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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

DECISÃO MONOCRÁTICA

REMESSA OFICIAL Nº 0001649-09.2013.815.0371
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
IMPETRANTE: Maria Gisélia da Silva
ADVOGADA: Renata Aristóteles Pereira
IMPETRADO: Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa
Tapada/PB
ADVOGADO: Lincon Bezerra de Abrantes
REMETENTE: Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de Sousa/PB

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO.  TRANSFERÊNCIA  DE  SERVIDOR  PÚBLICO.
AUSÊNCIA  DE  CAUSA.  ATO  ADMINISTRATIVO  NULO.  SEGUIMENTO
NEGADO.

1.  Foi  retratado  nos  autos  que  houve  decréscimo de discentes
matriculados em escolas municipais em relação aos anos pretéritos. Um
dos motivos de desinteresse pela escola pública estaria no convívio com
os professores, razão pela qual foi sugerido um rodízio entre os
profissionais da rede de ensino.

2. Na transferência da impetrante não se atinge a finalidade buscada
no ato administrativo.  Sendo ela  simples  zeladora  do  educandário  –
frase essa despida de qualquer conteúdo discriminatório ou ofensivo –
sua  remoção não tem qualquer  nexo de  causalidade,  correlação  ou
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influxo no número de alunos matriculados na rede pública de ensino, o
que  demonstra  ausência  de  causa  na  prática  do  ato  administrativo,
induzindo o reconhecimento de sua nulidade.

3.  Causa é uma necessária  correlação lógica  entre o motivo do ato
administrativo e o seu conteúdo, à vista de sua finalidade pública. Sem
a causa,  isto  é,  sem essa correlação  de  pertinência  lógica  entre  os
elementos  motivo,  conteúdo  e  finalidade,  o  ato  administrativo  é
inválido.  Causa,  portanto,  é  uma relação  de  pertinência  tríplice  que
deve ser estabelecida entre o motivo, o conteúdo e a finalidade pública
do  ato  administrativo.  (Dirley  da  Cunha  Jr.,  In  Curso  de  Direito
Administrativo, Ed. Juspodivm, 9ª Edição, p. 127/128.).

4. Remessa necessária à qual se nega seguimento. 

Vistos, etc.

MARIA GISÉLIA DA SILVA impetrou mandado de segurança contra atos
supostamente ilegais do Prefeito do Município de São José da Lagoa Tapada e do
seu respectivo Secretário de Administração.

A impetrante, zeladora da Escola Celestino Gomes de Sá, insurgiu-se
contra sua transferência imotivada para a Escola Maria Marques Formiga, operada
em 14 de fevereiro de 2013, através de ato administrativo, a seu ver, praticado por
razões políticas.

A segurança foi concedida por meio de sentença assim ementada:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.
TRANSFERÊNCIA  EX  OFFICIO.  ATO  ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA  DE
MOTIVAÇÃO  E  FINALIDADE.  NECESSIDADE  OU  INTERESSE  PÚBLICO NÃO
DEMONSTRADOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INVALIDAÇÃO
DO ATO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

O servidor  público pode ser removido desde que haja necessidade pública
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comprovada,  assim  restando  ausente  ou  sendo  deficiente  a  motivação
articulada pelo administrador público para proceder a remoção ex oficio, deve
ser reconhecida a nulidade de tal ato, o que impõe a concessão da ordem de
segurança pleiteada. (sic, f. 74)

Os autos desaguaram nesta Corte por força do reexame necessário.

Parecer ministerial sem manifestação meritória.

É o relatório.

DECIDO.

O imbróglio aqui dissecado se iniciou com um ofício encaminhado pela
Secretaria de Educação ao Prefeito do Município de São José da Lagoa Tapada.
Nele, a titular da pasta educacional fez um relato do atual estágio do número de
alunos matriculados na rede pública de ensino, demonstrando um decréscimo de
discentes em relação aos anos pretéritos, o que influenciava negativamente nos
repasses financeiros relativos à educação, tais como o FUNDEB.

Segundo constou do documento, um dos motivos de desinteresse pela
escola pública estaria no convívio com os professores, razão pela qual foi sugerido
um rodízio entre os profissionais da rede de ensino.

Foi  justamente  com  base  nesse  ofício  que  o  Chefe  do  Executivo
autorizou o Secretário de Administração a proceder às remoções dos servidores. O
documento de fls. 29, no trecho de importância à lide, demonstra o seguinte:

Analisando os termos do expediente encaminhado, penso ser conveniente e
oportuna  a  providência  sugerida  pela  Secretária  Municipal  de Educação.  A
mudança é conveniente por que, conforme relatado, o índice que mede a
qualidade da educação municipal vem caindo a cada avaliação. A redução do
índice  significa  queda  na  qualidade  do  ensino  e,  essa  queda,  conforme
relatado  pela  Secretária,  tem  reflexo  direto  no  número  de  matrículas
efetuadas pela rede municipal de ensino.

Assim, toda mudança que visa melhorar a qualidade do ensino oferecido pela
rede municipal deve ser considerada conveniente pela Administração Pública,
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cuja finalidade maior é atender ao interesse público e ao bem-comum.

Quanto à questão da oportunidade, entendo que as mudanças sugeridas pela
Secretária são adequadas para o momento, uma vez que o ano letivo ainda
não  teve  início  e,  portanto,  não  haverá  descontinuidade  na  prestação  do
serviço em virtude dos processos de remoções.

Diante da oportunidade e conveniência das mudanças sugeridas, determino
ao  Secretário  Municipal  de  Administração  que  formalize  os  processos  de
remoções, considerando o teor do Ofício 04/2013 e seu anexo 2, oriundo da
Secretaria  Municipal  de Educação,  observando ainda as  disposições da Lei
Municipal nº 480/2010, no tocante à gratificação de auxílio-transporte para os
servidores do quadro permanente que exerçam suas atividades em unidades
de trabalho localizados fora da sede do município.

O  problema  que  envolve  este  caso  não  é  ausência  de
motivação,  vício  esse  inexistente,  já  que  o  ato  de  remoção  refere-se
expressamente ao ofício da Secretaria de Educação e ao despacho do Prefeito. O
que  protege,  a  meu  ver,  a  agravante  é  a  ausência  de  causa  no  ato
administrativo de remoção.

Sobre  esse  elemento  (causa),  eis  a  cátedra  do  Professor  Dirley  da
Cunha Jr.1:

Causa é uma necessária correlação lógica entre o motivo do ato administrativo
e o seu conteúdo, à vista de sua finalidade pública. Sem a causa, isto é, sem
essa correlação de pertinência lógica entre os elementos motivo, conteúdo e
finalidade, o ato administrativo é inválido. Causa, portanto, é uma relação de
pertinência tríplice que deve ser estabelecida entre o motivo, o conteúdo e a
finalidade pública do ato administrativo.

Assim, o ato que remove (conteúdo) um servidor por necessidade de serviço
(motivo) terá esta relação lógica entre o motivo (necessidade de serviço) e o
conteúdo (remoção) se o quer alcançar a melhoria do serviço (finalidade legal
do ato de remoção). […] Evidentemente que, não havendo essa correlação
lógica, não há a causa do ato, ficando o mesmo exposto à invalidação.

Através do exame da causa é possível, com mais facilidade, verificar se o ato

1 In Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, 9ª Edição, p. 127/128.
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administrativo cingiu-se a seu fim legal ou desviou-se do mesmo. Ademais, ela
permite o exame dos motivos de qualquer ato administrativo, mesmo quando
não indicados em lei, propiciando analisar se estes estão em correlação lógica
com os fins legais do ato editado. Eis a sua importância, tão enfatizada por
vários autores como Diogenes Gasparini e Celso Antônio Bandeira de Mello,
apesar de negligenciado pela maioria.

Em lições precisas, sublinha Celso Antônio Bandeira de Mello:

“(...) a falta de 'causa' (…) invalida o ato administrativo, isto é, se o agente se
baseia em motivos que não mantêm congruência, pertinência, com o ato que
praticou,  este  estará  viciado.  A  ausência  de  adequação  lógica  entre  o
pressuposto em que o agente se fundou e o ato que praticou compromete
irremissivelmente sua conduta.”

Como  já  exaustivamente  analisado,  a  transferência  dos  servidores
(conteúdo), ensejada pela zona de conforto criada pelo convívio duradouro entre
os docentes e os alunos (motivo), teve o propósito de alavancar o número de
alunos matriculados na rede pública de ensino (finalidade). Isso foi clarividente no
ofício da Secretária de Educação, conforme se vê adiante:

[...] 5. Ao longo do tempo, vimos observando que não existe uma causa única
para a redução das matrículas; no entanto, constatamos, através de diálogo
com os pais de alunos, que o principal motivo alegado pelos pais para retirar
os  filhos  da  rede  pública  municipal  de  ensino  tem  sido  o  trabalho  dos
profissionais envolvidos no processo.

6.  Informalmente,  os  pais  têm  feito  constantes  apelos  pela  mudança  de
professores  nas  unidades  de  ensino,  alegando  o  longo  tempo de  atuação
destes  na  mesma  escola,  o  que,  segundo  eles,  ocasiona  uma  relação  de
costume e comodidade tanto para o professor quanto para os alunos. (fls.
24).

Ora,  na  espécie,  na  transferência  da  impetrante  não  se  atinge  a
finalidade  buscada  no  ato  administrativo.  Sendo  ela  simples  zeladora  do
educandário – frase essa despida de qualquer conteúdo discriminatório ou
ofensivo – sua remoção não tem qualquer nexo de causalidade, correlação ou
influxo no número de alunos matriculados na rede pública de ensino. 
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O problema apontado pela  Municipalidade,  através  dos  seus
representantes, é no ensino; não na limpeza!

Instar  a  impetrante  a  prestar  serviços  em outra  escola,  sem ínfima
parcela de dúvida, inquestionavelmente, não alavancará o número de discentes da
rede pública.

Nestes termos, nego seguimento à remessa necessária, o que faço
com base no art. 557 do Código de Processo Civil c/c a Súmula 253 do STJ, por
considerá-la manifestamente improcedente.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
Relatora


