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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
REMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS.  AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. DETERMINAÇÃO DE
FORMALIZAÇÃO  DE  PRÉVIO  PROCESSO
ADMINISTRATIVO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA, SOB
PENA  DE  MULTA  DIÁRIA  E  DECLARAÇÃO  DE
NULIDADE  DOS  ATOS  IMOTIVADOS  REALIZADOS
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. PROVIMENTO. 

-  Todo  ato  administrativo  tem  como  princípio
indispensável,  além  da  competência,  do  objeto,  da
finalidade e da forma, a motivação, sem a qual se torna
impotente de emanar qualquer efeito no mundo jurídico.

-  A  remoção,  ato  administrativo  que  determina  a
transferência  de servidores  públicos  para  prestação  de

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000058-64.2016.815.0061 1



serviços  em outro  local,  revela-se  eivada  de  nulidade,
quando  carente  de  motivação,  competindo,  por
consequência, sua anulação. 

V  I  S  T  O  S ,  relatados e discutidos os autos acima
referenciados.

A  C  O  R  D  A  a Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, na conformidade do voto do relator e da súmula de
julgamento, por votação unânime, em  DAR PROVIMENTO AO APELO.

R E L A T Ó R I O

                                               
Trata-se de  Apelação Cível  combatendo a sentença de

fls.  73/76  que,  nos  autos  da  Ação Civil  Pública  ajuizada pelo  Ministério
Público  contra  o  Município  de  Riachão,  julgou procedentes  em parte  os
pedidos da inicial, para condenar o réu a observar, a partir do trânsito em
julgado, a necessidade de expor os motivos específicos de transferência de
seus servidores, indicando o interesse público inerente ao ato, sob pena de
nulidade.

O Ministério Público Estadual ingressou com Ação Civil
Pública  em face do Município  de Riachão,  narrando que houve diversas
remoções de servidores públicos desprovidas de motivação fática e jurídica,
e sem prévio processo administrativo.

Argumenta  que  os  atos  datam de  2014  e  2015,  e  que
tentou a formalização de um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, sem
sucesso.

Pugnou pela abstenção de remoções e transferências sem
as devidas motivações,  sob pena de multa diária,  além da declaração de
nulidade daquelas realizadas nos últimos 05 (cinco) anos.
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Inconformado com parte da sentença, o parquet apela, fls.
77/84,  argumentando que inexistem fundamentos  legais  que sustentem a
manutenção das remoções e transferências de servidores ocorridas sem a
devida  motivação,  pois  a  jurisprudência  e  a  doutrina  são  uníssonas  em
considerar que tais atos são eivados de ilegalidade e, portanto, devem ser
anulados.

Alega  não  haver  provas  de  que  a  anulação  dos  atos
praticados trará prejuízo ao serviço público municipal,  mesmo porque,  a
Edilidade não pode se beneficiar com a própria torpeza.

Não houve contrarrazões (fls. 101).

Parecer  Ministerial  de segundo grau,  pelo  provimento
do apelo. (fls. 107/110).

É o  Relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Cuida-se  de  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA,  na  qual  o
MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  pugna  pela:  a) abstenção  do
MUNICÍPIO DE RIACHÃO, de realizar remoções e transferências de seus
servidores, sem a motivação devida, precedidas de processo administrativo,
sob pena de multa diária e, b) declaração de nulidade daquelas realizadas
nos últimos 05 (cinco) anos.

Como  se  sabe,  todo  ato  administrativo  tem  como
princípio indispensável, além da competência, do objeto, da finalidade e da
forma,  a  motivação,  sem a qual  se  torna  impotente  de emanar  qualquer

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000058-64.2016.815.0061 3



efeito no mundo jurídico. A remoção, ato administrativo que determina a
transferência de servidores públicos para prestação de serviços em outro
local,  revela-se  eivada  de  nulidade,  quando  carente  de  motivação,
competindo, por consequência, sua anulação. 

Sem a observância de tal preceito, por conseguinte, o ato
administrativo é nulo e não produz os efeitos pretendidos.

Atente-se,  outrossim,  que  o  princípio  da  motivação
alcança  tanto  os  atos  administrativos  vinculados  quanto  os  atos
discricionários.

Destarte, no presente caso, o que inquina de nulidade as
reconduções são as faltas de motivações, de vinculação aos motivos ou as
causas que o agente público entendeu pertinentes para a ocorrência de suas
formalizações.  

Sobre a temática: 

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
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10/9/2013.  REsp  1.331.224/MG,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell

Marques,  Segunda  Turma,  DJe  26/2/2013.  3.  Na  espécie,  a

autoridade coatora justificou o ato de remoção, considerando-se a

carga de trabalho existente na cidade para a qual foi designado o

Delegado  de  Polícia,  bem  como  o  fato  de  que  foi  constatado

excesso de servidores na localidade de lotação do impetrante. 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 segurança. 5. Ademais, o reconhecimento da

nulidade do ato de remoção anteriormente praticado, nos autos de

outra  ação  mandamental,  ainda  que  seja  indicativo  do  alegado

direito, não é o bastante para que se ateste a ilegalidade da nova

remoção,  mormente  porque  editada  sob  uma  conjuntura  fática

diversa. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se

nega  provimento.  (RMS  42.696/TO,  Rel.  Ministro  OG

FERNANDES,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  02/12/2014,  DJe

16/12/2014).

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  SERVIDORA

PÚBLICA.  RELOTAÇÃO.  ATO  ADMINISTRATIVO  SEM

MOTIVAÇÃO. DEVER DE MOTIVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA DOS SEUS ATOS. NÃO ATENDIMENTO. ATO NULO.

REMOÇÃO  INVÁLIDA.  SENTENÇA  MANTIDA.

DESPROVIMENTO DA REMESSA. - O dever de motivar os atos

administrativos é extraído do princípio republicano, inserido no

art.  1.º  da  Constituição  Federal,  que  institui  que  "A República

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados

e  Municípios  e  do  Distrito  Federal,  constitui-se  em  Estado

Democrático de Direito" - Agiu com acerto o Juízo Sentenciante,

uma vez que os atos administrativos devem ser sempre motivados,

entendendo-se por fundamentação a exposição dos pressupostos

de fato  e  de direito  do ato,  bem como a  relação de  pertinência

entre  os  fatos  mencionados  e  o  ato  praticado.  (TJPB  -
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ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00224757420108150011,  1ª

Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  LEANDRO  DOS

SANTOS , j. em 10-10-2017).

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.

SERVIDORA  PÚBLICA.  REMOÇÃO.  ATO  DISCRICIONÁRIO.

NECESSIDADE  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE

MOTIVAÇÃO.  ATO  INVÁLIDO.  MANUTENÇÃO  DA

SENTENÇA. DESPROVIMENTO. - Embora o servidor público não

detenha direito à inamovibilidade funcional, porque está atrelado

ao  poder  discricionário  do  administrador,  de  acordo  com  as

necessidades  do  serviço  público,  o  ato  de  remoção  ou  de

transferência  não  prescinde  da  devida  fundamentação  ou

motivação,  sob  pena  de  ilegalidade.   (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00004694920148150491,  3ª

Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  MARCOS

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE , j. em 24-10-2017).

AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  SERVIDOR  PÚBLICO

MUNICIPAL.  REMOÇÃO.  PODER  DISCRICIONÁRIO.

NECESSIDADE  DE  MOTIVAÇÃO.  DESVIO  DE  FINALIDADE.

NULIDADE DO ATO IMPUGNADO. PROCEDÊNCIA. REMESSA

OFICIAL  E  RECURSO  APELATÓRIO.  MANUTENÇÃO.

DESPROVIMENTO.  -  Em  que  pese  ser  o  remanejamento  do

servidor  público  uma  faculdade  da  administração,  o  ato

administrativo  respectivo  deve  ser  motivado,  sob  pena  de

nulidade.  VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes

autos  acima  identificados.   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do

Processo  Nº  00004385020158150311,  3ª  Câmara  Especializada

Cível, Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j.

em 11-07-2017). 
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As provas  dos autos  indicam que as  remoções de fls.
19/29, dos anos de 2015 e 2014, deram-se sem a motivação devida e sem o
prévio processo administrativo.

Ademais,  inexiste  prova dos  autos  de  que a  anulação
dos atos ocasionará transtornos ao serviço público municipal, notadamente
porque os servidores removidos ilegalmente retornarão aos seus locais de
lotação  de  origem,  não  se  vislumbrando  ofensa  ao  princípio  da
continuidade do serviço público.

Por  fim,  o  entendimento  do  STJ  é  de  que  se  aplica  o
prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a Administração rever seus atos,
nos termos da Lei 9.784/99, no âmbito estadual, somente quando ausente
norma   específica   (REsp   1.251.769   /  SC,  Ministro  Mauro  Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 14/9/2011).

Na espécie, inexiste prova de que a Edilidade estabeleça
prazo mais elástico e, de toda forma, a presente ação foi ajuizada em 2016,
pugnando pela anulação de atos praticados entre 2014 e 2015, motivo pelo
qual não há que se falar em prescrição ou decadência.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO, para
reformar em parte a sentença guerreada, determinando que o Município de
Riachão proceda a prévio processo administrativo para fins de remoção de
seus servidores, explicitando os motivos, sob pena de multa diária e pessoal
de R$100,00 (cem reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para o
subscritor  do  ato,  e,  também,  para  declarar  nulos  os  atos  de  remoção
imotivados de servidores, realizados nos últimos cinco anos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque  –  Presidente.  Participaram  do  julgamento,
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ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora e o Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Marcos
Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

               R E L A T O R A 
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