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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 E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000603-82.2013.815.0371
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Município de Sousa
ADVOGADA: Cleonerubens Lopes Nogueira
APELADOS: Alany de Oliveira Sousa e Denis Alexandre Targino Lacerda
ADVOGADO: Lincon Beserra de Abrantes
REMETENTE: Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de Sousa

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL  EM  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  TRANSFERÊNCIA  DE
SERVIDOR  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO.  ILEGALIDADE
EXPLÍCITA DO ATO.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  APLICABILIDADE
DO ART. 557 DO CPC E SÚMULA 253 DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO.

1. É nulo o ato de remoção de servidor público despido de motivação.

2.  Já decidiu este TJPB que “É viciado o ato administrativo que, sem
declinar  os  motivos,  determina  a  transferência  de  servidor  público
municipal  para  outro  órgão,  sendo possível  o  controle  por  parte  do
Judiciário, quando evidenciada abusividade do ato.” (Remessa Oficial no
MS nº 025.2005.007737-6/001, Relator: Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos, 3ª Câmara Cível, publicação: DJ 20.05.2010).

3. Recursos aos quais se nega seguimento com arrimo no art. 557 do
CPC e Súmula 253 do STJ.

Vistos, etc.
Cuida-se de remessa oficial e apelação cível, a última interposta pelo
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MUNICÍPIO DE SOUSA contra sentença (fls. 73/79) proferida pelo Juízo da 5ª Vara
Mista da Comarca de Sousa que, nos autos do mandado de segurança impetrado
por  ALANY  DE  OLIVEIRA  SOUSA  e DENIS  ALEXANDRE  TARGINO  LACERDA,
concedeu a segurança para anular o ato de remoção dos impetrantes por ausência
de motivação.

Historiam os autos que os impetrantes, servidores públicos lotados na
Secretaria de Saúde do Município de Sousa, nomeados em 03/03/2008, tomaram
conhecimento de que foram transferidos para outra unidade de trabalho, mudança
que  alegam  ter  sido  feita  por  motivação  política.  Um  dos  demandantes  não
recebeu portaria  e o outro que recebeu consta que fora realizada apenas por
interesse da administração. 

O juiz  a  quo  deferiu  pedido  de  liminar  (fls.  35/39)  determinando o
retorno dos impetrantes à unidade de trabalho de origem.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser modificada,
pois não houve violação a direito liquído e certo e que a remoção dos servidores
está abarcada pela discricionariedade da Administração Pública, já que não teem
direito de escolher o local onde prestará serviços, prevalecendo o interesse público
sobre o privado. Ademais, há previsão em lei (LC 002/94) para realização do ato
impugnado, sem prejuízo de vencimentos (fls. 86/91). 

Contrarrazões de fls. 97/101. 

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça  opinando pelo  desprovimento  da
remessa oficial e do recurso apelatório (fls. 109/112). 

É o relatório. 

DECIDO. 

A  motivação dos atos administrativos exsurge como uma garantia
fundamental do cidadão frente ao Estado. É pela exposição dos motivos que
ensejaram a lavratura do ato que o administrado poderá exercer sua irresignação
frente a ele, possibilitando que o Judiciário afira sua legalidade. 

Sobre o assunto, o professor  Marçal Justen Filho, na obra "Curso de
Direito Administrativo" (5ª ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 339), ensina
o seguinte:
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Lembre-se que "motivo" não se confunde com "motivação". A motivação se
relaciona à forma do ato administrativo e consiste na exposição formal do
motivo. O motivo é esse processo mental interno ao agente que pratica o ato.
A motivação consiste na exteriorização formal do motivo, visando a propiciar o
controle quanto à regularidade do ato. Para ser mais preciso, a motivação
consiste na exposição por escrito da re presentação mental do agente
relativamente aos fatos e ao direito, indicando os fundamentos que o
conduziram a agir em determinado sentido. 

Sobre o tema, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

Todos os atos administrativos, inclusive, os discricionários são passíveis de
controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CR/88). Esse controle, mormente nos atos
discricionários, depende da devida motivação, como condição de sua própria
validade1

Consoante a jurisprudência de vanguarda e a doutrina, praticamente,
uníssona, nesse sentido, todos os atos administrativos, mormente os
classificados como discricionários, dependem de motivação, como requisito
indispensável de validade.2

O referido Tribunal  Superior, como forma de possibilitar que o
administrado exerça, na plenitude, os direitos assegurados na Constituição, firmou
orientação no sentido de que são nulos, inclusive os discricionários, os atos
administrativos que apresentam motivação genérica. Fê-lo nos seguintes moldes:

MANDADO DE SEGURANÇA. SARGENTO DO EXÉRCITO. MOVIMENTAÇÃO.
INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO INSATISFATÓRIA. ELEMENTOS
DOS AUTOS E INFORMAÇÕES FAVORÁVEIS AO DEFERIMENTO DA ORDEM. -
Ao Poder Judiciário, na sua atividade jurisdicional, não cabe ingressar no
reexame do juízo de conveniência, oportunidade e discricionariedade da
administração pública, aí incluída a administração militar em relação ao
controle das movimentações dos servidores públicos militares. - Hipótese em
que, entretanto, o ato coator está assentado em motivação genérica
- "interesse da administração militar" -, que não satisfaz, no
presente caso, o requisito da motivação e que, por isso, não tem força
suficiente para se contrapor às informações prestadas pela própria
administração militar, nos autos do processo administrativo, as quais
convergem no sentido de se anular o ato de movimentação do servidor militar

1 STJ, AgRg nos EDcl no RMS 17.718/AC, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 11.04.2006, DJ 
12.06.2006 p. 542.
2 STJ, RMS 15.459/MG, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 19.04.2005, DJ 16.05.2005 p. 417.
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por absoluta necessidade do serviço.  - Mandado de segurança
concedido.3

Nesse contexto, entendo que a sentença deve permanecer incólume,
porquanto é nula a remoção de servidor despida de motivação, como já decidiu
inúmeras vezes este Tribunal de Justiça da Paraíba, in verbis:

REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA -  SERVIDOR PÚBLICO -
TRANSFERÊNCIA  -  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO  -  ALEGAÇÃO  DE
IMPOSSIBILIDADE  DE  CONTROLE  JUDICIAL  -  ALEGAÇÃO  INFUNDADA  -
ABUSIVIDADE  EVIDENCIADA  –  DESPROVIMENTO.  -  É  viciado  o  ato
administrativo  que,  sem  declinar  os  motivos,  determina  a
transferência de servidor público municipal para outro órgão, sendo
possível  o  controle  por  parte  do  Judiciário,  quando  evidenciada
abusividade do ato. (Remessa Oficial no MS nº 025.2005.007.737-6/001,
Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível, DJ 20.05.2010).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  TRANSFERÊNCIA  IMOTIVADA.  ALEGAÇÃO  DE
PERSEGUIÇÃO  POLÍTICA.  CONCESSÃO  DE  LIMINAR.  INSURREIÇÃO.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA  DO
RECURSO. SEGUIMENTO NEGADO. - Pode a Administração Pública organizar e
estruturar  os  diversos  setores  que  a  compõem,  proporcionando  melhor
atendimento junto à população. No entanto, demonstrada a ofensa a direito
líquido e certo do servidor, em decorrência da falta de motivação plausível
para  a  sua  transferência,  impositiva  é  a  concessão  da  ordem
mandamental.“[...]  Conquanto discricionário,  o  ato de remoção deve
ser  motivado,  explicitando  as  circunstâncias  fáticas  a  justificar  a
transferência do servidor em prol do interesse público, sob pena de
nulidade. (TJ-MG.  Processo  1.0512.09.067825-5/001  (1).  Verificando-se  a
total  impropriedade  dos  argumentos  apresentados  nas  razões  recursais,  o
relator  negará  seguimento  liminarmente  ao  agravo  de  instrumento,  por
manifestamente improcedente (art. 527, I, c/c art. 557). Vistos etc. (…) Feitas
estas  considerações,  NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
POR  SER  MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE.  (Agravo  de  Instrumento  nº
999.2013.000794-4/001,  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos,  publicação:  DJPB
25.04.2013).

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO  PÚBLICO  COMO  LITISCONSORTE  PASSIVO  NECESSÁRIO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO. 1. A jurisprudência

3 MS 15.334/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011.
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desta Corte Superior é uníssona no sentido de que, na ação de mandado de
segurança, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre a
pessoa jurídica de direito público e a autoridade coatora, porquanto esta já é
parte  integrante  daquela.  (AgRg  no  REsp  384.088/RS,  Rel.  Ministro
FRANCISCO  FALCÃO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  19/08/2004,  DJ
27/09/2004 p. 208). 2. Preliminar rejeitada. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE EXPLÍCITA. DESPROVIMENTO DOS
RECURSOS. 1. Todo ato administrativo deve ser motivado – mormente
os  discricionários  –,  sob  pena  de  explícita  ilegalidade,  porque  é
através dos motivos que ensejaram a sua lavratura que o Judiciário
poderá  aferir  os  critérios  de  moralidade,  proporcionalidade  e
razoabilidade. 2. É nulo o ato de transferência de servidor público
despido  de  motivação. 3.  Recursos  desprovidos.  VISTOS,  relatados  e
discutidos estes autos. ACORDAM os Senhores Desembargadores da Segunda
Câmara  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à
unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento a ambos os
recursos. (Remessa Oficial e Apelação Cível nº 025.2005.005429-2/002, Rel.
Juiz José Aurélio da Cruz, convocado, em substituição à Desª Maria das Neves
do Egito de A. D. Ferreira, publicação: DJPB 18.08.2010).

Nesse viés, é manifestamente ilegal o ato de transferência de servidor,
quando despido de motivação.

 
Ante o exposto, nego seguimento à remessa oficial e à apelação,

o que faço com base no art. 557 do CPC e Súmula 253 do STJ4, por considerá-la
manifestamente improcedente e em confronto com a jurisprudência desta Corte. 

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 01 de setembro de 2014.

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

4 “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.”


