
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008570-59.2014.815.0000
ORIGEM         : Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RELATOR       :  Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE: Estado  da  Paraíba,  representado  por  sua  Procuradora,  Daniele 

Cristina Vieira Cesário
AGRAVADA   : Cícera Rejane Tavares de Abreu (Adv. João Bosco Dantas de Lima)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
TRANSFERÊNCIA PARA FAZER FRENTE À DEMANDA DE 
SERVIÇO.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DA 
NECESSIDADE  DO  ATO.  INTERESSE  PÚBLICO  NÃO 
DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  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. O ato, todavia, deve ser motivado 
e fundado em premissas fáticas efetivamente demonstradas. 
A simples exposição do motivo, sem que haja prova dos fatos 
que  o  ensejaram,  não  é  suficiente  para  legitimar  o  ato 
administrativo.

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

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 92.

RELATÓRIO

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  com  pedido  de  efeito 
suspensivo interposto pelo Estado da Paraíba contra decisão proferida pelo Juízo da 
6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Dr. Aluízio Bezerra Filho, pela 



qual se deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que, no prazo de 10 
(dez) dias, a ora agravada retorne à Cadeia Pública de São José de Piranhas, sob pena 
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), haja vista sua transferência para o 
Município de Sousa ter decorrido de ato desmotivado, sem que houvesse qualquer 
processo  interno  para  esse  fim,  o  que,  além  de  tornar  a  transferência  ilegal, 
desobedeceu ao edital que rege o concurso.

Inconformado,  recorre  o  Estado  da  Paraíba,  alegando,  em 
síntese, que, malgrado o edital seja “a lei do concurso”, a vinculação ao instrumento 
convocatório deve perdurar durante a realização do certame, não se projetando para 
após  sua  conclusão,  quando  a  relação  entre  o  servidor,  outrora  candidato,  e  a 
Administração passa a ser regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos.

Destaca que, ressalvadas pertinentes disposições constitucionais 
impeditivas, o Estado poderá impor e alterar legislativamente o regime jurídico de 
seus  servidores,  inexistindo  a  garantia  de  que  continuarão  sempre  disciplinados 
pelas disposições vigentes quando de seu ingresso.

Narra que, no Estado da Paraíba, a Lei Complementar nº 58/03 
instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis estaduais, que, em seu art. 
34, regulamenta o instituto da remoção, que é o ato de deslocamento do servidor 
para prestar serviços em outra repartição, com ou sem mudança de sede, possível de 
se realizar de ofício, no interesse da Administração.

Alega  que  a  remoção  ex  officio  constitui  ato  discricionário, 
devendo atender apenas aos critérios de conveniência e oportunidade, somente se 
mostrando ilegal se for efetuada com desvio de finalidade.

Sustenta que,  in casu,  a  remoção da agravada para a Colônia 
Agrícola Penal de Sousa foi motivada pela necessidade do serviço, no interesse da 
Administração,  com  observância  de  todos  os  requisitos  legais,  não  havendo, 
portanto, direito subjetivo à permanência em sua lotação original.

Assevera,  outrossim,  não  ser  cabível  a  concessão  de  tutela 
antecipada contra a Fazenda Pública, haja vista o disposto na Lei 9.494/97 e no art. 1º,  
§ 3º, da Lei 8.437/92, segundo o qual “não será cabível medida liminar que esgote, no 
todo ou em parte, o objeto da ação”.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, 
o provimento do recurso, cassando-se a decisão recorrida.

A  agravada  apresentou  contrarrazões,  no  sentido  do 
desprovimento do recurso (fls. 80/82).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer no sentido 
do desprovimento do recurso (fls. 84/87).



É o relatório. 

VOTO.

Em que pese o esforço do município em tentar demonstrar a 
necessidade de reforma da decisão, penso que sua pretensão não merece prosperar.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  a  ora  agravada 
promoveu  ação  anulatória  c/c  antecipação  de  tutela  e  pedido  cominatório  em 
desfavor do Estado da Paraíba,  ora recorrente,  sob o fundamento de que prestou 
concurso público para o cargo de agente penitenciário, cuja lotação se daria na região 
da  1ª  Entrância,  e  após  sua  aprovação,  foi  nomeada  através  da  Portaria  nº 
709/GS/SEAP/12  para  trabalhar  na  Cadeia  Pública  da  Comarca  de  São  José  de 
Piranhas,  cidade  constante  da  1ª  Entrância  do  Concurso,  tendo,  contudo,  sido 
surpreendida no dia 21 de março de 2013, com a publicação no DOE da Portaria nº 
296/GS/SEAP/13, lhe removendo da Cadeia Pública de São José de Piranhas para a 
Colônia Agrícola Penal de Sousa, localizada na cidade de Sousa, cidade constante da 
2ª Entrância.

Inicialmente, é de bom alvitre ressaltar que a controvérsia objeto 
da presente demanda reside em definir sobre a legalidade do ato de relotação da 
servidora pública, que exercia seu labor na Cadeia Pública da Comarca de São José 
de Piranhas e passou a exercer suas funções na Colônia Agrícola Penal de Sousa, 
localizada a aproximadamente 100 km (cem quilômetros) de sua residência.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 37, caput, exige 
a motivação do ato administrativo para que o mesmo seja válido.

Na  hipótese  em  tela,  verifica-se,  ao  menos  em  uma  análise 
perfunctória, que a autoridade administrativa, dentro de sua esfera de atribuições, de 
seu juízo de conveniência e oportunidade, realizou atos administrativos, quais seja, a 
relotação de servidora materializada na portaria, sem, contudo, apresentar qualquer 
motivação.

Sabe-se que o poder de organizar e reorganizar a prestação dos 
serviços públicos, promovendo o remanejamento de seus agentes dos seus locais de 
trabalho para outros, é atividade inerente à Administração. Entretanto, esse ato de 
transferência deve ser feito respeitando os princípios constitucionais da moralidade, 
legalidade e impessoalidade (art 37 da CF), sob pena de invalidação.

Como  bem  leciona  o  Min.  Gilson  Dipp,  “o  princípio  da 
motivação  possui  natureza  garantidora  quando  os  atos  levados  a  efeito  pela 
Administração  Pública  atingem  a  seara  individual  dos  servidores.  Assim,  a 



remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço”.1

No mesmo sentido:

“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”.2

In  casu,  ao  menos  em  uma  análise  superficial,  restou 
comprovado que a agravada foi nomeada para a Cadeia Pública da Comarca de São 
José de Piranhas, cidade constante da Região da 1ª Entrância do Concurso Público, só 
podendo ser relotada/removida para qualquer das cidades da referida região.

Outrossim,  embora o  recorrente  assente  a  motivação  na 
necessidade  de  serviço,  no  interesse  da  Administração,  não  há  qualquer 
demonstração nos autos de que a referida unidade necessite de mais servidores. Vale 
dizer,  o  motivo  do  ato  foi  declarado,  mas,  pelo  menos  a  princípio,  não  restou 
demonstrado o interesse público que o provocou. 

Assim, havendo sérios indícios que comprovam a ilegalidade 
do ato e a ausência de sua motivação, bem como de conduta ilegal da Administração, 
a indicar a fumaça do direito da recorrida, deve, pois, ser mantida a decisão a quo, a 
fim de suspender o ato de remoção da servidora.

Expostas  estas  considerações,  nego  provimento  ao  recurso, 
mantendo a decisão de primeiro grau. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho  (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva), o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

1 STJ - EDcl no RMS 12.856/PB - Rel. Min. Gilson Dipp – T4 – j. 24/08/2004 - DJ 27/09/2004 - p. 371.
2 TJPB – Remessa Oficial nº 888.2004.002324-8/001 – Rel. Leandro dos Santos (Juiz Convocado) – 3ª C. Cível – J. 18.05.2004. 



Presente o representante do Ministério Público, na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


