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DECISÃO LIMINAR

VISTOS etc.

Cuida-se  de  mandado de segurança impetrado por  José 
WILTON  MARQUES  DEMEZIO,  agente  de  segurança  penitenciária 
estadual, contra  do  ato  SECRETÁRIO  DE  ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA que o transferiu  da cadeia 
pública da Cidade de Conceição para a Colônia Penal Agrícola do Sertão, 
localizada no Município de Sousa.

Em síntese, o impetrante alega que a transferência ocorreu 
de  forma  imotivada,  pelo  que  aponta  a  ilegalidade  do  ato.  Pede 
liminarmente a suspensão do ato (retorno ao antigo local de trabalho) e, 
no mérito, a concessão da segurança para anulá-lo.

É o relatório.
DECIDO
Para a concessão da liminar em mandado de segurança é 

imprescindível  a  presença  concomitante do  fumus  boni  iures, 
representado pelos fatos suficientemente provados com os documentos da 
inicial, bem como do periculum in mora.

Na  hipótese,  o  primeiro  requisito  se  faz  presente  ante 
ausência de motivação do ato administrativo impugnado.

Como  é  sabido,  é  conferido à  Administração  Pública  a 
possibilidade de transferir ex officio o local de trabalho dos seus servidores. 
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Entretanto,  tal  transferência está vinculada  ao 
correspondente interesse público, daí a obrigatoriedade da motivação, sob 
pena  de  configuração  de  inaceitável  discricionariedade  e  desvio  de 
finalidade do ato administrativo.

Da leitura da portaria de remoção (ato impugnado – fl. 28) 
verifico  que  esta não expõe  nenhuma  motivação  para remoção  do 
impetrante,  porquanto  não  indica  qualquer interesse  público  da 
transferência,  ou  até  mesmo  a  existência  de  possível  processo 
administrativo no qual se tenha apurado sua necessidade.

Também se evidencia o periculum in mora.
Ocorre  que  como  o  impetrante  reside  na  cidade  de 

Conceição,  seu  deslocamento  até  o  Município  de  Sousa  implicará  em 
inevitável despesas não programadas, o que compromete seu orçamento e 
seus estudos, uma vez que é acadêmico do curso de direito na Cidade de 
Cajazeiras, consoante comprovam documentos de fls. 52/53.

Portanto,  presentes  os  pressupostos  da  liminar  -  medida 
acauteladora do direito invocado - sua concessão é medida que se impõe.

Em caso idêntico, cito os recentes julgados:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  POLICIAL  MILITAR.  REMOÇÃO. 
TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 
CONCESSÃO  DE  LIMINAR.  PRESENÇA  DOS 
REQUISITOS  AUTORIZADORES.  FUMUS  BONI  IURIS. 
PERICULUM  IN  MORA.  DISCRICIONARIEDADE. 
MOTIVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE

-  Havendo  nos  autos  prova  pré-constituída  de 
irregularidades no procedimento de remoção de policial 
militar,  é  possível  a  concessão  de  liminar para  sua 
manutenção na unidade em que exercia seu ofício.

-  A validade  do  ato  administrativo  que  transfere  servidor 
público  da  unidade  em  que  se  encontrava  lotado,  está 
condicionada à existência de motivação.

(TJ-MG  -  AI:  10024132505884001  MG  ,  Relator:  Selma 
Marques,  Câmaras  Cíveis  /  6ª  CÂMARA  CÍVEL, 
DJe18/02/2014)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  LIMINAR. 
PRESSUPOSTOS.  PRESENÇA.  DEFERIMENTO. 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LOCAL DE TRABALHO. 
TRANSFERÊNCIA.  MOTIVAÇÃO.  NECESSIDADE. 
INEXISTÊNCIA. ATO.

O deferimento de medida liminar, em sede de mandado de 
segurança,  está  adstrito  à  coexistência  da  relevância  da 
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fundamentação  invocada  pelo  impetrante  e  do  perigo  da 
ineficácia  da  medida,  caso  deferida  somente  ao  final; 
presentes  os  pressupostos,  é  de  se  conceder  a  medida. 
Embora  seja  conferida  à  Administração  a  faculdade  de 
transferir o local de trabalho do servidor, as circunstâncias 
que autorizam tal  transferência devem ser  comprometidas 
com o interesse público, não se compreendendo, portanto, 
como  comportamento  discricionário,  porque  só  se  faz 
legítimo, ainda que para atender a postulação do servidor, 
se  amparado  pela  necessidade  do  serviço;  daí  a 
obrigatoriedade da efetiva  motivação do ato,  para que se 
conheçam as razões de tal procedimento, evitando que tal 
instituto possa ser usado para punir o servidor.

(TJ-MG  -  AI:  10377130009832001  MG  ,  Relator:  Antônio 
Sérvulo,  Data  de  Julgamento:  08/10/2013,  6ª  CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2013)

[destaques de agora]

Por  fim,  ressalte-se  que  a  concessão  desta  liminar  não 
encontra confronta o art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09 que assim dispõe:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(…)

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por 
objeto a compensação de créditos tributários, a entrega 
de  mercadorias  e  bens  provenientes  do  exterior,  a 
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e 
a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou 
pagamento de qualquer natureza.
[destaques de agora]

DISPOSITIVO
Ante  o  exposto,  DEFIRO  O  PEDIDO  LIMINAR e 

SUSPENDO O ATO IMPUGNADO até o julgamento do mérito do presente 
mandamus,  determinando que o impetrante  retorne a prestar  serviços na 
cadeia pública da Cidade de Conceição.

NOTIFIQUE-SE a(s) autoridade(s) apontada(s)  coatora(s), 
enviando-lhe(s) a segunda via da exordial,  com cópias dos documentos, a 
fim  de  que  no  prazo  de dez dias  preste(m) as  informações  que 
entender(em) necessárias.

DÊ-SE ciência  à  Procuradoria  Geral  do  Estado,  órgão  de 
representação judicial da pessoa jurídica interessada, remetendo-lhe cópia 
da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.
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Após,  com  ou  sem  as  informações,  ABRA-SE vistas  à 
Procuradoria-Geral de Justiça.

P. I.
João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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