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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULI-
DADE  DE  ATO  ADMINISTRATIVO.  REMOÇÃO  DA
SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A
DE AÇÃO SOCIAL. PROCEDÊNCIA DO PLEITO. IRRE-
SIGNAÇÃO. RELOTAÇÃO DO PESSOAL ATINENTE AO
SEU  QUADRO.  PODER  DISCRICIONÁRIO  DA ADMI-
NISTRAÇÃO  PÚBLICA.  PREENCHIMENTO  DOS  RE-
QUISITOS ESSENCIAIS PARA A VALIDADE E LICITU-
DE DA CONDUTA EXECUTADA. MOTIVAÇÃO CONFI-
GURADA.  INTERESSE  PÚBLICO  DEMONSTRADO.
PRECEDENTES ATUAIS DESTA CORTE E DOS TRIBU-
NAIS PÁTRIOS EM CASOS ANÁLOGOS. REFORMA DA
SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

- Muito embora seja inconteste a prerrogativa da discricionarie-
dade da Administração, quanto ao reconhecimento da oportuni-
dade e interesse público na transferência de pessoal do seu qua-
dro funcional, aquela jamais poderá proceder tal mudança sem
motivar o respectivo ato.

- Na conjuntura em epígrafe, verifico que a remoção da reque-
rente ocorreu através da publicação da Portaria nº 019/2014, no
dia 06 de janeiro de 2014 (fl. 76), cujos termos se embasaram
em três motivos: o edital referente ao concurso realizado pela
servidora não especificava a localidade para o exercício da fun-
ção; a necessidade de observância às vedações impostas pelo
Tribunal de Contas deste Estado; o desvio da função constatado,
eis  que a demandante exercia atividade administrativa, porém
prestou concurso para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, já
tendo servidor exercendo tal função, lotado na Secretaria Muni-
cipal de Educação.
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- A transferência da promovente ocorreu com a devida motivação e
demonstração de interesse público, haja vista a falta de servidor,
para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria
de Ação Social, restando patente a legalidade do ato administrativo
impugnado.

- “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE  DE  ATO  ADMINISTRATIVO.  REMOÇÃO,  DE
OFÍCIO,  DE  SERVIDOR.  INTERESSE  DA  ADMINISTRA-
ÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. 1- A remoção de
servidor  público  é  questão  de  oportunidade e  conveniência,  no
exercício do poder discricionário do Administrador Público, desde
que o faça segundo o interesse público e motivada a necessidade
do serviço; 2- No exercício do poder discricionário, observada a
conveniência do serviço, em decisão motivada, cabe à Administra-
ção Pública, observados os critérios de oportunidade e conveniên-
cia, remover o servidor detentor de cargo público, através de ato
motivado, no interesse do serviço público e dentro do quadro a que
pertence; 3- Configura-se interesse público a remoção de profes-
sor para escola municipal da zona rural, visando a melhor quali-
dade  de  ensino;  4-  A atuação  do Poder  Judiciário  se  limita  à
análise da legalidade do ato,  não lhe cabendo a apreciação do
mérito.”  (TJMG;  AI  1.0718.17.001860-7/001;  Rel.  Des.  Renato
Dresch; Julg. 08/02/2018; DJEMG 16/02/2018) 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Boa Ventura, desafiando
sentença exarada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Mista da Comarca de Itaporanga,  que, nos autos
da  “Ação Declaratória com pedido liminar”, proposta por  Leonilra Alves de Melo em desfavor
daquele, julgou procedente a pretensão autoral, declarando nulo, de pleno direito, o ato administrati-
vo (Portaria nº 019/2014), cujos termos determinam a remoção da autora da Secretaria Municipal de
Educação.

A promovente narra na exordial que é servidora efetiva da mencionada Edilidade,
exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, desde setembro do ano de 2010. Aduz que, sem
qualquer procedimento extrajudicial, foi transferida para desempenhar as suas atividades na Secre-
taria de Ação Social, razão pela qual requer a nulidade da remoção, por entender que esta ocorreu
de modo arbitrário e ilícito. 

Em suas razões recursais (fls. 94/98), o ente municipal pugna pela reforma do r. deci-
sum. Para tanto, argumenta, em síntese, que inexistiu prejuízo para a recorrida quanto à conduta efe-
tivada. Afirma que a decisão de deslocar a servidora para outro órgão decorreu da necessidade dos
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serviços referentes ao labor por ela prestado, bem como em virtude do seu desvio de função. Afir-
ma, ainda, que ambas as instituições estão localizadas no centro da Cidade, cuja distância entre elas
é inferior a duzentos e cinquenta metros. 

Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 103/107.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo –
fls. 113/120.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir a licitude, ou não, do ato adminis-
trativo que removeu a autora da Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria de Ação Social.

Da análise dos autos, vislumbro que a promovente foi aprovada em concurso público
realizado pelo Município de Boa Ventura, nomeada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços
Gerais, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, conforme se depreende dos termos dis-
postos na Portaria nº 0111/2010, de 20 de setembro de 2010 (fl. 12).

A servidora narra na inicial que, sem causa aparente, foi removida para laborar em
local diverso, razão pela qual ingressou com a presente demanda, pugnando pela anulação do ato
administrativo, por entender que ele padeceu de motivação.

O Magistrado a quo julgou procedente a referida pretensão, sob o argumento de que
tal conduta foi executada de modo unilateral, sem prévio procedimento extrajudicial, com o escopo
de possibilitar o exame da legalidade e moralidade, evitando-se, assim, arbitrariedade do Poder Pú-
blico, além de assegurar ao funcionário o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

Pois bem. É mister salientar que o ato de remoção dos servidores públicos deve ocor-
rer, a pedido ou de ofício, quando demonstrado o interesse da Administração, nos moldes do artigo
36 da Lei nº 8.112/90, in verbis:

Art. 36, caput, da Lei nº 8.112/90: “Remoção é o deslocamento do ser-
vidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem
mudança de sede.”

Com efeito, muito embora seja inconteste a prerrogativa da discricionariedade da Fa-
zenda Municipal, quanto à oportunidade e interesse público na transferência do pessoal de seu qua-
dro funcional, aquela jamais poderá proceder tal mudança sem motivar o respectivo ato.

Nessa linha de raciocínio, assina o doutrinador, Celso Antônio Bandeira de Mello,
em sua obra intitulada “Curso de Direito Administrativo”, cujo excerto, pertinente ao caso em ques-
tão, transcrevo a seguir:

“Os atos administrativos praticados sem a tempestiva e suficiente moti-
vação são ilegítimos e invalidáveis pelo Poder Judiciário toda vez que

Desembargador José Ricardo Porto
 3



AP Nº 0000599-06.2014.815.0211

sua fundamentação tardia,  apresentada apenas depois de impugnados
em juízo, não possa oferecer segurança e certeza de que os motivos adu-
zidos efetivamente existiam ou foram aqueles que embasaram a provi-
dência contestada.”  (In.  Curso de Direito Administrativo, 22ª edição,
Ed. Malheiros. São Paulo, 2007, págs. 382-383).

Na conjuntura em epígrafe, verifico que a remoção da requerente ocorreu através da
publicação da Portaria nº 019/2014, no dia 06 de janeiro de 2014 (fl. 76), cujos termos se embasa-
ram em três motivos: o edital referente ao concurso realizado pela servidora não especificava a lo-
calidade para o exercício da função; a necessidade de observância às vedações impostas pelo Tribu-
nal de Contas deste Estado; o desvio da função constatado, eis que a demandante exercia atividade
administrativa, porém prestou concurso para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, já tendo servi-
dor exercendo tal função, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Nessa perspectiva, reconheço que não há ilegalidade praticada pelo Município de-
mandado, eis  que explicitou,  devidamente,  de modo claro e preciso,  as razões que ensejaram a
transferência da funcionária de uma unidade para outra.

Outrossim,  cumpre  destacar  que  inexistirá  prejuízo  quanto  ao  deslocamento  com
transporte, eis que o órgão para o qual aquela desempenhará os seus serviços encontra-se em uma
distância inferior a 250 (duzentos e cinquenta metros) em relação ao qual ela laborava em momento
predecessor.

Esta Egrégia Corte, bem assim os Tribunais de Justiça Gaúcho e Mineiro, utilizando
o intelecto acima delineado, em recentíssimos julgados, referentes a casos análogos, assim decidi-
ram:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO, DE OFÍCIO,
DE  SERVIDOR.  INTERESSE  DA  ADMINISTRAÇÃO.  ATO
DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. 1- A remoção de servidor público é
questão  de  oportunidade  e  conveniência,  no  exercício  do  poder
discricionário do Administrador Público,  desde que o faça segundo o
interesse público e motivada a necessidade do serviço; 2- No exercício
do  poder  discricionário,  observada  a  conveniência  do  serviço,  em
decisão motivada, cabe à Administração Pública, observados os critérios
de oportunidade e conveniência, remover o servidor detentor de cargo
público,  através  de  ato  motivado,  no  interesse  do  serviço  público  e
dentro do quadro a que pertence; 3- Configura-se interesse público a
remoção de professor para escola municipal da zona rural,  visando a
melhor qualidade de ensino; 4- A atuação do Poder Judiciário se limita
à  análise  da  legalidade  do  ato,  não  lhe  cabendo  a  apreciação  do
mérito.” (TJMG; AI 1.0718.17.001860-7/001; Rel. Des. Renato Dresch;
Julg. 08/02/2018; DJEMG 16/02/2018) 

“PRELIMINAR  DE  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  REQUISITOS  DO  ART.  1.010,  II,  DO  NCPC
PRESENTES.  REJEIÇÃO.  A  Recorrente  atendeu  aos  requisitos
preconizados no art. 1.010, II, do NCPC, pois expôs as razões de fato e
de  direito  que  demonstram,  sob  seu  ponto  de  vista,  o  equívoco  do
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Decisum. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE  ATO  ADMINISTRATIVO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.  REMOÇÃO DE
SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO  DA  AUTORA  QUANTO  AO  DANO  MORAL.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  ABALO  EXTRAORDINÁRIO.
HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.  SENTENÇA  ILÍQUIDA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  85,  §4º,  II,  DO  NCPC.  PROVIMENTO
PARCIAL  DO  RECURSO.  Embora  o  servidor  público  não  detenha
direito  à  inamovibilidade  funcional,  porque  está  atrelado  ao  poder
discricionário do  administrador,  de  acordo com as  necessida-  des  do
serviço público, o ato de remoção ou de transferência não prescinde da
devida fundamentação ou motivação, sob pena de ilegalidade. Para que
haja  indenização  por  dano  moral,  é  necessário  que  o  ato  ilícito
praticado atinja injustamente a esfera interior do ofendido. Contudo, não
havendo a comprovação da ocorrência de profunda dor, humilhação ou
angústia,  ou  seja,  da  repercussão  negativa  do  evento  impugnado  na
esfera íntima do ofendido, não há que se falar em indenização por dano
extrapatrimonial.  Em  relação  ao  pedido  da  Apelante  para  que  os
honorários advocatícios sucumbenciais sejam aplicados consoante  art.
85,  §4º,  II,  do  NCPC,  este  deve  ser  acolhido,  por  ser  a  Sentença
ilíquida, devendo ser apurado o percentual quando liquidado o julgado.”
(TJPB;  APL  0001279-83.2014.815.0051;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 08/11/2017;
Pág. 10)  

“ADMINISTRATIVO. ATO DISCRICIONÁRIO. REALOCAÇÃO DE
SERVIDOR  DA  ÁREA DE  SAÚDE.  ATENDIMENTO  À  SAÚDE
BÁSICA.  ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E DE URGÊNCIA.
NECESSIDADE  ADMINISTRATIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
INGERÊNCIA  DO  JUDICIÁRIO  NO  MÉRITO  DO  ATO
ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.  1. A Atenção Primária
de Saúde é o primeiro contato que o usuário de saúde tem com o sistema.
Busca-se  conscientizar  a  pessoa  quanto  à  prevenção  de  doenças,
solucionar as já existentes ou direcionar para o atendimento correto. 2.
Inclui-se no âmbito da atenção básica o atendimento de urgência e de
emergência. 3. O atendimento de urgência refere-se às demandas que se
apresentam com potencial  risco de vida,  mas não de forma iminente,
necessitando  de  atendimento  imediato.  No  caso  de  atendimento  de
emergência, há risco de vida iminente. 4. O ente público, vislumbrando a
situação  de  calamidade  pública  do  atendimento  de  emergência  no
âmbito do Distrito Federal, editou a Portaria nº 231, de 07 de outubro de
2016.  5.  A lotação e  a remoção de servidor são atos  administrativos
discricionários  e,  uma  vez  verificada  a  carência  de  pessoal  nas
atividades  de  urgência  e  de  emergência,  nada  mais  coerente  que
remaneje os profissionais para mencionada área. Entender-se de modo
distinto  seria  interferir  demasiadamente  na  gestão  administrativa.  O
empregador tem o direito de realocar seus empregados do modo que lhe
convém,  respeitados  os  requisitos  do  cargo.  6.  Recurso  conhecido  e
desprovido.”  (TJDF;  APC 2016.01.1.119391-3;  Ac.  106.8248;  Quinta
Turma Cível;  Rel.  Des.  Sebastião Coelho; Julg.  13/12/2017; DJDFTE
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29/01/2018) 

Em assim sendo, tendo em vista que a remoção da promovente ocorreu com a devida
motivação e demonstração de interesse público, em virtude do desvio funcional da reclamante e da
ausência de servidor,  para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais, na Secretaria de Ação
Social, resta patente a legalidade do ato administrativo, devendo ser modificada, portanto, a decisão
combatida.

Com base nessas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, PRO-
VEJO O APELO, para que seja reformada a sentença objurgada, com o reconhecimento da licitude
do ato administrativo (Portaria nº 019/2014), que determinou a remoção da autora, ante a exposição
adequada dos motivos que embasaram a sua lotação na Secretaria de Ação Social.

Ato contínuo, em virtude da modificação do julgado, inverto os ônus sucumbenciais,
devendo a parte recorrida arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, no importe de R$
1.000,00 (mil reais), incluídos os recursais, observado o disposto no art. 98, §3º, do NCPC, tendo
em vista que aquela litiga sob os auspícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto (relator), o Exmo. Des. Leandro
dos Santos, a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da
Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

 Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto”
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/16
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