12.016/2009  não
configura uma condição de procedibilidade,
mas tão somente uma causa impeditiva de
que  se  utilize  simultaneamente  o  recurso
administrativo  com  efeito  suspensivo  e  o
mandamus.” (STF – MS 30.822)

ADMINISTRATIVO –  Mandado  de
segurança  preventivo  -  Servidor  público
estadual  –  Agente  de  segurança
penitenciária  –  Remoção  “ex  officio” -
Consumação  do  ato  impugnado  após  a
impetração  –  Transmudação  da  ordem
pleiteada  para  o  fim  repressivo  -  Ato
administrativo discricionário – Ausência de
motivação - Ilegalidade – Nulidade do ato -
Concessão da segurança.

− O mandado de  segurança é  uma ação
constitucional,  de  natureza  civil  e  de  rito
sumário  especial,  posto  à  disposição  de
toda  pessoa  para  a  proteção  de  direito
líquido  e  certo,  lesado  ou  ameaçado  de
lesão,  não amparado por “habeas corpus”
ou  “habeas  data”,  quando  o  responsável
pela  ilegalidade  ou  abuso  de  poder  for
autoridade  pública  ou  agente  de  pessoa
jurídica  no  exercício  de  atribuições  do
Poder Público.

-  Conquanto  a  pretensão  perseguida  na
inicial tenha sido preventiva, certo é que a
consumação  do  ato  de  remoção  do
impetrante,  posteriormente  a  impetração,
transmudou a ordem pleiteada para o fim
repressivo,  qual  seja,  afastar  a  remoção,
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baseada  em  iguais  fundamentos  de
ilegalidade.   

− Embora seja  a  remoção “ex  officio” ato
administrativo  discricionário,  não  pode  ela
vir  a  ser  levada  a  efeito  em  dissonância
com  os  ditames  normativos  vigentes.  É
dizer,  a  prática  desse  ato  de  ofício  pelo
administrador  público  é  perfeitamente
admitido,  porém se  faz  indispensável  que
seja perpetrado com motivação adequada,
o que não ocorreu na hipótese vertente.  

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos de mandado de segurança acima identificados,

A  C  O  R  D  A  M,  em  Primeira  Sessão
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por
votação unânime, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do  Diretor da
Penitenciária  Regional  de  Campina  Grande  Raymundo  Asfora,  rejeitar  a
preliminar de  ausência de requisito de procedibilidade do  “mandamus” e, no
mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator e da súmula de
julgamento de fl. 138.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  mandado  de  segurança
preventivo,  com  pedido  de  liminar,  impetrado  por  ANDERSON  FEITOSA
MARINHO,  sob  os  auspícios  da  gratuidade  judiciária,  contra  ato,
supostamente ilegal,  a ser perpetrado pelo  DIRETOR DA PENITENCIÁRIA
REGIONAL  DE  CAMPINA  GRANDE  RAYMUNDO  ASFORA  e  pelo
SECRETÁRIO  DE  ADMINISTRAÇÃO  PENITENCIÁRIA DO  ESTADO  DA
PARAÍBA,  que  o  removeria  do  aludido  estabelecimento  prisional,  onde
exercia  suas  atividades  desde  sua  investidura  no  cargo  de  agente  de
segurança penitenciária.   

Na inicial (fls. 02/10), relatou o impetrante,
em síntese, que, em dia regular de trabalho, ao iniciar suas atividades, fora
comunicado,  verbalmente,  pela  Diretoria  da  Penitenciária  Regional  de
Campina  Grande,  que  ele  e  outros  cinco  servidores  “já  haviam  sido
'devolvidos', compulsoriamente, à secretaria, desde o dia 21 de fevereiro, e
não mais faziam parte do quadro de funcionários daquela lotação”.  

Irresignado  com  a  notícia,  verberou  que
3
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“questionou ao coordenador quanto à formalização do ato, e este não soube
respondê-lo, somente esclarecendo que a determinação oriunda da direção
havia sido emanada verbalmente”. 

Sustentou que a “devolução” fora efetivada
sem  qualquer  motivação  e  por  perseguição,  haja  vista  que  sempre
posicionou-se contrário aos atos e manifestações ilegais por parte da primeira
autoridade impetrada.  

Aduziu,  por  fim,  que  “o  ato  administrativo
de caráter individual usurpa os princípios da legalidade da impessoalidade e
supremacia  do  interesse  público,  devendo,  por  desvio  de  finalidade  e
características de abuso de poder, ser declarado nulo”. 

Com fulcro nessas razões, bem como sob a
alegação de perigo de dano irreparável,  requereu a concessão de medida
liminar,  para que permanecessem  “inalterados a sua lotação,  escala,  bem
como o seu plantão de origem”.  

No  mérito,  pugnou  pela  confirmação  da
medida de urgência.

À  inicial  foram  juntados  documentos  (fls.
11/21).

Notificado,  o  Diretor  da  Penitenciária
Regional  de  Campina  Grande  Raymundo  Asfora  apresentou  informações,
suscitando a sua ilegitimidade para figurar  no presente  “mandamus” como
autoridade coatora. No mérito, deduziu que a remoção do impetrante se deu
em virtude de insubordinação, haja vista que ele  “deixou de realizar ato de
ofício,  qual  seja:  a conferência obrigatória dos presos,  imprescindível  para
constar  a  presença  de  todos  e  afastar  qualquer  possibilidade  de  fuga,
comprometendo a segurança da unidade carcerária”.  

Após  prestadas  as  informações  pela
primeira autoridade apontada coatora, noticiou o impetrante às fls. 69/70 que
a remoção se efetivou em 03/03/2013.

Às fls. 112/116, informações do Secretário
de  Estado  da  Administração  Penitenciária,  arguindo,  preliminarmente,  a
ausência de requisito de procedibilidade do  “mandamus”,  qual  seja,  a não
interposição de recurso administrativo em face do ato de remoção. No mérito,
sustentou que a remoção se deu em regime de urgência,  ante a  falta  de
pessoal na penitenciária para qual fora o impetrante removido.      

4



Mandado de Segurança nº. 999.2013.001482-5/001

À fl.  123,  o  Estado da  Paraíba  requereu,
com fundamento no inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, seu ingresso no
feito.  

Liminar indeferida (fls. 125/128).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça devolveu os presentes autos sem parecer de mérito,
ao  argumento  de  que  se  afigura  desnecessária  a  sua  intervenção  (fls.
131/133).

É o relatório.

V O T O

1. PRELIMINARES

1.1 Da ilegitimidade passiva 

Inicialmente,  convém analisar  a  preliminar
de ilegitimidade passiva “ad causam” suscitada pelo Diretor da Penitenciária
Regional de Campina Grande Raymundo Asfora.  

Segundo a dicção do art. 6º, § 3º, da Lei nº
12.016/09, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato
impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. 

Em se tratando de mandado de segurança
preventivo,  “a autoridade impetrada deve ser aquela que tem competência
para expedir o ato que poderá violar o alegado direito líquido e certo2”. 

Pois bem. De logo, é de se ressaltar que
merece acolhimento a presente preliminar, haja vista que, de fato, a referida
autoridade não dispõe de competência para praticar o ato que poderá violar o
alegado direito  líquido  e  certo  do  impetrante.  Vale  dizer,  não  compete  ao
Diretor da Penitenciária Regional de Campina Grande remover servidor. 

Tanto  é  assim  que  a  remoção,
posteriormente,  fora consumada (fl.  75) por ato administrativo editado pela
segunda autoridade coatora apontada neste “mandamus”.  

2AgRg no REsp 1078477/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
02/03/2010, DJe 11/03/2010
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Nesses  moldes,  acolho  a  preliminar  de
ilegitimidade  passiva  “ad  causam” para  excluir  o  Diretor  da  Penitenciária
Regional de Campina Grande da presente lide.

1.2 Da ausência de condição de procedibilidade

O Secretário  de  Estado  da  Administração
Penitenciária suscitou, preliminarmente, em suas informações, que estaria, “in
casu”,  ausente  condição de procedibilidade prevista no art.  5º, I,  da Lei  nº
12.016/2009.

Contudo,  tal  preliminar  não  merece
prosperar.  É  que  o  citado  dispositivo  legal  não  impõe  ao  impetrante  o
exaurimento  da  via  administrativa  para,  apenas  após,  socorrer-se  da  via
judicial.  Em  verdade,  tem  ele  o  condão  de  impedir  que  se  utilize
concomitantemente  do  recurso  administrativo  com  efeito  suspensivo  e  do
mandado de segurança.   

Nesse  sentido,  eis  jurisprudência  da
Suprema Corte:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONSELHO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTROLE
DE  LEGALIDADE  DE  ATO  PRATICADO  PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA. CONCURSO
PÚBLICO.  EXAME PSICOTÉCNICO.  PREVISÃO  EM
LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ORDEM DENEGADA. 
I - O art. 5º, I, da Lei 12.016/2009 não configura uma
condição  de  procedibilidade,  mas  tão  somente  uma
causa impeditiva de que se  utilize  simultaneamente o
recurso  administrativo  com  efeito  suspensivo  e  o
mandamus. 
(…)
V – Segurança denegada.
(STF  -  MS:  30822  DF  ,  Relator:  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Data  de  Julgamento:  05/06/2012,
Segunda Turma, Data de Publicação: Dje-124 DIVULG
25-06-2012 PUBLIC 26-06-2012)” (grifei)

Destarte, rejeita-se a presente preliminar.

2. MÉRITO 

“Ab initio”, faz-se necessário esclarecer que
conquanto a pretensão perseguida na inicial do presente “mandamus” tenha
sido preventiva, certo é que a consumação do ato de remoção do impetrante,
posteriormente a impetração (fl. 75), transmudou a ordem pleiteada para o fim
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repressivo, qual seja, afastar a remoção, baseada em iguais fundamentos de
ilegalidade.   

Nesse sentido, eis julgados do Tribunal da
Cidadania:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO  NÃO  CONFIGURADO.
SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.  DEMISSÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR -  PAD.
CONSUMAÇÃO DO ATO IMPUGNADO.  PERDA DE
OBJETO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  PRECEDENTES.
PRINCÍPIOS  DA  MORALIDADE  E
IMPESSOALIDADE. AFRONTA NÃO DEMONSTRADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
SEGURANÇA DENEGADA.
1.  Não  obstante  a  inicial  pretensão  preventiva,  por
alegadas  ilicitudes  do  PAD,  a  consumação  do  ato
demissório transmuda a proteção em andamento para o
fim repressivo, de afastar a demissão baseada em iguais
fundamentos  de  ilegalidade 2.  A  alegada  falta  de
isenção do Presidente da Comissão Processante exigiria
prova clara,  isto não se  verificando das manifestações
dos autos, nem cabendo nesta via dilação probatória.
3. A prorrogação do prazo da defesa em mais 10 dias, ao
invés  dos  20  solicitados  pelo  processado,  devidamente
motivada, é ato inclusive benéfico à melhor atuação da
defesa e não seu cerceamento.
4. O mandado de segurança não é a via adequada para
se reexaminar o conteúdo fático-probatório constante do
processo  administrativo  (MS  13.161/DF,  Rel.  Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado
em 23/02/2011,  DJe  30/08/2011).  A atuação do  Poder
Judiciário circunscreve-se,  nessas  hipóteses,  ao campo
da regularidade do procedimento e da legalidade do ato,
sendo-lhe  defesa  qualquer  incursão  no  mérito
administrativo, o que inviabiliza a análise e a valoração
das provas constantes do processo administrativo (AgRg
no  RMS  25.722/SP,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  27/08/2013,  DJe
13/09/2013).
5. Segurança denegada.
(MS  14.589/DF,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,
TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  08/10/2014,  DJe
16/10/2014)” (grifei)

Mais:
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“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.  CONSUMAÇÃO  DO  ATO
IMPUGNADO. PERDA DE OBJETO.
1. A parte não pode ser onerada por fato para o qual não
concorreu.
2.  A  consumação  do  ato  impugnado  depois  da
impetração e após a concessão de liminar não prejudica
o pedido deduzido em mandado de segurança ajuizado
em caráter preventivo. Precedentes.
3. Recurso especial não provido.
(REsp  817.846/MG,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  12/06/2007,  DJ
27/06/2007, p. 228)” (grifei)

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

Como  se  sabe,  é  obrigação  do
administrador  público  melhorar  a  qualidade  da  prestação  de  serviços  à
comunidade,  dentro  do  âmbito  de  sua  administração  e,  para  tanto,  pode
movimentar  seus  servidores,  ex  officio,  para  atender  ao  interesse público,
desde  que  respeitados  os  parâmetros  impostos  por  lei,  bem  como  os
princípios norteadores da atividade administrativa.  

É que tal prerrogativa não pode se traduzir
em atuação arbitrária  de  poder,  desprovida das formalidades  e exigências
legais  que  estruturam  o  ato  administrativo,  como  se  dá  com  o  dever  de
motivar. 

"Não se nega à administração o poder de movimentar
seus  servidores,  ainda  que  estáveis;  nega-se,  sim,  o
abuso desse poder quando exercido arbitrariamente, sem
justificativa e sem interesse público, sabido que todo ato
administrativo está sujeito aos princípios da legalidade
(conformidade  com  a  lei)  e  da  finalidade  (objetivo
público)3 " 

Consiste  a  motivação  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

3 (Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro, RT, São Paulo, 1988, 15ª ed., pág. 380). 
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Administração, por toda a sociedade, assim como é essencial para um melhor
controle de legalidade do ato pelo Judiciário.

Feitas  essas  considerações,  é  forçoso
concluir  que  embora  seja  a  remoção  “ex  officio” ato  administrativo
discricionário, não pode ela vir a ser levada a efeito em dissonância com os
ditames  normativos  vigentes.  É  dizer,  a  prática  desse  ato  de  ofício  pelo
administrador público é perfeitamente admitido, porém se faz indispensável
que seja perpetrado com motivação adequada. 

Nesse  sentido,  são  vastas  as
jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO.   PROCESSUAL   CIVIL.
AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.
MILITAR. REMOÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. ARTS. 2º
E  50,  VIII,  DA LEI  9.784/99.  MOTIVAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO.  ALTERAÇÃO  DO  JULGADO.
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
1.  Não  há  violação  do  art.  535  do  CPC  quando  a
prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão
deduzida,  com enfrentamento e resolução das questões
abordadas no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o ato
administrativo de remoção deve ser motivado.
3. Hipótese em que, para revisão do julgado como requer
o recorrente, a fim de que seja reconhecida a alegada
ofensa do artigo 50, inciso VIII,  da Lei n.  9.784/99, é
indispensável  o  reexame  de  fatos  e  provas,  o  que  é
vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1376747/PE, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013,
DJe 05/06/2013)” (grifei)

E:

“ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA  ESTADUAL.
REMOÇÃO  EX  OFFICIO.  AUSÊNCIA  DE
MOTIVAÇÃO.  NULIDADE  DO  ATO.  DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1.  "O  princípio  da  motivação  possui  natureza
garantidora  quando  os  atos  levados  a  efeito  pela
Administração Pública atingem a seara individual  dos
servidores.  Assim,  a  remoção só  pode  ser  efetuada se
motivada  em  razão  de  interesse  do  serviço."  (Gilson
Dipp,  5.ª  Turma,  relator  do  RMS  12.856/PB,  DJ  de
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01/07/2004.) 2. Na hipótese em apreço, o ato atacado, o
qual  ordenou  a  remoção  da  servidora,  encontra-se
desacompanhado do seu motivo justificador.
Não  há  qualquer  menção,  nem  mesmo  sucinta,
referente à causa que deu ensejo ao deslocamento. Por
conseguinte,  trata-se  de  ato  eivado  de  nulidade  por
ausência de motivação.
3.  Inexistindo  qualquer  fundamento  apto  a  afastar  as
razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser a
decisão mantida por seus próprios fundamentos.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS 18.388/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  12/12/2006,  DJ
12/02/2007, p. 273)” (grifei)

Sem destoar:

“RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA
- TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO -  ATO
DISCRICIONÁRIO - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO
- RECURSO PROVIDO.
1. Independentemente da alegação que se faz acerca de
que a transferência do servidor público para localidade
mais  afastada  teve  cunho  de  perseguição,  o  cerne  da
questão a ser apreciada nos autos diz respeito ao fato de
o ato ter sido praticado sem a devida motivação.
2.  Consoante  a  jurisprudência  de  vanguarda  e  a
doutrina, praticamente, uníssona, nesse sentido, todos
os  atos  administrativos,  mormente  os  classificados
como  discricionários,  dependem  de  motivação,  como
requisito indispensável de validade.
3. O Recorrente não só possui direito líquido e certo de
saber o porquê da sua transferência "ex officio", para
outra  localidade,  como  a  motivação,  neste  caso,
também  é  matéria  de  ordem  pública,  relacionada  à
própria submissão a controle do ato administrativo pelo
Poder Judiciário.
4. Recurso provido.
(RMS  15459/MG,  Rel.  Ministro  PAULO  MEDINA,
SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 16/05/2005,
p. 417)” (grifei)
    
Pois bem. “In casu”, colhe-se dos autos que

o impetrante, agente de segurança penitenciária, exercia suas atividades na
Penitenciária Regional de Campina Grande, quando, por meio de portaria (fl.
75),  sem  que  houvesse  a  devida  motivação,  fora  removido  para  a
Penitenciária Des. Flóscolo da Nóbrega, localizada em João Pessoa. Não há,
de fato,  na referida portaria qualquer menção, ainda que sucinta, sobre os
motivos justificadores do ato de remoção.
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Impende-se  considerar  que  não  ficou,
inclusive, demonstrado no presente caderno processual que a penitenciária
para onde o impetrante fora removido estava com uma maior necessidade de
pessoal do que o local originário, cingindo-se a portaria de remoção apenas a
indicar o local onde a respectiva função seria exercida. 

A remoção, sem anuência do servidor, bem
como sem haver a real necessidade de serviço ou conveniência, que deveria
estar explícita no ato, é considerada abusiva e caracteriza o excesso de poder
do administrador.

Nesse diapasão,  esta Corte de Justiça já
se pronunciou:

“ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.  SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
DO  ATO.  PORTARIA.  NULIDADE.  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20063230820148150000,  1ª Seção Especializada Cível,
Relator  DES  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE
FILHO , j. em 01-10-2014)”

E:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  REMOÇÃO  EX
OFFICIO  DE  AGENTE  DE  SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA LOTADA  EM  UNIDADE
PRISIONAL DA PRIMEIRA ENTRÂNCIA PARA OUTRA
SITUADA  EM  MUNICÍPIO  DA  SEGUNDA
ENTRÂNCIA.  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO REGIONALIZADO.
DESRESPEITO  À  REGRA  EDITALÍCIA  DE
REGIONALIZAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA.
ANULAÇÃO  DA  PORTARIA  DE  REMOÇÃO.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.  1.  Muito embora a
remoção ex officio seja discricionária e esteja lastreada
no art.  34 do Estatuto dos Servidores  Estaduais  (Lei
Complementar  n.°  58/2003),  é  imprescindível  que  tal
ato  administrativo  contenha  motivação  idônea
expressa, de sorte que seja possível averiguar eventual
abuso  de  poder  ou  desvio  de  finalidade.  Precedentes
deste Tribunal. 2. O candidato classificado em concurso
público  regionalizado  por  entrâncias  tem  o  direito
subjetivo  de  permanecer  lotado  em  um  dos  órgãos
situados  naquela  determinada  região  geográfica.
Precedente deste Tribunal. 3. Ao dividir a concorrência
de  concurso  público  por  entrâncias,  a  Administração
autolimita  o  exercício  do  seu  poder  discricionário  de
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remover  o  candidato  nomeado  de  modo  ex  officio,  de
sorte que tal prerrogativa deve se restringir aos limites
da área geográfica correspondente à regionalização, sem
que  isso  importe  em  criação  de  nova  hipótese  de
inamovibilidade. 4. Ao descumprir a regra editalícia de
regionalização, confeccionada esp 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20076793820148150000,  2ª Seção Especializada Cível,
Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA
OLIVEIRA , j. em 15-10-2014)” (grifei)

É de se assinalar, por fim, que ainda que o
impetrante tenha cometido os atos narrados no relatório de fls. 44/46, certo é
que a remoção não é penalidade disciplinar. Ademais, o ato de remoção do
impetrante,  conforme se  vê  às  fls.  74/75,  fora  efetivado  antes  mesmo da
conclusão do procedimento administrativo instaurado para apurar tais fatos e,
ressaltando mais uma vez, fora editado sem qualquer motivação. 

Assim sendo, restando demonstrado que o
ato de remoção do impetrante está revestido de vício, a ordem mandamental
deve ser concedida. 

D I S P O S I T I V O 

Por tais razões,  acolhe-se a preliminar de
ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente relação processual do
Diretor  da  Penitenciária  Regional  de  Campina  Grande  Raymundo  Asfora,
rejeita-se  a  preliminar  de  ausência  de  requisito  de  procedibilidade  do
“mandamus”, e, no mérito, concede-se a segurança para declarar a nulidade
do ato administrativo impugnado.  

Sem  custas  processuais  (art.  29  da  Lei
Estadual nº 5.672/1992), bem como honorários advocatícios, nos termos do
art. 25 da Lei nº 12.016/2009 c/c Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto. 

Presidiu  a  Sessão,  com  voto,  o
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  Presidente.
Relator: Excelentíssimo Senhor Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.  Participaram
ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Desa.  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti). Ausente,
justificadamente,  a Exma. Sra. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira. Ausente, momentaneamente, a Drª. Vanda Elizabeth Marinho
(Juíza convocada para substituir o Des. José Ricardo Porto)
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Presente  à  sessão,  representando  o
Ministério Público, a Excelentíssima Senhora Doutora Lúcia de Fátima Maia
de Farias, Procuradora de Justiça.

Primeira  Seção  Especializada  Cível,  Sala
de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no
dia 1º de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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