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REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  TRANSFERÊNCIA
IMOTIVADA.  ALEGAÇÃO  DE  PERSEGUIÇÃO  POLÍTICA.
ORDEM  CONCEDIDA.  PODER  DISCRICIONÁRIO  DA
PREFEITURA.  AUSÊNCIA,  ENTRETANTO,  DE  MOTIVAÇÃO
PARA O ATO IMPUGNADO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

 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
concessão da ordem mandamental.

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

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, negar provimento ao recurso, integrando a decisão a súmula
de julgamento de fl. 268.

Relatório

Trata-se de remessa necessária tirada contra sentença que concedeu a
segurança  pretendida  no  writ  impetrado  por  Suênia  Brito  Moreira   contra  ato



supostamente ilegal praticado pelo Prefeito Constitucional do Município de Cacimba, que
a  teria  transferido,  imotivadamente,  da  escola  onde  laborava  para  outra  unidade
educacional distante 8 (oito) quilômetros da cidade.

Devidamente  notificado,  o  Edil  prestou  as  informações  de  estilo,
sustentando a legalidade da transferência, que teria como objetivo atender as necessidades
da Administração. 

Na sentença, registrou o magistrado que a justificativa apresentada
pela  autoridade coatora  se  repete  em relação  a  vários  outros  servidores,  que também
impetraram  mandados  de  segurança.  Salientou,  ainda,  que  ao  assumir  o  mandato,  a
autoridade  coatora  tomou  a  iniciativa  de  remover  funcionários  para  outros  locais  de
serviço. Justificou que embora o servidor não tenha direito à inamovibilidade, deve ser
informado das razões que motivam sua transferência. Apontou a existência de desvio de
finalidade no ato, daí porque concedeu a segurança, determinando o retorno da servidora
ao seu local de trabalho original.

Não houve recurso voluntário. Subiram os autos a esta instância por
impulso oficial. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

VOTO

O  Recurso  não  merece  prosperar.  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. Todavia, tal poder deve ser exercido dentro da legalidade inerente a todo e
qualquer ato administrativo, ausente no caso em disceptação.

Embora o impetrante tenha justificado que o ato tinha como objeto
atender aos interesses da Administração, os autos revelam que a mola propulsora do ato
diverge de tal narrativa, tal como afirmou o próprio magistrado prolator da sentença.

Ademais,  o  próprio  ato  em  si,  materializado  na  portaria  que
determinou  a  transferência  da  servidora,  trouxe  justificativa  genérica  que,  somada  às
informações do próprio magistrado, autorizam a conclusão pela ilegalidade e desvio de
finalidade do ato.

Assim,  não  havendo  justificativa  para  o  ato  de  transferência,
entendo  que  a  sentença  deva  ser  mantida,  já  que  a  liquidez  e  certeza  do  direito  da
impetrante encontram-se plenamente comprovados, já que a cessão motivada por razões
ilegítimas  e  ilegais  deve  ser  afastada,  em  obediência  aos  princípios  da  legalidade,
moralidade e impessoalidade dos atos administrativos. Adstrito ao tema, percucientes são



os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  Servidor  público  municipal.
Local de trabalho. Transferência. Ato administrativo. Ausência de
motivação.  Desvio de finalidade.  Comprovado.  Abuso de Poder.
Caracterizado.  Ato  invalidável.  Parecer  Ministerial.  Favorável.
Concessão  da  segurança.  Remessa  Oficial.  Conhecimento  e
desprovimento. Deve ser motivado o ato que transfere servidor de
uma para outra localidade, a fim de que possa o Judiciário avaliar
se  os  motivos  determinantes  da  atitude  do  administrador
coadunam-se com a situação de fato ensejadora de sua opção”.1 

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  Servidor  público  municipal.
Local de trabalho. Transferência. Ato ad-ministrativo. Ausência de
motivação. Desvio de fina-lidade. Comprovação. Abuso de Poder.
Caracteriza-ção. Ato inválido. Parecer Ministerial. Favorável. Con-
cessão  da  segurança.  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cí-vel.
Conhecimento e desprovimento dos recursos. Deve ser motivado o
ato que transfere servidor de uma para outra localidade, a fim de
que  possa  o  Judi-ciário  avaliar  se  os  motivos  determinantes  da
atitude  do  administrador  coadunam-se  com  a  situação  de  fato
ensejadora de sua opção. Cometendo a autoridade apontada como
coatora ato flagrantemente ilegal, e havendo-se ela com evidente
abuso  de  poder,  impõe-se  a  concessão  da  segurança,  como
resguardo dos direitos do impetrante”.2 

“ADMINISTRATIVO.  REMOÇÃO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO.
AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO  DO  ATO  ADMINISTRATIVO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. DESVIO DE
FINALIDADE.  REMESSA  OFICIAL.  DESPROVIMENTO.  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 pública”.3

“REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
TRANSFERÊNCIA  DE  SERVIDOR  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE
MOTIVOS PLAUSÍVEIS PARA A TRANSFERÊNCIA.   DIREITO
LÍQUIDO  E  CERTO  MACULADO.  CONCESSÃO  DA
SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
-  Comprovado  que  o  direito  líquido  e  certo  da  impetrante  foi

1 TJPB - Remessa Ex-officio nº 055.2005.000.154-8 – Rel. Des. Antônio de Pádua Lima Montenegro –  4ª C. Cível - DJ 18.10.2005.
2 TJPB – Remessa Oficial nº 078.2005.000485-8 – Rel. Carlos Antônio Sarmento (Juiz Convocado) – 4ª C. Cível – DJ 11.05.2006. 
3 TJPB – Remessa Oficial nº 888.2004.002324-8/001 – Rel. Leandro dos Santos (Juiz Convocado) – 3ª C. Cível – J. 18.05.2004. 



maculado, ante a transferência injusta, é imposição legal conceder-
se a segurança perseguida”.4 

Expostas estas razões, nego provimento à remessa oficial, mantendo
a sentença em todos os seus termos. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de março de 2018.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

4 TJPB – Remessa Oficial nº 014.2005.002.310-1/001 – Relª Desª Maria das Neves do Egito A. D. Ferreira – 2ª C. Cível. - J. 15.04/2008. 


	INTERESSADO: Município de Cacimbas (Adv. José Lacerda Brasileiro – OAB/PB 3.911)

