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MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0800826-26.2018.8.15.0371

SENTENÇA

MARIA DA GUIA DE SOUSA ALVES, devidamente qualificada nos autos, impetrou MANDADO

DE SEGURANÇA contra ato praticado pela SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APARECI DA,

MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA, também já qualificada, arguindo que é servidora pública do município de

Aparecida-PB, exercendo o cargo de auxiliar de serviços gerais, e que a autoridade coatora a removeu do local em

que exercia originariamente as suas funções, motivada por perseguição política. Sob a alegação de que goza de

inamovibilidade por ser dirigente sindical, pugna, liminarmente, pela anulação do ato administrativo de remoção, com

o consequente  retorno da impetrante à  Creche Municipal Alexandrina Ferreira de Araújo.  No mérito,  requer  a

confirmação da liminar pleiteada.

Juntou documentos.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de id. 13274346.

Notificada,  a autoridade coatora apresentou informações (id.  13645126),  alegando que o ato

administrativo de remoção foi devidamente motivado e que a inamovibilidade sindical é relativa, devendo apenas ser

resguardada a capacidade de mobilização e articulação do sindicalista. Ao final, requereu que a não concessão da

ordem. Acostou documentos.

Ciente do feito, o Município de Aparecida também se manifestou nos autos, nos mesmos termos

das informações prestadas pela autoridade coatora (id. 13645351).

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pela concessão da segurança.

É o relatório. Decido.

Cinge-se a questão em exame à verificação da legalidade do ato que transferiu a lotação da

impetrante  da  Creche  Municipal  Alexandrina  Ferreira  de  Araújo  para  EMEIF  Antonio  Meira  de  Sá,  dadas  as

alegações de que teria ocorrido perseguição política e desrespeito à inamovibilidade de dirigente sindical.
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Apesar do servidor público não possuir direito subjetivo à sua manutenção no local de trabalho

em que lotado, tal fato não afasta a obrigatoriedade da Administração Pública de motivar o ato que realiza a sua

remoção ou transferência,  já  que,  sendo ato  administrativo  discricionário,  deve haver  o  interesse público  e  a

necessidade do serviço. Neste aspecto, cabe ao juiz avaliar a legalidade do ato administrativo.

Sobre o princípio da motivação, leciona CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“ Dito  princípio  implica  para  a  Administração  o  dever  de  justificar  seus  atos,

apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre

os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que

este  último  aclaramento  seja  necessário  para  aferir-se  a  consonância  da  conduta

administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.

A motivação deve ser prévia ou contemporânea à expe dição do ato. Em algumas

hipóteses  de  atos  vinculados,  isto  é,  naqueles  em  q ue  há  aplicação  quase

automática da lei, por não existir campo para inter ferência de juízos subjetivos do

administrador,  a simples menção do fato e da regra de Direito aplicada pode ser

suficiente,  por  estar  implícita a motivação.  Naquel outros,  todavia,  em que existe

discricionariedade administrativa ou em que a práti ca do ato vinculado depende de

aturada apreciação e sopesamento dos fatos e das re gras jurídicas em causa, é

imprescindível motivação detalhada. É o que sucede,  por exemplo, na tomada de

decisões em procedimentos nos quais exista uma situ ação contenciosa, como no

chamado processo administrativo disciplinar.  Idem e m certos procedimentos em

que vários  interessados concorrem a  um mesmo objeto ,  como nas  licitações.”

(Curso de Direito Administrativo, 31ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 115).

No caso dos autos, a autoridade coatora apresentou cópia do ofício nº 0011/PMA/SEC/2018,

remetido pela Secretária de Educação,  solicitando que fosse colocada à disposição a servidora impetrante em

razão da necessidade da manutenção dos serviços na EMEIF Antônio Meira de Sá (id. 13645173), conforme trecho

a seguir descrito:

“ Como a Creche Alexandrina Ferreira apresenta um número insignificativo de alunos para

o  quadro  de  servidores  existentes,  solicitamos  de  vossa  senhoria  a  disposição  da

funcionária de auxiliar  de serviços gerais a senhora MARIA DA GUIA DE SOUSA que

possa suplementar o quadro de funcionários da EMEIF ANTONIO MEIRA DE SÁ, visto

que  o  aporte  de  matrículas  de  alunos  e  demandas  de  serviços  cresceram

exponencialmente naquela unidade de ensino”

A Portaria nº 001/2018, que efetivou a transferência da lotação da impetrante (id. 13040556),

indica o requerimento apresentado no ofício mencionado acima, apresentando a motivação do ato impugnado neste

writ.

Há que se aferir,  então,  a alegação de que o ato encobriria perseguição política,  por  ser  a

impetrante membro da diretoria do SISMAP - Sindicato dos Servidores Efetivos do Município de Aparecida-PB, o

que, evidentemente, representaria desvio de finalidade do ato administrativo, eivando-o de ilegalidade.
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A respeito do desvio de finalidade, leciona o Hely Lopes Meirelles:

(…) o desvio de finalidade ou de poder verifica-se quando a autoridade, embora atuando

nos  limites  de  sua competência,  pratica o  ato  por  motivos  ou com fins  diversos  dos

objetivados pela lei ou exigidos pelo interesse público. O desvio de finalidade ou de poder

é,  assim,  a violação ideológica da lei,  ou por outras palavras,  a violação moral da lei,

colimando o administrador público fins não queridos pelo legislador, ou utilizando motivos e

meios imorais para a prática de um ato administrativo aparentemente legal. Tais desvios

ocorrem,  p.  ex.,  quando  a  autoridade  pública  decreta  uma  desapropriação  alegando

utilidade pública,  mas visando,  na realidade,  a satisfazer  interesse pessoal próprio ou

favorecer algum particular com a subsequente transferência do bem expropriado... (...) O

ato praticado com desvio de finalidade 'como todo ato ilícito ou imoral' ou é consumado às

escondidas ou se apresenta disfarçado sob o capuz da legalidade e do interesse público.

Diante disto,  há que ser  surpreendido e identificado por  indícios  e circunstâncias  que

revelem a distorção do fim legal, substituído habilidosamente por um fim ilegal ou imoral

não  desejado  pelo  legislador.  A  propósito,  já  decidiu o  STF  que  "Indícios  vários  e

concordantes  são  prova”.  (Direito  Administrativo  Brasileiro,  24ª  ed.,  1999,  Malheiros,

p.97).

Ocorre que, não existem elementos nos autos que amparem a alegação de perseguição política,

de modo que a prova pré-constituída a esse respeito não foi apresentada pela impetrante, não cabendo dilação

probatória a esse respeito na via mandamental. Neste sentido, transcrevo precedente:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDORA  PÚBLICA.

ORIENTADORA  LOCAL  DE  PROGRAMA  FEDERAL  DENOMINADO  PNAIC.

DESTITUIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  PERSEGUIÇÃO  POLÍTICA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.

LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.  ORDEM  DENEGADA.  -  O  mandado  de

segurança  visa  proteger  direito  subjetivo  individual,  líquido  e  certo,  que  deve  ser

comprovado documentalmente e de plano. - Cumpre à impetrante, portanto, demonstrar,

através  de  prova  pré-constituída,  o  seu  pretendido  direito  líquido  e  certo.  E  tais

documentos devem, forçosamente, virem juntados à inicial, nos termos do artigo 320 do

NCPC. - A impetrante alega ter sido destituída do cargo por motivo de perseguição

política, mas não trouxe aos autos qualquer element o de prova para corroborar sua

alegação,  sendo  certo  que  a  solução  da questão  dema nda dilação probatória  -

medida descabida na estreita via do mandado de segu rança. -  Ademais, a pretensão

da  impetrante  de  anular  edital  convocatório  para  orientador  local  do  PNAIC  (Pacto

Nacional  pela  Alfabetização)  no  Município  de  Rio  Casca,  revela  ser  imprescindível  a

citação  das  candidatas  aprovadas  no  referido  certame  para  formar  o  litisconsórcio

passivo  necessário.  Isso  porque,  eventual  deferimento  da  medida  interferiria

negativamente na esfera jurídica individual das candidatas classificadas.  -  Recurso não

provido.(TJ-MG  -  AC:  10549150049472002  MG,  Relator:  Wander  Marotta,  Data  de

Julgamento:  03/08/2017,  Câmaras  Cíveis  /  5ª  CÂMARA CÍVEL,  Data  de  Publicação:

16/08/2017)
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Por outro lado, a despeito de haver motivação, entendo que o ato de transferência da servidora

violou a inamovibilidade de dirigente sindical, contemplada no art. 26 da Lei Complementar Municipal nº 001/97 (id.

13040881), que prevê:

“ Art.  206 –  Ao servidor  público  municipal  é  assegurado,  nos  termos  da Constituição

Federal,  o direito à livre negociação sindical e os seguintes direitos entre outros,  dela

decorrentes:

[…]

b) De inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano após o final do mandato, exceto se

a pedido;”

Portanto, a regra é a permissão da remoção do servidor com a finalidade de cumprir o princípio

da  supremacia  do  interesse  público,  contudo,  a  lei  municipal  contempla  uma  exceção  para  evitar  que  a

Administração  obste  a  atuação  do  corpo  diretivo  do  sindicato  dos  servidores,  vedando  a

transferência/movimentação  dos  servidores  que  exerçam funções  de  dirigentes  sindicais  até  um ano  após  o

encerramento do mandato.

Na hipótese em apreço, a parte impetrante comprovou que compõe a diretoria do Sindicato dos

Servidores Públicos Municipais, cujo encargo perdurará até 04/12/2019 (id. 13040712). Assim, não poderia ter sido

transferida ex officio, até mesmo porque o próprio documento do id. 13645173 revela que o quadro de servidores

da Creche Alexandrina Ferreira tem número de servidores superior ao necessário, podendo o interesse público ser

atendido  com a  movimentação  de  outros  servidores,  a  critério  da  Administração,  em respeito  à  garantia  de

inamovibilidade da impetrante.

Nesse sentido:

“ SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL  -  REMOÇÃO  DA  LOTAÇÃO  FUNCIONAL  -

INADMISSIBILIDADE -  GARANTIA  DE  INAMOVIBILIDADE  EXISTENTE  -  RECURSO

PROVIDO  -  SEGURANÇA  CONCEDIDA.  Existindo  norma  excepcional  contida  em

Estatuto do Servidor Público Municipal que garante o direito à inamovibilidade até um ano

após  o  encerramento  de  mandato  eletivo  de  dirigente  sindical,  inadmissível,  sem

solicitação  da  própria  servidora,  sua  remoção  para  outro  local  de  trabalho.”  (TJMG-

Apelação  Cível  1.0000.00.271911-0/000,  Relator(a):  Des.(a)  Eduardo  Andrade  ,  1ª

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2002, publicação da súmula em 06/09/2002).

Portanto, o ato de transferência da impetrante deve ser anulado, vez que, por disposição legal,

a servidora não pode ser movida ex officio do seu local de trabalho até 04/12/2020,  como bem ponderado no

parecer ministerial.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA  para anular a Portaria nº 001 de 19/02/2018 da

Secretária de Municipal de Administração de Aparecida-PB e, em consequência, determinar o retorno imediato de

MARIA DA GUIA DE SOUSA ALVES às suas atividades na Creche Municipal Alexandrina Ferreira de Araújo até 01

(um) ano após o encerramento do mandato de dirigente sindical.
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Com isso, resolvo o mérito do processo na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o ente impetrado a ressarcir as custas processuais à impetrante.

Deixo de impor condenação em honorários advocatícios, conforme entendimentos sumulados do

STF e do STJ, respectivamente, nos verbetes 512 e 105 e previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009).

Assim, decorrido o prazo recursal sem apresentação de recurso pelas partes, remetam-se os

autos ao Egrégio TJPB para os fins legais.

Acaso seja interposta apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazoar e, em seguida,

remetam-se os autos ao TJPB, independente de nova conclusão.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publicado e registrado eletronicamente. Intimem-se.

Sousa, data e assinatura eletrônicas.

Natan Figueredo Oliveira

            Juiz de Direito
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