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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001646-54.2013.815.0371 
ORIGEM: 4ª Vara da Comarca de Sousa
RELATOR:  Juiz  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Selma Carmina da Silva 
ADVOGADA: Renata Aristóteles Pereira
APELADO: Município de São José da Lagoa Tapada
ADVOGADO: Lincon Bezerra de Abrantes

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA  MUNICIPAL  REMOVIDA PARA OUTRA  UNIDADE  DE
TRABALHO.  ATO  DISCRICIONÁRIO  DA  ADMINISTRAÇÃO.
MOTIVAÇÃO  DEMONSTRADA.  AUSÊNCIA  DE  NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE NO MÉRITO
ADMINISTRATIVO.  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO  NÃO
CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU
A SEGURANÇA. DESPROVIMENTO.

-  O  ato  de  remoção  é  discricionário  da  Administração,  e,
quando devidamente motivado, explicitando as circunstâncias
fáticas  a  justificar  a  transferência  do  servidor  em  prol  do
interesse público, não há que se falar em nulidade.

-  TJPB:  “Os  atos  administrativos  gozam  da  presunção  de
legitimidade  e  veracidade,  sendo  defeso  ao  Poder  Judiciário
proceder  à  revisão  de  seu  conteúdo,  salvo  quando  haja
flagrante e manifesta ilegalidade.” (Apelação Cível n. 0001380-
46.2014.815.2001.  Relator:  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle
Filho. Data do Julgamento: 15 de junho de 2015).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
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Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento à apelação.

SELMA CARMINA DA SILVA impetrou mandado de segurança
contra suposto ato ilegal praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DA LAGOA TAPADA e pelo SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO do
mesmo município. 

Assevera a impetrante que foi nomeada, via concurso público,
para o cargo de Merendeira, e que, sem motivo e por perseguição política,
foi transferida, pelos impetrados, da Escola Celestino Gomes de Sá, onde
trabalhava antes, para a Escola Maria Marques Formiga, pugnando pelo
seu retorno ao local de trabalho de origem. 

Nas informações de praxe (f.  15/19) as autoridades coatoras
alegam que a transferência da servidora foi devidamente motivada, não
havendo que se falar em ilegalidade. 

Pedido  de  liminar  indeferido  pelo  Juiz  de  primeiro  grau  (f.
28/30).

Na sentença objurgada (f. 50/50v), o Juiz de Direito da 4ª Vara
da  Comarca  de  Sousa  denegou  a  segurança,  pautando-se  no
entendimento  de  que,  no  caso  em  apreço,  o  ato  administrativo  de
remoção  foi  praticado  por  razões  de  interesse  público  superveniente,
consistente  na  necessidade  de  reduzir  o  índice  de  evasão  escolar,
notadamente em face da baixa mobilidade de profissionais em unidades
de ensino que atuam em regime multisseriado. 

Irresignada,  a  impetrante  apelou  (f.  53/60),  requerendo  a
reforma  da  sentença.  Afirmou  que:  (1)  as autoridades  impetradas
argumentaram que a transferência se deu face à necessidade de ajuste no
quadro de servidores, sendo sugerido um rodízio de professores; (2) é
Merendeira,  e não Professora, não havendo, portanto, justificativa para
sua  transferência;  (3)  o  parecer  do  Ministério  Público  é  claro  quando
admite que a transferência foi arbitrária e sem justificativa alguma.

Contrarrazões pelo desprovimento da apelação (f. 63/66). 

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso
(f. 70/73). 

É o relatório.
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           VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
               Relator

A  impetrante,  ora  apelante,  afirma  que  é  servidora  efetiva,
nomeada para o cargo de Merendeira, e que foi transferida do seu local
de trabalho, sem qualquer fundamentação ou motivação, ato tido como
ilegal e abusivo, já que, segundo afirma, foi concretizado em razão de
perseguição política.

No  caso  sob  exame,  entendo  que houve  demonstração  do
interesse  público  a  ser  resguardado  com  a  remoção,  notadamente  a
transferência da impetrante por meio da Portaria n. 35/2013, a qual foi
motivada, não se constatando ilegalidade no ato administrativo. 

De início, cumpre registrar que o princípio da motivação dos
atos administrativos não exige apenas a indicação dos fundamentos de
fato e de direito das decisões, mas também impõe que tais fundamentos
visem ao interesse público. 

É necessário verificar se o ato foi devidamente motivado, bem
como  os  limites  da  atividade  discricionária  da  Administração  Municipal
para decidir acerca da remoção da servidora. 

A  respeito  do  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  se
posicionou no sentido de que o ato administrativo de remoção ex officio
do  servidor  é  discricionário,  mas  deve  ser  motivado,  mesmo  que  a
posteriori. Vejamos:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SERVIDOR PÚBLICO.  DELEGADO DA POLÍCIA  CIVIL.
ESTADO  DO  TOCANTINS.  REMOÇÃO  EX  OFFICIO.  DESVIO  DE
FINALIDADE.  MOTIVAÇÃO.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  DESCABIMENTO.  1.  A  remoção  de  ofício  é  ato
discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao
servidor,  considerando-se  a  necessidade  do  serviço  e  a  melhor
distribuição  dos  recursos  humanos  para  a  eficiente  prestação  da
atividade administrativa, estando respaldada no interesse público. 2.
Entretanto,  mesmo  que  se  trate  de  discricionariedade  do
administrador  público,  a  jurisprudência  do  STJ  tem reconhecido  a
necessidade  de  motivação,  ainda  que  a  posteriori  ,  do  ato
administrativo que remove o servidor público. Precedentes: AgRg no
RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 26/2/2013. 3. [...] 4. Para que se examine a
ocorrência  do  desvio  de  finalidade,  ou  ainda  a  inexistência  dos
motivos  alegados  para  a  prática  do  ato,  faz-se  necessária  dilação
probatória,  providência  incompatível  com  rito  do  mandado  de
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segurança. 5. […].1

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO  EX  OFFICIO.  MOTIVAÇÃO  A  POSTERIORI.
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
EXAME.  IMPOSSIBILIDADE.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  [...]  2.  "Nos
termos  da  jurisprudência  pacífica  do  STJ,  o  ato  administrativo  de
remoção deve ser motivado" (AgRg no REsp 1.376.747/PE, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 5/6/13). 3. Os atos de
remoção  ex  officio dos  servidores  restam  convalidados  pela
demonstração,  ainda  que  postergada,  dos  motivos  que  levaram o
agente  público  à  prática  daqueles  atos.  Nesse  sentido,  mutatis
mutandis: MS 11.862/DF, Rel. p/ Ac. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção,
DJe  25/5/09;  REsp  1.331.224/MG,  Rel.  Min.  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, DJe 26/2/13. […].2 

No caso em espécie,  a  impetrante foi  transferida para outra
localidade, no mesmo município. No entanto o interesse público que
inspirou sua remoção foi evidente, capaz de justificar o ato de
transferência.  Eis  trecho  da  Portaria  n.  35/2013,  que  determinou  a
transferência da impetrante (f. 10): 

Considerando ato do Prefeito Municipal, determinando atendimento
aos termos do Ofício nº. 04/2013, oriundo da Secretaria Municipal de
Educação; […]. 

O mencionado ofício, encaminhado pela Secretaria Municipal de
Educação ao Prefeito Municipal de São José da Lagoa Tapada (f. 22/23),
comunicou a redução do número de matrículas da Educação Básica na
rede  municipal  de  ensino  e  sugeriu  a  implantação  de  um sistema de
rodízio entre os profissionais das unidades de ensino.

Conforme  relatado  no  ofício  n.  04/2013,  pela  Secretária  de
Educação, “essa redução é preocupante, pois tem implicações diretas em
todas  as  receitas  destinadas  à  manutenção  e  ao  desenvolvimento  do
ensino, já que o número de matrículas da educação básica é utilizado pelo
Ministério da Educação para a estimativa da receita anual e do coeficiente
de distribuição dos recursos do FUNDEB para cada rede de ensino.” (f. 22)

Após a exposição do problema e a sugestão de providências,
fora solicitada ao Chefe do Executivo Municipal a análise da conveniência e
oportunidade  acerca  da  implantação  do  sistema  de  rodízio  entre
profissionais  da  rede,  não  apenas  de  professores,  como  forma  de
promover uma mudança gradual no quadro de pessoal de cada unidade e,

1 STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, DJe 16/12/2014.

2 STJ, AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013,
DJe 10/09/2013.
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posteriormente, analisar se essa ação pode trazer melhoras nos resultados
da educação. 

No final do referido ofício, foi consignado o seguinte:

Solicitamos a V. Exa. analise a conveniência e oportunidade para a
implantação do sistema de rodízio acima mencionado e, caso julgue
pertinente, que determine a Secretaria Municipal de Administração a
formalizar as remoções sugeridas pela Secretaria de Educação cuja
relação segue em anexo.

Dentre as remoções sugeridas ao Prefeito, encontrava-se a da
impetrante, conforme se infere do documento de f. 27, fato que, por si só,
corrobora a tese de que a transferência do local de trabalho da impetrante
não se deu por razões de perseguição política.

Ademais, ao contrário do que sustenta a apelante, a sugestão
acerca da implantação do sistema de rodízio não se destinou apenas aos
professores, mas aos profissionais da rede, o que abrange profissionais de
apoio, como constou na relação de f. 27. 

Queda iniludível que o ato de remoção, no caso em tela, foi
motivado, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo por
ausência de motivação.

O ato de remoção é discricionário da Administração, e, quando
devidamente motivado, explicitando as circunstâncias fáticas a justificar a
transferência do servidor em prol do interesse público, não há que se falar
em nulidade.

Ao Judiciário não cabe a análise do mérito administrativo, ou
seja, dos motivos que ensejaram a remoção. O exame judicial cinge-se,
tão-somente, aos contornos da legalidade do ato impugnado. 

Sobre  o  tema vale  ressaltar  a  precisa  lição  de  Maria  Sylvia
Zanella Di Pietro, que assevera o seguinte: 

O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública,
de  qualquer  natureza,  sejam  gerais  ou  individuais,  unilaterais  ou
bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da
legalidade,  e  agora,  pela  Constituição,  também sob  o  aspecto  da
moralidade (art. 50, inciso LXXIII, e 37).3 

Destarte,  “os  atos  administrativos  gozam  da  presunção  de
legitimidade e veracidade, sendo defeso ao Poder Judiciário proceder à
revisão  de  seu  conteúdo,  salvo  quando  haja  flagrante  e  manifesta
ilegalidade.”4 

3 In Direito Administrativo, 16ª edição, Ed. Atlas, São Paulo: 2003.

4 TJPB - Apelação Cível n. 0001380-46.2014.815.2001.
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No caso sob exame, o interesse público restou comprovado e
justificado, porquanto o ato administrativo de remoção da impetrante foi
devidamente  motivado,  não  havendo  que  se  falar  em  flagrante  ou
manifesta ilegalidade. 

Assim, a mudança da servidora para trabalhar em lugar distinto
daquele onde estava lotada originariamente constitui prerrogativa que se
confere à Administração Pública, não cabendo ao Judiciário a análise da
conveniência e oportunidade que ensejou a prática do ato impugnado.

Eis precedente desta Corte de Justiça nesse sentido:

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  REMOÇÃO  DE  SERVIDOR
PÚBLICO DE OFÍCIO. ATO MOTIVADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE
DOS  MOTIVOS  PELO  PODER  JUDICIÁRIO.  MÉRITO
ADMINISTRATIVO.  SINDICABILIDADE  RESTRITA  À  SITUAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA DOS MOTIVOS OU DE MANIFESTO ABUSO DE PODER.
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  INCOMPATIBILIDADE
COM A VIA MANDAMENTAL.  SEGUIMENTO NEGADO.  1.  É  firme o
entendimento do STJ no sentido de que é necessária a motivação
pela Administração do ato administrativo de remoção "ex officio" do
servidor público. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. A
remoção  é  ato  discricionário  da  Administração  Pública,  sujeito  a
análise  pelo  Poder  Judiciário  tão  somente  quando  praticado  com
abuso  de  poder  ou  quando  inexistentes  os  motivos  invocados.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal.  3.  "Para  que  se  examine  a  ocorrência  do  desvio  de
finalidade,  ou  ainda  a  inexistência  dos  motivos  alegados  para  a
prática  do  ato,  faz-se  necessária  dilação  probatória,  providência
incompatível  com  rito  do  mandado  de  segurança."  (STJ,  RMS
42.696/TO,  Rel.  Ministro  Og  Fernandes,  Segunda  Turma,  DJe
16/12/2014).5 

Destarte, nego provimento à apelação.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)
e com o Excelentíssimo Doutor RICARDO VITAL DE ALMEIDA (Juiz de
Direito Convocado, em substituição ao  Excelentíssimo Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

5 Processo n. 00002372120158150000, Relator: Des. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 04-02-
2016.



AP n. 0001646-54.2013.815.0371                                                                                                         7

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 19
de abril de 2016.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
                             Relator
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