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— “...a  determinação para  que o impetrante  exerça  funções  que 
não são atribuídas ao seu cargo é evidentemente ilegal e fere direito 
liquido e certo amparável pela via do mandado de segurança.” (TJPB - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  06820070001331001,  2ª 
Câmara Cível, Relator Marcos Cavalcanti de Albuquerque , j. em 03-
06-2008) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS, os presentes autos 
antes identificados.

ACORDAM  os  integrantes  da  Segunda  Seção  Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em rejeitar as 
preliminares,  bem  como  a  prejudicial  de  decadência,  no  mérito,  conceder  a 
segurança, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por João Carlos 
de  Oliveira contra  suposto  ato  ilegal  praticado  pelo Secretário  de  Educação  do 
Estado da Paraíba.

Sustenta  o  impetrante  ter  sido aprovado em concurso público 
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para o cargo de técnico administrativo, o qual teve como requisito para investidura o 
ensino médio ou equivalente como grau de escolaridade. Assegura que fora nomeado, 
entrando em exercício no mencionado cargo e lotado na unidade de trabalho “Primeira 
Gerência Regional”, órgão da estrutura administrativa da Secretaria de Educação.

Ressaltou, no entanto, que foi designado para exercer funções e 
atuar como “inspetor”, cargo de nível fundamental e com outras atribuições, na Escola 
Maria de Fátima Souto. Nesses termos,  pugnou, liminarmente,  por sua redesignação 
para exercício funcional dentro das atribuições do cargo de técnico administrativo de 
nível médio.

O pedido liminar foi indeferido (fls. 34/36).

O  Estado  da  Paraíba  apresentou  informações  (fls.  45/47) 
afirmando que a lotação do servidor se trata de ato discricionário da Administração, não 
cabendo ao Judiciário adentrar ao seu mérito.

A autoridade  impetrada  levantou  a  prejudicial  de  decadência, 
bem  como  as  preliminares  de  ilegitimidade  passiva  e  carência  de  ação.  Por  fim, 
assegura que o impetrante não se encontra em desvio de função (fls. 49/56).

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls. 66/70, 
opinando pela rejeição da prejudicial de decadência e das preliminares de carência de 
ação e ilegitimidade passiva. No mérito, pela concessão da segurança pleiteada.

É o Relatório. 

VOTO

DAS PRELIMINARES

a) Ilegitimidade Passiva

A  autoridade  impetrada  afirma  não  ser  parte  legítima  para 
figurar no polo passivo da lide, pois no próprio edital está explícito que o concurso é 
para ingresso no Poder Executivo Estadual.

Ora, por autoridade impetrada, há de se entender:

“...a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado e não o  
superior que o recomenda ou baixa normas para a sua execução. Não  
há confundir,  entretanto, o simples executor material do ato com a  
autoridade por ele responsável. Coator é a autoridade superior que  
pratica  ou  ordena  concreta  e  especificamente  a  execução  ou  
inexecução do ato impugnado, e responde pelas suas consequências  
administrativas;  executor  é  o  agente  subordinado  que  cumpre  a 
ordem  por  dever  hierárquico,  sem  se  responsabilizar  por  ela”.  
(MEIRELLES, HELY LOPES. Mandado de Segurança.28ª ed., 2005,  
Malheiros, p. 64).

Deste  conceito  extrai-se  a  conclusão  de  que  autoridade 
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impetrada é aquela que tenha, efetivamente, dentro das regras de competência, o poder 
de rever os atos e de corrigir o ato praticado. 

 Hely  Lopes  menciona  ainda  que  “a impetração  deverá  ser 
sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato  
ordenado pelo Judiciário”. (MEIRELLES, op. cit., p. 65).

Como  bem pontuou  o  parecer  ministerial  (fls.  68),  “...muito 
embora a Secretaria Estadual de Educação não tenha firmado qualquer ato negando o  
pedido  do  impetrante,  o  fato  é  que  as  designações  dos  exercícios  funcionais  dos 
servidores são deferidas ou indeferidas por ordem da Secretaria de Estado, a quem são  
subordinadas as Coordenadorias Regionais de Educação”.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

b) Carência de Ação

Sustenta a autoridade impetrada inexistir prova nos autos quanto 
ao suposto ato ilegal cometido.

Tal  preliminar  se  confunde  com o  mérito  da  questão,  sendo 
assim, sua análise será efetuada no devido momento.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

Decadência

Há de ser rejeitada a prejudicial de decadência, pois o impetrante 
alega estar atuando em desvio de função desde 2013, dessa forma, o suposto ato ilegal 
continua a surtir efeitos.

Nesse sentido:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
AUXILIAR  JUDICIÁRIO.  DESIGNAÇÃO  PARA  FUNÇÃO 
DISTINTA  DO  SEU  CARGO DESVIO  DE  FUNÇÃO. 
REVOGAÇÃO.  CORREÇÃO 
ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA  NÃO  CONFIGURADA. 
PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA NO CARGO A QUE NÃO 
FOI CONCURSADO. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE 
OFICIAL DE JUSTIÇA.  IMPOSSIBILIDADE. ART.  37,  II  DA 
CF E SÚMULA Nº 685 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE. 
NÃO  CONFIGURAÇÃO.  ORDEM  DENEGADA.(TJMT;  MS 
52262/2011; Capital;  Tribunal Pleno; Rel.  Des.  Juracy Persiani; 
Julg. 13/06/2013; DJMT 25/06/2013; Pág. 5)  

Assim, rejeito a prejudicial de decadência. 
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MÉRITO

O impetrante  sustenta  ter  sido aprovado em concurso público 
para o cargo de técnico administrativo, o qual teve como requisito para investidura o 
ensino médio ou equivalente como grau de escolaridade. 

Assegura  que  fora  nomeado,  entrando  em  exercício  no 
mencionado cargo e lotado na unidade de trabalho “Primeira Gerência Regional”, órgão 
da estrutura administrativa da Secretaria de Educação.

Ressaltou, no entanto, que foi designado para exercer funções e 
atuar como “inspetor”, cargo de nível fundamental e com outras atribuições, na Escola 
Maria  de  Fátima  Souto.  Nesses  termos,  afirma  possuir  o  direito  líquido  e  certo  de 
exercer as atribuições do cargo no qual fora aprovado, declarando ilegal e abusiva sua 
designação e exercício funcional, através de memorando, como inspetor.

Pois bem. A partir de uma análise dos autos, percebe-se ter sido 
o  impetrante  nomeado  para  o  cargo  de  Técnico  Administrativo,  com  lotação  da 
Secretaria de Estado de Educação, na Primeira Gerência Regional da cidade de João 
Pessoa (fls. 12/13), no entanto, através de Memorando, foi designado para atuar como 
“inspetor” na Escola Professora Maria de Fátima Souto (fls. 14).

A  Constituição  Federal,  em  seu  art.  37,  II,  estabelece 
expressamente a  forma legal  para  investidura no cargo  público,  qual  seja,  concurso 
público de provas e títulos.

Art.  37  A administração  pública  direta  e  indireta  de  qualquer  dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e  a  complexidade do  cargo  ou emprego,  na  forma 
prevista  em lei,  ressalvadas  as  nomeações  para  cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração 

O  exercício  do  cargo  em  desvio  de  função  é  irregularidade 
administrativa,  não  sendo  permitido  ao  administrador  a  criação  de  outra  forma  de 
ingresso em cargos e empregos públicos, ferindo o princípio da legalidade.

A respeito do assunto, oportuna a lição de CELSO ANTÔNIO 
BANDEIRA DE MELLO:

"(  )  Seriam  certamente  violadoras  da  Constituição  as  chamadas 
"transposições de cargos", em que alguém concursado e nomeado para 
determinado cargo é depois integrado em cargo diverso, exigente de 
habilitações  distintas.  Com  efeito,  a  aptidão  que  demonstrou,  e  a 
disputa que entreteve com outros candidatos, foi concernente a cargo 
ou emprego de uma certa natureza e não de outra. Assim, o sucesso 
que obteve no concurso que efetuou não o credencia para cargo de 
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qualificação  diversa,  nem  garante  que,  na  disputa  deste  último, 
sobrepujaria outros candidatos, se o confronto se desse, como teria que 
ser,  entre  concorrentes  avaliados  nos  termos  das  provas  e  títulos 
aferidores da capacitação específica requerida para o correspondente 
cargo  ou  emprego"  (  Mello,  Celso  Antônio  Bandeira  de.  Curso  de 
Direito Administrativo. 6° ed São Paulo. Malheiros, 1995, 131) 

Percebe-se,  pois,  ser  evidente  o  desvio  de  função,  já  que 
incompatível a função exercida pelo impetrante com o cargo que ocupa.

Nesse sentido:

MANDADO  DE  SEGURANÇA  DESVIO  DE  FUNÇÃO 
IMPOSSIBILIDADE  SEGURANÇA  CONCEDIDA  REEXAME 
NECESSÁRIO  SENTENÇA  CONFIRMADA  A  Administração 
Pública  rege-se  pelos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência, consagrados no artigo 37, capta , 
da Carta Magna Ademais, como é de sabença de todos, o principio da 
legalidade  para  o  administrador  difere  daquele  do  campo  privado, 
onde  o  particular  pode  fazer  tudo  aquilo  que  não  é  vedado  Na 
Administração, o agente público só deve fazer o que a lei determina 
poder vinculado ou permite alguma opção poder discricionário Veja-se 
que a determinação para que o impetrante exerça funções que não 
são atribuídas ao seu cargo é evidentemente ilegal e fere direito 
liquido  e  certo  amparável  pela  via  do  mandado  de  segurança. 
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 06820070001331001, 
2ª Câmara Cível, Relator Marcos Cavalcanti de Albuquerque , j. em 
03-06-2008) 

No mesmo norte, cite-se entendimento do STJ:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
Administrativo.  Servidor  público  estadual.  Tribunal  de  justiça  do 
estado de mato grosso. Servidor titular de cargo efetivo de auxiliar de 
distribuidor.  Designação  precária  para  exercer  atribuições  de 
outro cargo efetivo  (oficial  de  justiça). Desvio de função. 
Ilegalidade.  Revogação  necessária  do  ato.  Precedentes  do  STJ. 
Inexistência de direito líquido e certo. Recurso não provido. (STJ; 
RMS 46.621;  Proc.  2014/0252101-7;  MT;  Segunda  Turma;  Rel. 
Min. Mauro Campbell Marques; DJE 18/11/2014) 

Isto  posto,  rejeito as preliminares e CONCEDO A ORDEM, 
para determinar que o impetrante volte a exercer as atividades compatíveis ao seu cargo, 
declarando  ilegal  sua designação como “inspetor”. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  João  Alves  da  Silva  – 
Presidente. Relatora: Exma. Sra. Dra. Vanda Elizabeth Marinho, Juíza Convocada 
para  substituir  o Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides. Participaram  do 
julgamento,  os Exmos. Srs. Desembargadores Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  José  Aurélio  da  Cruz.  Ausente, 
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justificadamente, a Desª Maria das Graças Morais Guedes. 

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Srª.  Drª.  Ana  Cândida 
Espínola, Procuradora de Justiça.

 João Pessoa, 01 de abril de 2015.
                      
                     

Vanda Elizabeth Marinho
Juíza Convocada 
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