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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA. 

PRIMEIRA  PRELIMINAR.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
CONCESSÃO  DE  MEDIDA  LIMINAR  NO  PROCESSO 
ORIGINÁRIO. SEGUNDA  PRELIMINAR.  NÃO 
CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA 
ATO  QUE  CABE  RECURSO  ADMINISTRATIVO  COM 
EFEITO  SUSPENSIVO.  TERCEIRA  PRELIMINAR. 
INEXISTÊNCIA  DE  ATO  ADMINISTRATIVO  ILEGAL. 
REJEIÇÃO  DAS  PRELIMINARES  NA  OCASIÃO  DO 
JULGAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO.

-  As preliminares suscitadas no recurso foram devidamente 
apreciadas  e  rechaçadas  na  ocasião  da  apreciação do efeito 
suspensivo,  razão  pela  qual  não  merecem  ser  novamente 
discutidas.

MÉRITO. ENFERMEIRA. TRANSFERÊNCIA DE LOCAL DE 
TRABALHO.  ALEGAÇÃO  DE  CONVENIÊNCIA  E 
NECESSIDADE  DO  SERVIÇO  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  DE 
MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 
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- Inadmissível a remoção ou transferência de algum servidor 
se não restou efetivamente atendida situação de necessidade 
do serviço, exigindo motivação do ato administrativo. 

V I S T O S , relatados e discutidos os autos referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  conhecer  do  recurso  e  negar-lhe 
provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Agravo de  Instrumento, com pedido de  efeito 
suspensivo, interposto  pelo Município de Piancó combatendo decisão proferida 
pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piancó nos autos do Mandado de Segurança 
impetrado por Ingraça Regina Cazé de Araújo Xavier contra suposto ato ilegal do 
Prefeito da cidade e do Secretário de Saúde que determinou várias transferências 
do  SAMU  Regional  para  o  CAPS  (Centro  de  Atenção  Psicossocial  Infantil)  e 
posteriormente para o CAPS -TM, retornando, ainda, ao SAMU.

O juízo a quo concedeu a liminar pretendida para suspender 
os efeitos do ato de remoção da impetrante e determinou o seu imediato retorno 
ao local de trabalho originário.

Em suas razões recursais, fls. 02/25, o agravante sustenta, em 
sede de preliminar, a impossibilidade de concessão de medida liminar contra atos 
do  Poder  Público  no  procedimento  cautelar  ou  em quaisquer  outras  ações  de 
natureza cautelar ou preventiva, além de ter esgotado o objeto da  ação.

Levanta  ainda,  preliminarmente,  o  não  cabimento  do 
mandado de segurança contra ato que comporta recurso administrativo com efeito 
suspensivo.

Argui  também a  inexistência   de  ato  administrativo  a  ser 
atacado.

No  mérito,  alega  que  a  remoção  da  agravada  está 
diretamente relacionada com o interesse público da Administração.

Aduz que “em razão do excesso funcional do município, a atual  
gestão entendeu como necessária a realização de um Censo no quadro de servidores, para a  
obtenção, em imagem real, da situação dos servidores da edilidade, sendo necessário, por  
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conseguinte  à  essas  razões,  dar  condições  de  funcionamento  aos  órgãos  de  serviço  do  
município até o deslinde dessa problemática, com redistribuição dos servidores de forma  
equitativa entre as unidades de saúde municipais.”

Assevera  que  a  agravada  encontra-se  prestando  os  seus 
serviços como servidora da edilidade, exercendo as suas funções como enfermeira 
no Município de Piancó, junto ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
– CAPS I, devido a necessidade de servidor no órgão.

Afirma que ao Judiciário cabe examinar apenas a legalidade 
do ato administrativo, enquanto o mérito, como a relotação de servidor público, 
depende do exercício da conveniência e discricionariedade da  Administração.

Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão de 1º grau, 
alegando que  o  retardamento  da  decisão,  ocasionará  irreparáveis  prejuízos  a 
municipalidade e ao povo. Alega que “com o retorno da agravada ao local original de  
trabalho,  quando a mesma está há vários meses exercendo suas funções e integrando o  
importante serviço desenvolvido pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I, cuidando  
de  tratamento  de  crianças  especiais  que  dela  necessitam,  tudo  isso  será  conturbado,  
prejudicado.” Aduz ainda, que “ a fumaça do bom direito transborda, indiscutivelmente,  
em favor do Município agravante.”

  No mérito, pugna, pelo  provimento do presente agravo de 
instrumento, a fim de que seja totalmente reformada a decisão interlocutória.

Em decisão  exarada  às  fls.  103/107,  as  preliminares  foram 
rejeitadas e o efeito suspensivo foi indeferido.

Não obstante intimada, a parte agravada deixou de ofertar 
razões contrárias, conforme atesta a Certidão de fl. 114.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 115/118, opina pela rejeição 
das  preliminares  suscitadas  e  pelo  desprovimento  do  agravo,  para  manter 
inalterada a decisão objurgada.
 

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Inicialmente,  insta  ressaltar  que  as  preliminares  foram 
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rechaçadas na ocasião em que foi apreciado e indeferido o efeito suspensivo.

Mérito

Na decisão discutida por meio deste Agravo de Instrumento, 
o juízo de 1º grau concedeu liminar em Mandado de Segurança impetrado pela 
agravada,  considerando  que  o  ofício  de  remoção  é  desprovido  de  motivação, 
sendo, portanto, nulo.

O juízo a quo  concedeu a liminar pleiteada, por vislumbrar a 
presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora, determinando que o 
agravante se  abstenha de designar a  agravada sem mencionar objetivamente a 
finalidade e o motivo ensejador da alteração do local de trabalho.

 
De fato, vislumbro que a agravada ingressou nos quadros da 

Prefeitura Municipal de Piancó, através de concurso público, desde meados de 
2012 para ocupar o cargo de enfermeira, entrando, inicialmente, em exercício junto 
ao SAMU Regional. 

Contam os  autos  que a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  do 
Município determinou a lotação da servidora para prestar serviços no CAPS – TM 
sem qualquer fundamentação. Em cinco meses determinou nova lotação, esta no 
CAPS infantil, também sem qualquer motivo aparente.

 Ressalto  que  o  servidor  público  não  tem  direito  à 
inamovibilidade,  podendo  a  Administração,  por  critérios  de  necessidade, 
conveniência ou oportunidade, designá-lo para outro local.

 Outrossim,  é imperioso  consignar  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. Todavia, tal poder deve ser exercido dentro da legalidade inerente a 
todo e qualquer ato administrativo.  

Neste contexto, em que pese a importância dos argumentos 
sustentados pelo agravante, com base na conveniência e necessidade do interesse 
público em efetivar a transferência da administrada para exercer suas funções em 
local diverso para o qual foi originalmente designada, referida medida não pode 
ocorrer de forma imotivada. 

Nesse  sentido,  colaciono  decisão  do  egrégio  Tribunal  de 
Justiça do Rio Grande do Sul:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  REMOÇÃO. 
FUNDAMENTAÇÃO.  NECESSIDADE.  INEXISTÊNCIA  DOS  FATOS 
QUE  LASTREIAM  A  FUNDAMENTAÇÃO  DO  ATO 
ADMINISTRATIVO.  APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DOS  MOTIVOS 
DETERMINANTES.  Inadmissível  a  remoção  ou  transferência  de 
servidor  se  não  efetivamente  atendida  situação  de  necessidade  do 
serviço,  exigindo  motivação  do  ato  administrativo.  É  insuficiente 
fundamentação genérica com mera alusão a necessidade de serviço ou 
falta de servidores no local para que removido o servidor, sem maiores 
considerações  a  respeito  das  funções  a  serem  desempenhadas  e  da 
situação particular em causa. Os motivos determinantes para o ato de 
remoção restaram rechaçados pela prova dos autos, razão pela qual o ato 
administrativo impugnado resta viciado. NEGADO PROVIMENTO AO 
RECURSO  DE  APELAÇÃO.  (Apelação  Cível  Nº  70056826860,  Quarta 
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  José  Luiz  Reis  de 
Azambuja, Julgado em 04/12/2013). 

Neste  cenário,  na  fase  processual  em  que  a  demanda  se 
encontra,  não  se  tem  como  aferir  com  a  clareza  necessária  ao  debate,  se  as 
sucessivas transferências de que foi alvo a recorrida foram efetivadas em razão do 
interesse público. 

Portanto, não se pode admitir a remoção ou transferência da 
servidora  se  não  atendida  efetivamente  a  situação  de  necessidade  do  serviço, 
devendo, para tanto, ser motivado o ato, não bastando o fundamento genérico da 
necessidade de serviço, sem maiores considerações a respeito das funções a serem 
desempenhadas e da situação particular em causa.

Diante  disso,  a  reforma  da  decisão  objurgada  se  mostra 
temerária,  uma vez que a agravada se veria privada do direito de exercer suas 
funções  no  local  para  o  qual  foi  originalmente  designada,  sem  a  necessária 
motivação legal que ampare a referida transferência.

Com  estas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO,  mantendo a decisão agravada em 
todos os seus termos.  

É como voto. 

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  da 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 
de setembro de 2014, conforme certidão de julgamento de f.124. Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz 
convocado para substituir o eminente Desembargador Saulo Henriques de Sá e 
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Benevides, e o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr. 
Francisco Paulo Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 03 de setembro de 2014.
 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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