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GAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001316-73.2013.815.0301
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
IMPETRANTE : Maria do Socorro Calado de Lima
ADVOGADO : Admilson Leite de Almeida Júnior
IMPETRADO : Prefeito do Município de Lagoa - PB
ADVOGADO : Arnaldo Marques de Sousa
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pombal
JUÍZA : Juliana Dantas de Almeida

REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  TRANSFERÊNCIA  DE  LOCAL  DE
TRABALHO  E AUMENTO DA  CARGA HORÁRIA.
ORDEM CONCEDIDA  PARCIALMENTE.  OFENSA
A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE
QUANTO  À  MAJORAÇÃO  DA  JORNADA.
REMOÇÃO JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
DESPROVIMENTO DA REMESSA.

-  É  poder  discricionário  da  Administração  Pública
organizar  e  estruturar  os  diversos  setores  que  a
compõem, proporcionando melhor atendimento junto
à população.

-  Justificada  a  transferência  da  Impetrante  do  seu
local de origem, em decorrência  do fechamento da
escola em que trabalhava, por falta de  alunos,  bem
como a infringência do princípio da isonomia quanto
à  majoração  da  carga  horária, impõe-se  a
manutenção da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER A REMESSA, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl.73.

RELATÓRIO 

Trata-se  de  Remessa  Necessária  enviada  pelo  Juízo  da  2ª

Vara  da  Comarca  de  Pombal que,  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança



Remessa Necessária nº 0001316-73.2013.815.0301

impetrado por MARIA DO SOCORRO CALADO DE LIMA em face do Prefeito

do Município de Lagoa – PB, Magno Demys de Oliveira Borges, concedeu a

segurança  para suspender o aumento da carga horária de trabalho, segundo

Portaria nº 19/2013, determinando que retorne à situação anterior, isto é, 20

(vinte) horas semanais e denegou a segurança quanto ao pedido de remoção

da Impetrante ao seu local de origem, sob o fundamento de que o ato  que

ensejou a transferência é discricionário, fls. 42/48.

Petição apresentada pelo  Município  de  Lagoa à fl.  53,  para

juntada da Portaria nº 0152/2013 revogando a anterior, fl. 55.

Não  houve  recurso  voluntário,  certidão  de  fl.  58,  porém,  os

autos subiram a este Tribunal por força do disposto no art. 475 do CPC.

Instado  a  se  pronunciar,  o  Ministério  Público  não  ofertou

parecer de mérito (fls. 64/65).

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos que a Auxiliar de Serviços Gerais, Maria do

Socorro Calado de Lima, impetrou Mandado de Segurança contra ato do Sr.

Prefeito  de  Lagoa/PB que  a  transferiu,  sem  motivo  justificado,  da  Escola

Municipal de Várzea dos Calados,  na qual cumpria uma carga horária de 20

horas semanais,  consoante  portaria  de  nomeação  (fl.  16),  para  a  Escola

Amadeu José de Sousa, a 16 Km de seu antigo trabalho, com carga horária de

40 horas semanais, Portaria nº 019/2013 (fl. 19). 

Pleiteou a concessão da liminar,  a fim de retornar ao local de

trabalho de origem, bem como que a autoridade coatora limite a exigência da

jornada de trabalho à originariamente estabelecida para o seu cargo, isto é, 20

horas semanais. No mérito, pela confirmação da liminar.
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O Impetrado aduz que a remoção se deu em razão da escola

onde  a  Impetrante  trabalhava  ter  fechado,  face  a  inexistência  de  alunos,

consoante se infere da Declaração firmada pela Secretaria de Educação do

Município (fl. 34). Quanto à mudança da carga horária, afirma que a exigência

não é contrária a lei, correspondendo a 8 horas diárias.

Pois bem.

É cediço que para a realização do interesse público, o Estado

confere prerrogativas,  poderes administrativos,  a seus agentes no intuito de

atingir os seus fins. Tais poderes permitem a prática de atos administrativos,

alguns cuja conduta encontra-se rigidamente prevista na lei (atos vinculados) e

outros  em que  o  agente  possui  liberdade  de  escolha,  todavia  limitada  aos

critérios de conveniência e a oportunidade (atos discricionários).

Segundo o Prof. José dos Santos Carvalho Filho:

A liberdade da escolha dos critérios de conveniência e
oportunidade não se coaduna com a atuação fora dos
limites da lei. Enquanto atua nos limites da lei, que admite
a escolha segundo aqueles critérios, o agente exerce a
sua  função  com  discricionariedade,  e  sua  conduta  se
caracteriza como inteiramente legítima.

Ocorre que algumas vezes o agente, a pretexto de agir
discricionariamente, se conduz fora dos limites da lei ou
em  direta  ofensa  a  esta.  Aqui  comete  arbitrariedade,
conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade.
Neste ponto se situa a linha diferencial entre ambas: não
há  discricionariedade  contra  legem (Manual  de  Direito
Administrativo, ed. Lumen Juris, 13ª edição, pg. 32/33).

Assim,  a  discricionariedade  na  escolha  dos  critérios  de

conveniência  e  oportunidade  deve  respeitar  os  limites  legais,  sob  pena  de

prática de ato arbitrário e ilegítimo.

Ademais,  a  legislação  permite  que  o  agente  avalie  a

conveniência e a oportunidade dos atos que vai praticar, contudo tal liberdade

de escolha deve estar em conformidade com o fim colimado na lei, sob pena de

não ser atendido o objetivo público da ação administrativa.
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Exige-se,  também,  a  justificativa,  a  exposição  do  motivo

deflagrador da manifestação de vontade da administração.

Desta feita, sendo o motivo do ato um dos pontos de distinção

entre  a  vinculação  e  a  discricionariedade,  sua  presença  é  obrigatória.  Do

contrário, na sua ausência o ato é írrito e nulo.

Adstrito ao tema, eis o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. REMOÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO.
NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
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). Relator: Des.
Fernando Botelho. Data do Julgamento: 27/05/2010. Data
da Publicação:27/05/2010).

In  casu,  entendo  que  a  sentença  deve  ser  mantida,  pois  a

justificativa  do  ato  de  transferência  da  Impetrante  decorreu  de  situação

superveniente, isto é, o fechamento da escola em que trabalhava (fl. 34).

Em relação à majoração da carga de trabalho,  por  meio da

Portaria nº 019/2013, igualmente sigo entendimento do magistrado  a quo  (fl.

48), uma vez que, realmente, houve infringência ao princípio da isonomia,  “já

que  dobrar  a  carga  horária  sem  previsão  legal,  apenas  para  um  servidor

individualmente, é ato a ser considerado ilegal, devendo ser o ato suspenso,

restabelecendo-se a situação anterior, ou seja, 20 (vinte) horas semanais”.

Assim,  comprovada  a  ofensa  a  direito  líquido  e  certo  da

Impetrante  no concernente ao aumento da carga horária,  deve-se manter a

sentença  em  todos  os  seus  termos,  razão  pela  qual,  DESPROVEJO  A

REMESSA.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
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Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Vanda  Elizabeth  Marinho  (Juíza  Convocada  para
substituir o Exmo. Des. José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. 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, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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