
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES  DA S ILVA

ACÓRDÃO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 2006791-69.2014.815.0000
RELATOR : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
IMPETRANTE : Marluce Sula da Silva (Adv. João Bosco Dantas de Lima)
IMPETRADO : Secretário da Administração Penitenciária do Estado da Paraíba

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. 
TRANSFERÊNCIA  PARA  FAZER  FRENTE  À  DEMANDA  DE 
SERVIÇO.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA 
NECESSIDADE  DO  ATO.  INTERESSE  PÚBLICO  NÃO 
DEMONSTRADO.  ILEGALIDADE.  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE DOS TRIBUNAIS. CONCESSÃO DA ORDEM. 

-  É  bem  verdade  que  a  Administração  Pública  tem  o  poder 
discricionário  de  organizar  e  estruturar  seus  órgãos,  de  forma a 
agrupar os setores e proporcionar um atendimento mais eficiente 
junto à população. O ato, todavia, deve ser motivado e fundado em 
premissas fáticas efetivamente demonstradas. A simples exposição 
do motivo, sem que haja prova dos fatos que o ensejaram, não é 
suficiente para legitimar o ato administrativo.

- Não restando demonstrado o interesse público na transferência de 
local  de  trabalho  de  servidor  público  estável,  impõe-se  a 
manutenção  da  decisão  que  concedeu  a  segurança  a  fim  de  se 
anular o ato revestido de caráter ilegal.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Segunda Seção Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do 
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 74.

RELATÓRIO

Marluce Sula da Silva  impetrou mandado de segurança contra 
ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Administração Penitenciária do 
Estado da Paraíba, alegando, em síntese, que prestou concurso público para o cargo 
de agente penitenciário (Edital 01/2008/SEAD/SECAP), cuja lotação se daria na região 
da  1ª  Entrância,  e  após  sua  aprovação,  foi  nomeada  através  da  Portaria  nº 



1129/GS/SEAP/12 para trabalhar na Cadeia Pública da Comarca de Bonito de Santa 
Fé, cidade constante da 1ª Entrância do Concurso.

Assevera que foi surpreendida no dia 29 de abril de 2014, com a 
publicação  no  DOE  da  Portaria  nº  180/GS/SEAP/14,  lhe  removendo  da  Cadeia 
Pública de Bonito de Santa Fé para a Colônia penal Agrícola do Sertão, localizado na 
cidade de Sousa, cidade constante da 2ª Entrância.

Assegura que prestou concurso para a região da 1ª Entrância, 
que engloba, dentre outras, a cidade de Bonito de Santa Fé, e que o ato de remoção 
para a cidade de Sousa é considerado abusivo e ilegal, visto que se Sousa encontra 
dentre as cidades constantes da 2ª Região.

Narra  que  os  candidatos  que  prestaram  concurso  para  uma 
região  podem  ser  lotados,  nomeados  e/ou removidos  para  qualquer  das  cidades 
constantes  da  região  para  a  qual  concorreu,  mas  não  poderá  ser  removido  para 
cidades localizadas nas demais regiões do concurso (2ª Entrância ou 3ª Entrância) e 
que  tal  ato  de  remoção,  por  afrontar  as  normas  editalícias,  configura-se  ilegal  e 
abusivo.

Argumenta, outrossim, que o ato de remoção não foi motivado 
ou justificado, configurando abusivo referido ato.

Ao  final,  pugna  pela  concessão  da  medida  liminar  para 
suspender os efeitos do ato de remoção, determinando seu retorno imediato à Cadeia 
Pública de Bonito de Santa Fé, sob pena de multa diária e, no mérito, pela concessão 
da segurança.

Pedido liminar restou deferido (fls. 51/53).

Informações da autoridade coatora (fls. 62/67).

A douta Procuradoria-Geral  da Justiça opinou pela concessão 
da segurança (fls. 69/70).

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente é de bom alvitre ressaltar que a controvérsia objeto 
da presente demanda reside em definir sobre a legalidade do ato de relotação da 
servidora pública, que exercia seu labor na Cadeia Pública da Comarca de Bonito de 
Santa  Fé  e  passou  a  exercer  suas  funções  na  Colônia  Agrícola  Penal  de  Sousa, 
localizada a 100 km (cem quilômetros) de sua residência.



É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 37, caput, exige 
a motivação do ato administrativo para que o mesmo seja válido.

Na  hipótese  em  tela,  vê-se  que  a  autoridade  administrativa, 
dentro de sua esfera de atribuições, de seu juízo de conveniência e oportunidade, 
realizou atos administrativos, quais seja, a relotação de servidora materializada na 
portaria, sem, contudo, apresentar qualquer motivação.

Sabe-se que o poder de organizar e reorganizar a prestação dos 
serviços públicos, promovendo o remanejamento de seus agentes dos seus locais de 
trabalho para outros, é atividade inerente à Administração. Entretanto, esse ato de 
transferência deve ser feito respeitando os princípios constitucionais da moralidade, 
legalidade e impessoalidade (art 37 da CF), sob pena de invalidação.

Como bem leciona o Min. Gilson Dipp,  “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”.1

No  caso  dos  autos,  o  impetrado  assenta  a  motivação  na 
urgência  da  transferência  do  pessoal,  dada  a  falta  de  pessoal  na  Colônia  Penal 
Agrícola do Sertão, na cidade de Sousa/PB. Embora alegue tal justificativa, não há 
qualquer demonstração nos autos de que a referida unidade necessite de pessoal 
para realizar a segurança penitenciária.  Vale dizer,  o motivo do ato foi declarado, 
mas,  pelo  menos  a  princípio,  não  restou demonstrado  o  interesse  público  que  o 
provocou. 

Como  bem  leciona  o  Min.  Gilson  Dipp,  “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”.2

No mesmo sentido:

“Não tendo, a transferência do servidor, obedecido forma adequada 
nem  sido  motivada  pelo  benefício  ao  serviço  público,  não  há 
dúvida de que a autoridade municipal extrapolou o estrito limite 
da  discricionariedade  permitida,  violando  princípios 
constitucionais basilares que devem reger os atos da administração 

1 STJ - EDcl no RMS 12.856/PB - Rel. Min. Gilson Dipp – T4 – j. 24/08/2004 - DJ 27/09/2004 - p. 371.
2 STJ - EDcl no RMS 12.856/PB - Rel. Min. Gilson Dipp – T4 – j. 24/08/2004 - DJ 27/09/2004 - p. 371.



pública”.3

“REMESSA  DE  OFÍCIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
CONCESSÃO  DA  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
REMOÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO  DO  ATO. 
NULIDADE.  VIOLAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS  QUE  NORTEIAM  A  ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. ABUSO DE PODER. NÍTIDO CARÁTER PUNITIVO. 
ILEGALIDADE.  MANUTENÇÃO,  IN  TOTUM,  DA  SENTENÇA 
RECORRIDA. I – À míngua de motivação e evidenciado que o ato 
foi  praticado  com  desvio  de  finalidade,  não  há  dúvidas  da 
ilegalidade que se reveste a remoção da requerente, que, além do 
mais, não observou o devido processo legal, ostentando, em face 
disto,  nítido  caráter  punitivo  ou,  como  enunciado  pelas 
requerentes,  com  conotação  de  perseguição  política.  II  –  Nesta 
senda, não se pode olvidar que a remoção só pode ser concretizada 
conforme  a  discricionariedade  da  Administração  Pública,  caso 
devidamente motivada em razão do interesse da Administração e 
do serviço público, o que não ocorreu in casu, pairando certeza de 
que se trata de ato administrativo eivado de nulidade, por ausência 
de  motivação  e  desvio  de  finalidade.  III  –  Isto  posto,  correta  a 
sentença requestada, tendo em vista que o Poder Judiciário não está 
examinando o mérito administrativo, mas, sim, a ilegalidade que 
inquina de nulidade o ato que redundou na expedição de Portarias 
de Remoção. IV – Recurso conhecido, na forma do art.  475, I,  do 
CPC, para confirmar,  in totum,  a sentença recorrida. V – Decisão 
por votação unânime, em harmonia com o parecer ministerial4.

Importa  destacar,  outrossim,  que,  embora  a  remoção  do 
servidor público seja ato inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, 
inexistindo direito adquirido à permanência na repartição ou no local onde vinha 
prestando serviços, não se pode olvidar que, para que o ato administrativo produza 
efeitos,  necessita  atender  aos  requisitos  de  competência,  objeto,  forma,  motivo  e 
finalidade.

In casu, não tendo restado demonstrada a motivação do ato, não 
se atendeu ao requisito da finalidade, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da 
ilegalidade do ato, como, aliás, constou da sentença.

Por  fim,  necessário  ressaltar  que  a  impetrante  realizou  o 
concurso público para cidades constantes da 1ª Região, podendo ser removida para 
qualquer das cidades ali constantes, desde que devidamente motivado o ato e não 
para cidade diversa daquela para qual concorreu, como foi o presente caso.

3 TJPB – Remessa Oficial nº 888.2004.002324-8/001 – Rel. Leandro dos Santos (Juiz Convocado) – 3ª C. Cível – J. 18.05.2004. 
4 TJPI – REEX nº 201000010074049 PI, Rel. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, Julg. em 06/06/2012, 1ª Câm. Esp.Cível



Dessa maneira,  tenho que não há dúvidas de que a conduta 
estatal causou violação ao direito líquido e certo da impetrante, não podendo o ente 
deixar  de  cumprir  sua  obrigação  de  motivar  os  atos  administrativos,  bem  como 
remover apenas para as cidades para qual concorreu no concurso público. 

Ante  todo  o  exposto, concedo  a  segurança  requerida, 
confirmando a liminar anteriormente deferida nestes autos (fls. 51/53). 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009).

É como voto.

DECISÃO

A  Segunda  Seção  Especializada  Cível  decidiu, por 
unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Des. Romero Marcelo da 
Fonseca, Presidente. Relator: Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado para 
substituir  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva).  Participaram  ainda  do  julgamento, 
ainda, os Desembargadores Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, José Aurélio 
da  Cruz,  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (juiz  convocado  para  substituir  o 
Excelentíssimo  Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides).  Ausente, 
justificadamente, a Desembargadora Maria das Graças de Morais Guedes.

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa do 
Excelentíssimo  Dr.  Francisco  de  Paula  Ferreira  Lavor,  Promotor  de  Justiça 
Convocado.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 03 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 04 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


