
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2007097-38.2014.815.0000.
Relator :  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Impetrante :  Genilson Dias de Lima.
Advogado :  João Bosco Dantas de Lima.
Impetrado :  Secretário de Administração Penitenciária do Estado da  

   Paraíba. 

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO. AUSÊNCIA
DE MOTIVAÇÃO  DO  ATO.  PORTARIA.
NULIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 

-  A remoção  ex-officio  de  servidor  público  é  ato
discricionário  da  administração,  sujeitando-se,  em
regra,  ao  juízo  de  oportunidade  e  conveniência  da
Administração. Contudo, para a validade do ato em
questão, entende-se que este deverá ser devidamente
motivado,  a  fim de  atender  aos  princípios basilares
que  devem  nortear  a  Administração  Publica,  quais
sejam,  a  legalidade,  a  razoabilidade,  a
impessoalidade, a moralidade, e a proporcionalidade.

- Com efeito, a motivação, enquanto elemento do ato
administrativo que concretiza a remoção, visa garantir
a  preservação  dos  direitos  do  servidor,  bem  como
demonstrar de forma inequívoca a obediência estrita
ao interesse público. 

-  O ato de transferência que ora se ataca não encontra
respaldo  jurídico,  pois  a  remoção  fora  despida  de
justificativa  e  motivação,  de  forma  que  não  se
demonstrou  o  interesse  precípuo  da  administração
pública, tornando o ato administrativo abusivo, ilegal,
e por conseguinte, nulo de pleno direito. 
 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDAM os  integrantes  da Primeira  Seção  Especializada  Cível  do
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Tribunal de Justiça da Paraíba,  à unanimidade, conceder a segurança, nos
termos do voto do relator. 

Trata-se de Mandado de Segurança  impetrado por  Genilson
Dias de Lima contra  ato dito abusivo e  ilegal  atribuído ao Secretário de
Administração Penitenciária do Estado da Paraíba.

Insurge-se o impetrante contra ato administrativo da autoridade
coatora,  datado  de  29  de  abril  de  2014,  que  determinou  a  remoção  do
impetrante  da  Cadeia  Pública  de  Bonito  de  Santa  Fé/PB  para  a  Colônia
Agrícola Penal de Sousa.

Em suas razões, o requerente alega, em suma, a ilegalidade da
remoção, por restar ausente qualquer motivação a justificar tal ação. 

Além disso, aduz que, “ao tempo em que o impetrante prestou
concurso para provimento do cargo, o edital regulatório do certame, previa
números de vagas específicos para diferentes unidades prisionais, devendo
ser considerada a entrância da comarca na qual estava situada tal unidade”
(fls. 03). Assim, tendo concorrido para uma vaga de agente para a primeira
entrância,  não  poderia  ser  designado  para  unidade  de  segunda  ou  terceira
entrância.

Requereu a concessão da liminar, para determinar a imediata
suspensão do ato impugnado, com o consequente retorno do impetrante ao seu
anterior local de trabalho.  No mérito, pugna pela concessão da segurança para
que se confirme a liminar.

Liminar deferida às fls. 49/53.

Devidamente  notificado,  o  Secretário  de  Administração
Penitenciária  do  Estado  da  Paraíba  prestou  informações,  fls.  62/67,
sustentando,  em suma, a  ausência de direito  líquido e  certo do impetrante.
Argumentou  que a remoção do requerente fora feita em regime de urgência,
ante a falta de pessoal na Colônia Agrícola do Sertão, em Sousa/PB. Aduz a
ausêncis de requisito de procedibilidade do  mandamus, qual seja, a ausência
de prévio recurso administrativo em face do ato ora impugnado. Pondera que a
atividade administrativa  foi  exercida  dentro  dos limites  da  legalidade e  do
princípio  da  supremacia  do  interesse  público,  uma  vez  demonstrada  a
necessidade da remoção.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lava da Dra.  Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, opinou pela concessão da ordem (fls. 70/74).

É o relatório.

VOTO.

De  início,  registre-se  que  o  mandado  de  segurança  tem  a
finalidade de salvaguardar direito, certo e incontestável, ameaçado ou violado
por ato manifestamente ilegal e abusivo de qualquer autoridade investida no
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exercício de função pública.

Em virtude  da  característica  peculiar  referente  à  certeza  e  à
liquidez de seu direito, o autor que se utiliza desse writ tem o bônus de obter
uma  tutela  jurisdicional  através  de  um  procedimento  mais  célere,
especialmente  previsto  em legislação  própria.  De  outro  lado,  pelo  mesmo
motivo,  possui o ônus de comprovar de plano,  por  meio de documentação
inequívoca, que seu direito resulta de fato certo, apenas necessitando o caso da
adequada interpretação jurídica.

Nesses  contornos,  conforme  relatado,  o  cerne  do  presente
mandamus consubstancia-se em perquirir se o impetrante, agente de segurança
penitenciária, removido  da Cadeia Pública de Bonito de Santa Fé/PB para a
Colônia Agrícola Penal de Sousa, possui ou não o direito de retornar a exercer
suas funções em seu posto de trabalho originário.

Neste  contexto,  cumpre  gizar  que  a remoção  ex  officio de
servidor público é ato discricionário da administração, sujeitando-se, em regra,
ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração. Contudo, para a
validade  do  ato  em  questão,  entende-se  que  este  deverá  ser  devidamente
motivado,  a  fim  de  atender  aos  princípios  basilares  que  devem  nortear  a
Administração  Pública,  quais  sejam,  a  legalidade,  a  razoabilidade,  a
impessoalidade, a moralidade, e a proporcionalidade.

Com  efeito,  a  motivação,  enquanto  elemento  do  ato
administrativo  que  concretiza  a  remoção,  visa  garantir  a  preservação  dos
direitos do servidor, bem como demonstrar de forma inequívoca a obediência
estrita ao interesse público. 

No caso em comento, verifica-se que o postulante exercia suas
funções  junto  à  Cadeia  Pública  de  Bonito  de  Santa  Fé/PB,  tendo  sido
transferido, por ato desmotivado, pela parte impetrada para a Colônia Agrícola
Penal de Sousa.

Destarte,  às  fls.  41/42 dos  autos,  consta  a  portaria  que  trata
acerca da remoção do impetrante,  o  qual,  não obstante  fundamentar-se em
previsão legal contida no Decreto nº 12.836/1988, é despido de motivação, de
forma que  não  restou demonstrado  o  interesse  precípuo  da  administração
pública.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o
seguinte entendimento, “in verbis”:

“RECURSO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.
REMOÇÃO.  MOTIVAÇÃO.  ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1.  É válido o ato de remoção ex officio de servidor
público,   adequadamente motivado   e ajustado à lei.  
2. Recurso improvido.” (RMS 135550/SC. Rel. Min.
Hamilton  Carvalhido.  DJU de  04/08/2003)”.  (grifo
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nosso).
 
Em  julgados  desta  Corte  Julgadora,  também  se  evidencia  o

entendimento segundo o qual é possível a remoção de servidor público, desde
que o ato tenha sido devidamente motivado, senão vejamos:

“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;
Proc.  200.2011.000165-2/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos;
DJPB 27/02/2013; Pág. 8)”. (grifo nosso) 

E,

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  AGENTE
PENITENCIÁRIO.  TRANSFERÊNCIA  EX
OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO. PORTARIA.
AUSÊNCIA DE  MOTIVAÇÃO  E  FINALIDADE.
NECESSIDADE OU INTERESSE PÚBLICO NÃO
DEMONSTRADOS.  INOBSERVÂNCIA  DOS
REQUISITOS  LEGAIS.  AFRONTA  AOS
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE.
INVALIDAÇÃO  DO  ATO.  CONCESSÃO  DA
ORDEM.  O  servidor  público  pode  ser  removido
desde que haja necessidade pública comprovada. No
entanto,  restando  ausente  ou  sendo  deficiente  a
motivação  articulada  pelo  administrador  público
para  proceder  a  remoção  ex  officio,  deve  ser
reconhecida  a  nulidade  de  tal  ato,  ainda  que  o
administrado não esteja  acobertado pela  princípio
da  inamovibilidade. (TJPB;  MS  200.2012.087094-
0/001; Primeira Seção Especializada Cível; Rel. Juiz
Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 26/03/2013;
Pág. 11)”. (grifo nosso) 

Desta  feita,  analisando  o  mencionado  ato  administrativo
vislumbra-se  que  ocorreu  sem  qualquer  motivação  apta  a demonstrar  a
conveniência da remoção, atingindo a sua própria validade.

Ademais,  conforme  muito  bem  ressaltado  no  parecer
ministerial, às fls. 73,  “no caso dos autos, a autoridade coatora trouxe nas
suas informações de fls. 62/67 alguns esclarecimentos, os quais deveriam ter
sido  feitos  no  bojo  do  ato  de  remoção,  o  que  não  ocorreu,  e  só
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posteriormente, no âmbito judicial. Utilizou como fundamento a necessidade
de relotação do agante penitenciário para atender ao interesse público, visto
a necessidade de agentes na Colônia Penal Agrícola do Sertão, todavia, o
documento  oficial  que  contempla  o  ato  ora  vergastado  não  apresenta  a
pertinente  exposição  de  motivos  que  levaram  a  administração  local  à
remoção do servidor”

Ao analisar tal  ponto,  destaco que,  na hipótese  sub judice,  a
remoção  compulsória  do  servidor  para  unidade  localizada  em  município
diverso configura medida nitidamente prejudicial ao requerente, que desde sua
nomeação, ocorrida em dezembro de 2012, trabalha e reside neste local.

Além disso, não se pode olvidar, como acertadamente pontuado
pelo requerente,  que “a complexidade das unidades são diferenciadas, não
podendo  comparar  o  ambiente  de  um Presídio  situado  nas  Comarcas  de
segunda  e  terceira  entrância  com  as  Cadeias  Públicas  localizadas  nas
Comarcas de primeira” (fls. 03).

Ressalte-se, por fim, que a alegação da autoridade impetrada de
que estaria ausente condição de procedibilidade do mandamus, prevista no art.
5º, I, da Lei 12.016/2009, não pode prosperar. 

Isto  porque,  em  verdade,  a  referida  norma  não  impõe  ao
impetrante o exaurimento da via administrativa,  para, após, utilizar-se da via
judiciária,  mas  apenas impede que se utilize  concomitantemente do recurso
administrativo e do mandado de segurança.

Neste sentido, é a jurisprudência do Pretório Excelsior:

“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. II  - A questão da legalidade do exame
psicotécnico  nos  concursos  públicos  reveste-se  de
relevância  jurídica  e  ultrapassa  os  interesses
subjetivos  da  causa.  III  -  A  exigência  de  exame
psicotécnico, como requisito ou condição necessária
ao acesso a determinados cargos públicos, somente é
possível,  nos  termos  da  Constituição  Federal,  se
houver lei em sentido material que expressamente o
autorize, além de previsão no edital do certame. IV -
É necessário um grau mínimo de objetividade e de
publicidade dos critérios que nortearão a avaliação
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psicotécnica.  A ausência  desses  requisitos  torna  o
ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela
jurisdicional para a verificação de lesão de direito
individual  pelo uso  desses  critérios  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)

Portando,  tendo  em  vista  que  a  transferência  da  impetrante
ocorreu sem qualquer motivação, deve ser  concedida a segurança pleiteada,
invalidando o ato em disceptação, pois, nas palavras de Maria Sylvia Zanella
Di  Pietro (in Direito  Administrativo.  17ª  ed.  São  Paulo:  Atlas,  2004)  ,  "a
ausência  ou  falsidade  do  motivo  caracteriza  ilegalidade,  suscetível  de
invalidação pelo Poder Judiciário".

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para confirmar
a liminar deferida às fls. 49/53,  declarando a invalidade do ato administrativo
impugnado que determinou a remoção do impetrante da Cadeia Pública de
Bonito de Santa Fé/PB para a Colônia Agrícola Penal de Sousa/PB.

Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo
Tribunal Federal) e custas processuais (impetrante beneficiário da justiça
gratuita).

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  José  Ricardo  Porto,  Presidente. Relator:  Excelentíssimo
Senhor Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Participaram ainda
do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque, Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda
Ferreira  e Leandro dos Santos. Ausente, justificadamente, o Exmo. Sr. Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão,  representando  o  Ministério  Público,  a
Excelentíssima  Senhora  Doutora  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias  Feitosa,
Promotora de Justiça, convocada.

Primeira  Seção  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João  Pessoa,  no  dia  03 de
setembro de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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