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MANDADO DE SEGURANÇA  ORIGINÁRIO. 
SERVIDOR PÚBLICO. SINDICATO DOS 

SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

RIO GRANDE DO SUL – SIMPE/RS. CARGO 

DE ASSESSOR DE DIREITO. REMOÇÃO DE 
OFÍCIO. REQUISITO DA IMPESSOALIDADE 
NÃO OBSERVADO. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO CONFIGURADO. 
1. Os critérios de movimentação de pessoal no 
âmbito do serviço público devem obediência, 
dentre outros, ao princípio da impessoalidade, 
previsto no caput do art. 37 da Constituição 

Federal. 

2. Segundo a normatização expedida pelo 
próprio Ministério Público Estadual (Provimento 
63/2007), o preenchimento de vaga por 
remoção de ofício somente pode 

razoavelmente ocorrer, depois de ter sido 
ofertada a vaga a servidores interessados, 

caso nenhum deles preencha os requisitos 
legais e regulamentares. 
3. Servidora removida de ofício, para vaga em 

que haviam outros interessados, e que, ainda 
mais, sequer possuía um ano de efetivo exercício 

no cargo e na lotação primitiva, em manifesto 
desrespeito ao estabelecido no próprio 
Provimento nº 63/2007-MPRS. Ilegalidade do 

ato reconhecida. 
SEGURANÇA CONCEDIDA. 
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A C Ó R D Ã O 

 

 
Vistos, relatados e discutidos os autos. 

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em 

conceder a segurança. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os 

eminentes Senhores DES. FRANCESCO CONTI E DES. ANTONIO 

VINICIUS AMARO DA SILVEIRA. 

Porto Alegre, 27 de março de 2019. 

 

 

 
DES. EDUARDO UHLEIN, 

Relator. 

 
 
 

R E L A T Ó R I O 

DES. EDUARDO UHLEIN (RELATOR) 

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo 

SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO 

RIOGRANDE DO SUL contra suposto ato ilegal do SUBPROCURADOR-

GERAL DE JUSTICA PARA ASSUNTOS  ADMINISTRATIVOS  DO 

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, consubstanciado na remoção de 

ofício de servidora pública para atuação em outra unidade funcional. 

Sustenta o Impetrante, em síntese, que o Promotor de 

Justiça Criminal de Santa Cruz do Sul solicitou a remoção da servidora 

pública Sabrina Porciuncula Quadros da Silva, lotada na Promotoria de 
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Justiça de Arroio do Tigre. Informa que a remoção da servidora para a 

cidade de Santa Cruz do Sul fora deferida pela Administração com base 

em critérios ilegais. Menciona que não restou observada a impessoalidade 

e a motivação do ato administrativo, ferindo direito de outros servidores 

em igual condição. Aduz que a indicação nominal da servidora para 

remoção fora baseada no amplo conhecimento da área e em virtude do 

perfil profissional desejado. Refere que a remoção ocorreu por critério 

exclusivamente pessoal. Menciona que a servidora tem pouca experiência 

no cargo, pois fora nomeada há apenas um ano. Afirma que a servidora 

passou por apenas uma das seis fases do estágio probatório. Refere que 

diversos assessores aguardam remoção para Santa Cruz do Sul. Aduz 

que a remoção realizada viola direito líquido e certo dos demais 

servidores interessados. Discorre sobre o cabimento do mandado de 

segurança. Aponta, como ato coator, a movimentação da servidora 

Sabrina Porciuncula Quadros da Silva sem abertura de processo de 

remoção impessoal e adequado. Cita doutrina e jurisprudência. Pede, 

liminarmente, a suspensão da remoção de ofício da servidora e, no 

mérito, a concessão da segurança para declarar a nulidade da remoção 

(fls. 04-21@). 

Restou determinada a notificação do Procurador-Geral do 

Estado para manifestação, considerando a impetração de mandado de 

segurança de natureza coletiva (fls. 68-69@). 

O Estado do Rio Grande do Sul, às fls. 79-84@, assevera 

que o ato praticado pela autoridade coatora é legal. Afirma que restaram 

observados os preceitos legais envolvendo o ato de remoção. Aduz que a 

remoção da servidora observou a conveniência e a oportunidade da 

Administração. Menciona que deve imperar o interesse público. Pede que 

a liminar seja indeferida. 

O pleito liminar foi indeferido (fls. 128-130@). 

A autoridade coatora prestou informações, aduzindo, em 

suma, que a remoção está contemplada em lei. Refere que a remoção 

decorre de necessidade de incremento do quadro funcional para dar 
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vazão à demanda de trabalho local. Refere que a servidora possui amplos 

atributos pessoais e profissionais. Discorre sobre os números da unidade 

funcional que solicitou a remoção. Cita o Estatuto dos Servidores 

Públicos. Menciona que a remoção atendeu ao interesse da 

Administração. Defende o surgimento de atendimento específico de 

trabalho junto à Promotoria de Santa Cruz do Sul. Refere o destacado 

desempenho funcional da servidora removida. Afirma que a decisão 

administrativa seguiu critérios legais. Pede a denegação da segurança 

(fls. 145-153@). 

A servidora pública Sabrina Porciuncula Quadros da Silva 

fora cientificada da impetração do mandamus na condição de  

litisconsorte. Contudo, silenciou (fls. 223-229@). 

Com vista dos autos, o Ministério Público opina pela 

denegação da segurança (fls. 233-236). 

É o relatório. 

 
V O T O S 

DES. EDUARDO UHLEIN (RELATOR) 

Eminentes Colegas! 

Cuida-se, em síntese, de pretensão mandamental, aviada 

por Sindicato de classe, em que postula em nome próprio direito 

atribuído a alguns de seus associados quanto a participar de processo de 

remoção para o cargo de Assessor na Promotoria de Justiça de Santa 

Cruz do Sul, em que restou removida para exercer a referida função 

servidora efetiva alegadamente não submetida a certame impessoal de 

movimentação. 

Consta do parecer do Promotor-Assessor André Fernando 

Janson Carvalho Leite (fls. 94-98@), chancelado pelo Subprocurador-

Geral de Justiça para Assuntos Administrativos (fl. 100@), a motivação 
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para o deferimento do pedido de remoção de ofício encaminhado por 

membro do Ministério Público local: “(...) necessidade de incremento do 

quadro funcional para dar vazão à demanda de trabalho (...)”. 

Igualmente, no citado parecer, consta a motivação para o 

ato administrativo de remoção de ofício da servidora pública Sabrina 

Porciuncula Quadros da Silva, qual seja, “(...) apresenta características 

pessoais e profissionais diferenciadas, e que possui amplo conhecimento 

da área criminal, com o perfil almejado para integrar a equipe daquela 

Promotoria de Justiça Criminal (...)”. 

É preciso ressaltar que a Administração Pública deve 

obediência ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), podendo 

fazer apenas o que a lei autoriza. 

A disposição legal para fins de possibilidade ou não de 

remoção do servidor estadual consta do Estatuto e Regime Jurídico Único 

dos Servidores Públicos do Estado (Lei Complementar nº 10.098/94), no 

art. 581, bem assim, genericamente, na Constituição Federal de 1988. 

Ainda, o Provimento nº 63/2007, da Procuradoria-Geral 

de Justiça, que dispõe sobre a remoção voluntária de servidores do 

Quadro de Pessoal de Provimento Efetivo da Procuradoria-Geral de 

Justiça – Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul, e dá outras providências, determina em seu art. 2º 

que “Os locais onde houver cargos vagos a serem preenchidos por 

remoção deverão ser oferecidos aos servidores por meio de Edital, cuja 

divulgação dar-se-á somente por meio da rede eletrônica interna do 

Ministério Público – intranet” (grifei). Denota-se, pois, que o processo 

de remoção dos servidores do Ministério Público Estadual deve ser 

precedido de ampla 

 

1 Art. 58 - Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou “ex-officio”, com ou sem mudança de 
sede: 
I - de uma repartição para outra; 
II - de uma unidade de trabalho para outra, dentro da mesma repartição. 
§ 1º - Deverá ser sempre comprovada por junta médica, a remoção, a pedido, por motivo de saúde do 
servidor, do cônjuge deste ou dependente, mediante prévia verificação da existência de vaga. 
§ 2º - Sendo o servidor removido da sede, dar-se-á, sempre que possível, a remoção do cônjuge, que 
for também servidor estadual; não sendo possível, observar-se-á o disposto no artigo 147. 
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divulgação e aberto a todos os interessados, para efeito de preservação 

da isonomia e da impessoalidade. 

Assim, conforme a normatização estabelecida pela própria 

Instituição, o preenchimento de vaga por remoção de ofício somente  

seria razoável, uma vez tendo sido ofertada a servidores interessados, na 

hipótese em que nenhum deles preenchesse os requisitos legais e 

regulamentares. 

Com efeito, os critérios de remoção e de preenchimento de 

cargos públicos em geral devem observar, notadamente, o princípio da 

impessoalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal. E a 

aferição da presença do requisito da impessoalidade ocorre por meio da 

análise da motivação do ato que autorizou a remoção, uma vez que o 

controle da atividade administrativa não se dá apenas quando ausente a 

motivação, mas também quando não correspondente à realidade. Logo, 

sendo falso ou inexistente o motivo, observada a teoria dos motivos 

determinantes, ilegítima é a decisão administrativa. 

O ato administrativo de remoção necessita estar 

fundamentado efetivamente no interesse superior da administração e do 

serviço, observada a impessoal concorrência entre os servidores 

interessados e habilitados, o que cabe ao respectivo Superior Hierárquico 

demonstrar, sob pena de restar, por arbitrário ou abusivo, sujeito ao 

controle judicial e à sua consequente invalidação. 

Não se trata de controlar aquilo que se convencionou 

denominar de “  ato  de  mérito  da  administração”,  que  seria  aquele  espaço 

de liberdade que detém o administrador para escolher adotar ou não 

determinados atos, para fixar o conteúdo de atos, para seguir este ou 

aquele modo de atingir determinado interesse público, etc. Praticado o 

ato, entretanto, submete-se ele ao controle judicial dos seus motivos, 

para verificar se há correspondência razoável entre o fim declaradamente 



ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL 

PODER 
JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

8 

 

 

@ (PROCESSO 
ELETRÔNICO) EU 
Nº 70079263117 (Nº CNJ: 0291523-

75.2018.8.21.7000) 2018/CÍVEL 

 
visado pelo administrador e o ato praticado, o que se traduz no controle 

judicial de sua legitimidade. 

No caso, o motivo acima apresentado para amparar o ato 

administrativo que deferiu a remoção de ofício é vago e impreciso2, uma 

vez que os atributos pessoais da servidora não estão dentre as exigências 

legais para a obtenção da remoção. Ainda, o motivo do amplo 

conhecimento da servidora acerca da matéria criminal também não 

restou configurado no ato administrativo, nem mesmo com indicação de 

eventuais cursos de especialização realizados pela servidora na área. A 

única referência diz respeito ao fato de, anteriormente, ter sido a 

servidora estagiária bolsista junto à Promotoria de Justiça de Execução de 

Porto Alegre, o que não revela amplo conhecimento considerada a 

condição de aprendiz própria da função de estagiária. Aliás, a servidora, 

quando da remoção, sequer havia completado 1 (um) ano no cargo 

efetivo, tampouco cumprira o estágio probatório, estando em fase de 

primeira avaliação (do total de seis), como reconhecido no ato 

administrativo ora combatido. 

Destarte, o art. 1º do referido Provimento nº 63/2007 

estabelece que “O preenchimento de cargos vagos, nos locais onde houver 

necessidade, dar-se-á originariamente pelo critério de remoção, 

ressalvados casos excepcionais, tais como readaptação, recondução, 

licença-interesse, licença para acompanhamento de cônjuge ou na 

hipótese prevista no § 3º do artigo 3º do Provimento nº 64/2007, a critério 

do Procurador-Geral de Justiça ou do Subprocurador-Geral de Justiça para 

Assuntos Administrativos, nos termos da legislação institucional” (grifei) e 

o §1º do art. 3º do Provimento estabelece que “Somente poderão ser 

removidos, nos termos do artigo 1º, os servidores que possuam no 

mínimo, 1 (um) ano de efetivo exercício no cargo e no local de lotação” 

 

2 “(...) apresenta características pessoais e profissionais diferenciadas, e  que  possui  amplo  
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(grifei), de modo que compreendeu a legislação regente que a remoção 

de servidor deve também seguir o critério temporal de permanência na 

lotação originária. 

Ocorre que a servidora tomou posse no cargo de Assessor da 

Comarca de Arroio do Tigre em 09/11/2017 (fl. 90@) e o ato aqui 

impugnado, determinando sua remoção para Santa Cruz do Sul, foi 

praticado em 29/08/2018 (fl. 100@), conforme registros funcionais. 

Observa-se, assim, que a servidora não possuía o período mínimo de 1 

(um) ano no efetivo exercício do cargo, afigurando-se irregular e inválido 

o ato administrativo em tela, segundo regulamento estabelecido pelo 

próprio Ministério Público Estadual, mormente diante da existência de 

outros interessados para o mesmo cargo. 

Ademais, nada indica, na motivação da decisão 

administrativa, que o perfil da servidora removida não poderia ser 

alcançado pelos demais servidores interessados (requerimentos de fl. 

42@ e seguintes), desde que a eles tivesse sido oportunizada 

participação no processo de remoção funcional, como determina o 

Provimento nº 63/2007, da Procuradoria-Geral de Justiça. 

Com efeito, possibilitar à Administração o preenchimento de 

vaga por ato de remoção de ofício, sem observância dos critérios 

objetivos estabelecidos de maneira isonômica e impessoal para todos os 

demais servidores, é permitir que critérios totalmente subjetivos, 

desbordantes da legalidade, preponderem sobre os critérios objetivos, 

especialmente aquele que estabelece o oferecimento de vagas por 

remoção aos servidores por meio de divulgação de Edital. 

Em suma, há, in casu, direito subjetivo líquido e certo de 

parte dos servidores substituídos, dada a ilegalidade do ato de 

movimentação da litisconsorte necessária, devendo ser concedida a 
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Ante o exposto, o voto é no sentido de conceder a segurança 

pleiteada para reconhecer a nulidade da remoção de ofício da servidora 

Sabrina Porciuncula Quadros da Silva para a Promotor de Justiça Criminal 

de Santa Cruz do Sul, nos termos da fundamentação supra. 

Sem honorários advocatícios, por força do art. 25 da Lei nº 

12.016/2009. 

O Estado reembolsará as custas processuais adiantadas pela 

parte Impetrante. 

 

 
 
 

DES. FRANCESCO CONTI - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. ANTONIO VINICIUS AMARO DA SILVEIRA - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

 

 
DES. ALEXANDRE MUSSOI MOREIRA - Presidente - Mandado de 

Segurança nº 70079263117, : "CONCEDERAM A SEGURANÇA. UNÂNIME." 
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