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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000416-56.2014.815.0301.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
IMPETRANTE: Jessé Benigno de Araújo.
ADVOGADO: Kleyner Arley Pontes Nogueira e Francisco de Sousa Reis. 
1° IMPETRADO: Secretária de Educação do Estado da Paraíba.
2°  IMPETRADO:  Chefe  do  Núcleo  de  Acompanhamento  da  Gestão  Escolar  da  13ª  Gerência
Regional de Ensino.
INTERESSADO: Estado da Paraíba.
 
EMENTA: MANDADO  DE  SEGURANÇA. PROFESSOR  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA.  RELOTAÇÃO  EX-OFFICIO DE  ESCOLA  VINCULADA  AO
“PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR” (PROEMI) PARA ESCOLA NÃO
PARTICIPANTE.  PERDA  DA  VANTAGEM  PROPTER  LABOREM
DENOMINADA  “BOLSA  PROEMI”.  PEDIDO  DE  ANULAÇÃO  DO  ATO
ADMINISTRATIVO  DE  RELOTAÇÃO.  RESTABELECIMENTO  DO
EXERCÍCIO FUNCIONAL NA ESCOLA DE ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DE
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA NO  CURSO  DO  PROCESSAMENTO  DO
WRIT.  INTIMAÇÃO  DO  IMPETRANTE  PARA  JUSTIFICAR  EVENTUAL
INTERESSE  PROCESSUAL REMANESCENTE.  MANIFESTAÇÃO  POSITIVA
FUNDADA EM  SUPOSTA UTILIDADE  DO  MANDADO  DE  SEGURANÇA
PARA  FINS  DE  RECOMPOSIÇÃO  DO  DECRÉSCIMO  FINANCEIRO  DE
FORMA  RETROATIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONVERSÃO  DO
MANDADO DE SEGURANÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA N.O 269
DO  STF.  IMPOSSIBILIDADE  DE  MODIFICAÇÃO  DO  PEDIDO  ORIGINAL
APÓS A NOTIFICAÇÃO DOS IMPETRADOS E DO ESTADO DA PARAÍBA
PARA EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA
LIDE.  PERDA DO  OBJETO  CONFIGURADA.  PROCESSO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA NO
ART. 127, X, DO RITJPB. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA NOS TERMOS
DO ART. 6°, §5°, DA LEI FEDERAL N.° 12.016/09. 

1.  A superveniência  de aposentadoria provoca a perda do objeto do mandado de
segurança cujo pedido é a anulação de ato administrativo de relotação ex officio.

2. O pedido veiculado na inicial do mandado de segurança não pode ser modificado
após a notificação dos impetrados e do ente federado para exercício do contraditório,
consoante inteligência dos incisos I e II do art. 329 do CPC/2015, com as adaptações
necessárias  ao  procedimento  especial  previsto  na  Lei  Federal  n.°  12.016/09.
Precedentes do STJ.

3. Nos termos da Súmula n.º 269 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo
de ação de cobrança.



4.  Consoante  o  art.  127,  X,  do  RITJPB,  é  atribuição  do  Relator  extinguir,
monocraticamente, os processos de competência originária do Tribunal na hipótese
de ausência de condição da ação.

Vistos etc.

Jessé Benigno de Araújo impetrou o presente Mandado de Segurança contra
a Portaria n.° 546/2013, editada pela Exm.ª  Secretária de Educação do Estado da
Paraíba,  e  contra  o Ofício n.° 20/2014,  expedido pela Ilm.ª  Chefe do Núcleo de
Acompanhamento da Gestão Escolar da 13ª Gerência Regional de Ensino,  atos
que guardam relação com sua relotação ex officio da Escola Estadual de Ensino Médio
Monsenhor Vicente Freitas para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Arruda Câmara, ambas sediadas no Município de Pombal.

Afirmou que titularizava, à época da impetração, dois cargos públicos efetivos
de  Professor,  ambos  do  quadro  de  pessoal  do  Estado  da  Paraíba,  denominados,
respectivamente, “Professor de Educação Básica 2” e “Professor de Educação Básica
3”, com suposta compatibilidade de horários, e que o exercício desse segundo cargo na
Escola Monsenhor Vicente Freitas lhe garantia uma vantagem pecuniária denominada
“Bolsa PROEMI”, no importe de R$ 600,00 mensais, em virtude da vinculação dessa
unidade ao “Programa Ensino Médio Inovador”. 

  Asseverou  que,  em  janeiro  de  2014,  a  segunda  Impetrada  expediu  Ofício
endereçado à Gestora daquela unidade contendo a comunicação de sua relotação para a
Escola Arruda Câmara,  f.  20, ao fundamento de que ele, Impetrante, não atendia o
requisito  da  dedicação  exclusiva  imposto  pela  Portaria  n.°  546/2013  a  todos  os
Professores de Educação Básica 3 vinculados ao PROEMI, em virtude da cumulação
de cargos retromencionada, o que lhe causou a perda da Bolsa.

Alegou que o regime de dedicação exclusiva não poderia ter sido preceituado
por Portaria editada pela Secretária Estadual da Educação, mas, tão somente, por lei
em sentido estrito, invocando o art. 5°, II, art. 37, caput, e art. 61, §1°, II, “c”, todos da
Constituição Federal.

Requereu  a  concessão  de  liminar  para  que  fosse  imediatamente  suspensa  a
eficácia da Portaria n.° 546/2013 e do Ofício n.° 20/2014, pugnando, no mérito, por
sua anulação.

O Mandado de Segurança foi impetrado em 06 de fevereiro de 2014 perante o
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pombal, f. 02, que declinou da competência somente
em 17 de dezembro de 2015, f. 120, ordenando a remessa do feito a este Tribunal de
Justiça em virtude da indicação de Secretária de Estado como autoridade coatora (art.
104, XIII, “d”, da Constituição Estadual).

Após  a  remessa,  o  writ foi  distribuído por  sorteio  para  o  Exm.°  Des.  José
Aurélio  da  Cruz,  f.  126,  que  ordenou  sua  redistribuição  em virtude  da  prevenção
determinada pelo  Agravo de Instrumento  n.°  2004725-19.2014.815.0000,  de  minha
relatoria, f. 128.



Os presentes autos me foram conclusos, pela primeira vez, somente em 1° de
abril  do  corrente  ano,  f.  132,  quando  já  havia  transcorrido  mais  de  dois  anos  da
impetração,  sem  que  o  requerimento  liminar,  até  aquele  momento,  houvesse  sido
apreciado,  motivo  pelo  qual  determinei  a  intimação do Impetrante  para  manifestar
eventual interesse no prosseguimento do feito, f. 133.

Às f.  135/136, o Impetrante  apresentou resposta  positiva,  noticiando que se
aposentou no curso do procedimento e que, não obstante, “necessita do provimento
jurisdicional para declarar seu direito líquido e certo que ampare futura demanda que
busque recompor o prejuízo financeiro que ainda experimenta amargamente”. 

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

O Impetrante indicou como atos impugnados o Ofício n.° 20/2014, expedido
pela  Chefe  do  Núcleo  de  Acompanhamento  da  Gestão  Escolar  da  13ª  Gerência
Regional de Educação, e a Portaria n.° 546/2013, editada pela Secretária de Educação
Estadual.

O ofício é um expediente de mera comunicação expedido por agente público,
desprovido de qualquer carga de normatividade, cuja utilidade única é a transmissão de
informações.

Na espécie, o Ofício n.° 20/2014 veiculou a comunicação escrita da relotação,
não se confundindo com o próprio ato cuja ciência se preordenou a transmitir.

A Portaria n.° 546/2013, por sua vez, é um ato administrativo geral e abstrato
que regulamenta a forma de distribuição do pessoal atrelado à execução do “Programa
Ensino Médio Inovador”, não contendo considerações concretas a respeito da pessoa
do Impetrante, o que atrai a aplicação da Súmula n.° 266, segundo a qual “não cabe
mandado de segurança contra lei em tese”.

Ante o expendido, os dois atos indicados não podem ser objeto de impugnação
direta pela via mandamental.

O  erro  grosseiro,  não  saneado  oportunamente  pelo  órgão  judiciário  que
primeiro conheceu do  mandamus, é suficiente para impor a extinção deste processo
sem resolução de mérito por ausência de interesse-adequação e, cumulativamente, por
ilegitimidade da  Secretária  de  Estado para  figurar  como autoridade  coatora,  sendo
vedada a oportunização de emenda da Inicial, tanto por já ter havido a notificação das
Impetradas e do Estado da Paraíba para o exercício do contraditório, f. 119, quanto
pelo deslocamento de competência que seria provocado por eventual correção do polo
passivo1.

1 PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA IMPETRADO  NA ORIGEM.  RADIODIFUSÃO  COMUNITÁRIA.  OUTORGA DE
FUNCIONAMENTO  PENDENTE.  LACRE  DOS  EQUIPAMENTOS  E  INTERDIÇÃO  DAS
ATIVIDADES  POR  FISCAIS  DA ANATEL.  EXISTÊNCIA DE  LEGITIMIDADE  PASSIVA DA
AGÊNCIA  REGULADORA.  COMPETÊNCIA  FISCALIZATÓRIA.  RETIFICAÇÃO  DO  POLO



Feito o indispensável esclarecimento, antecipando-me a eventual invocação dos
princípios  da  instrumentalidade  das  formas  e  do  máximo  aproveitamento  dos  atos
processuais, passo a analisar a existência ou não de interesse-utilidade remanescente
abstraindo a atecnia retromencionada e tomando por premissa o desiderato prático do
Impetrante  de  manter-se  lotado  na  Escola  vinculada  ao  PROEMI,  adotando  uma
interpretação teleológica da Inicial.

O Impetrante deseja manter-se lotado na Escola que lhe oportuniza a melhor
contraprestação pecuniária,  em decorrência  do pagamento da “Bolsa PROEMI”, de
natureza propter laborem, no importe de R$ 600,00 mensais.

Após ser intimado para justificar eventual interesse no prosseguimento do feito,
o Impetrante asseverou, in verbis, f. 135/136: 

“Neste sentido, o impetrante vem dizer que ainda tem interesse no feito, pois necessita
do provimento jurisdicional para declarar seu direito líquido o certo (sic) que ampare
futura demanda que busque recompor o prejuízo financeiro que ainda experimenta
amargamente.

No mais, cumpre apenas um esclarecimento, devido ao fato de que o impetrante se
aposentou de um dos vínculos efetivos, o pleito liminar perdeu sentido, porém, como
se  aposentou  com  prejuízos  financeiros  decorrentes  do  ato  ilegal  dos  impetrados
remanesce interesse quanto ao mérito, pugnando assim pelo seu prosseguimento”. 

Passando o servidor para a inatividade, não há qualquer utilidade em se discutir
o ato de relotação ex officio editado durante a atividade, considerando que não irradia
efeitos funcionais para além da aposentação.

Ainda que se admita haver um interesse pecuniário subjacente ao pretendido
desfazimento  da  relotação,  ele  não  existe  autonomamente  em  termos  estritamente
processuais, nos moldes em que formulado o pedido original. 

Em princípio, o Impetrante perseguiu um provimento jurisdicional de natureza
constitutiva negativa – anulação de relotação – e, consequentemente, uma obrigação de
fazer  (restabelecimento  do  exercício  na  Escola  vinculada  ao  PROEMI),  e,  agora,
intenta a imposição exclusiva de uma obrigação de pagar quantia em dinheiro, que não
estava inclusa no pedido original (as várias parcelas da Bolsa que deixou de receber
entre a relotação e a aposentação).

Nos  termos  da  Súmula  n.º  269  do  STF,  “o  mandado  de  segurança  não  é
substitutivo de ação de cobrança”, raciocínio que fulmina a viabilidade deste writ para
a  persecução  isolada  de  utilidade  pecuniária,  totalmente  desvinculada  de  qualquer

PASSIVO DO MANDAMUS. INVIABILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO  OU  RESTABELECIMENTO  DE  FUNCIONAMENTO  PRECÁRIO  PELO
JUDICIÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  ATO  ADMINISTRATIVO  COMPLEXO.  VINCULAÇÃO  ÀS
FUNÇÕES DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. […] 4. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, é "insuscetível de retificação o polo passivo no mandado de segurança, sobretudo quando a
correção acarretar deslocamento de instância" (EDcl no AREsp 33.387/PR, Relator Ministro Humberto
Martins,  Segunda  Turma,  DJe  13/2/2012).  […]  (STJ,  REsp  1536976/SP,  Rel.  Ministro  Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).



ordem mandamental de natureza cominatória.

O raciocínio ganha especial relevância no caso concreto por se tratar de verba
propter laborem, cuja percepção está invariavelmente jungida à execução efetiva da
prestação funcional, que não é mais possível por opção do próprio Impetrante.

Em paralelo, as autoridades indicadas como coatoras e o Estado da Paraíba já
foram  notificados  para  o  exercício  do  contraditório,  f.  119,  o  que  acarretou  a
estabilização objetiva da lide, isto é, a impossibilidade de alteração do pedido ou da
causa de pedir em momento superveniente.

O art. 329 do CPC/2015 preceitua, in verbis:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de
consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com
consentimento  do  réu,  assegurado  o  contraditório  mediante  a  possibilidade  de
manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de
prova suplementar.

 O  dispositivo  estatui  que  a  modificação  do  pedido  só  é  possível  até  o
saneamento do processo.

Em que pese a  literalidade da norma,  o  rito  do mandado de segurança não
comporta  fase  de  saneamento,  tendo  em  vista  que  sua  característica  singular  é  a
ausência de instrução probatória (exigência de prova pré-constituída), razão pela qual o
Superior  Tribunal  de  Justiça,  adaptando  a  regra  geral  à  especificidade  deste
procedimento, solidificou o entendimento segundo o qual a estabilização objetiva da
lide se opera imediatamente após a notificação dos impetrados e do ente federado para
o exercício do contraditório.

Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. EXCESSO DE
PRAZO.  REQUERIMENTO  DE  2005.  PROBLEMAS  NA  TRAMITAÇÃO.
LIQUIDEZ  E  CERTEZA  DO  DIREITO  À  APRECIAÇÃO.  PRECEDENTE.
PETIÇÃO  SUPERVENIENTE.  MODIFICAÇÃO  DO  PEDIDO  DA  INICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.
[…]
3. O pedido realizado em petição superveniente em prol  da outorga substantiva da
anistia  política  (fl.  508)  não  pode  ser  atendido,  pois  o  pleito  inicial  diz  respeito
somente ao prazo de decisão:  "(...)  Com a inicial  e  as  informações são fixados os
pontos controvertidos do processo, de modo que é vedada a alteração do pedido ou dos
seus fundamentos. (...)" (MS 4.196/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, DJ
17.8.1998, p. 14). Segurança concedida para determinar o prazo de trinta dias para
decisão da autoridade coatora, prorrogável por igual período, caso seja necessário e
justificado.  Agravo  regimental  prejudicado  (STJ,  MS  21.989/DF,  Rel.  Ministro
Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 25/11/2015, DJe 04/12/2015).



PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
POLÍCIA FEDERAL. PROCESSO DISCIPLINAR INICIALMENTE CONDUZIDO
POR  COMISSÃO  TEMPORÁRIA.  POSTERIOR  ANULAÇÃO  DA  FASE
INSTRUTÓRIA.  APURAÇÃO  RETOMADA POR  COMISSÃO  PERMANENTE.
PERDA SUPERVENIENTE  DO  OBJETO  DA  IMPETRAÇÃO.  OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. O mandado de segurança foi impetrado por servidores da Polícia Federal, com a
finalidade de obter  a decretação da nulidade de processo administrativo disciplinar
conduzido  por  Comissão  temporária  e,  consequentemente,  dos  atos  punitivos  que
eventualmente pudessem decorrer da sua tramitação.
2. Diante da posterior anulação da fase instrutória do PAD, e da sua retomada por uma
Comissão Permanente, regularmente constituída nos termos previstos no art. 53, § 1º,
da Lei nº 4.878/1965, não mais se configura a ameaça de lesão ao direito líquido e
certo dos impetrantes.
3. Impertinência da discussão de vícios porventura surgidos durante o procedimento
levado a efeito pelo novo colegiado diverso da Comissão ad hoc inicial, pois não é
dado modificar o pedido e a causa de pedir fixados na propositura da ação.
4.  Mandado  de  segurança  denegado  sem resolução  de  mérito,  em razão  da  perda
superveniente do objeto da impetração,  prejudicado o agravo regimental  (STJ, MS
14.181/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 14/11/2012, DJe
26/11/2012).

Por  todo  o  exposto,  o  interesse  processual  encontra-se  irremediavelmente
fulminado, cabendo ao Impetrante, se assim desejar, perseguir a utilidade pecuniária,
de forma isolada, em ação de cobrança, observado o prazo prescricional quinquenal.

O art. 127, inciso X, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça preceitua
ser  atribuição do Relator extinguir, monocraticamente, os processos de competência
originária na hipótese de ausência de condição da ação.

Posto isso, com espeque no art. 6°, §5°, da Lei Federal n.° 12.016/09, c/c art.
485,  VI,  do  CPC/2015  e  art.  127,  X,  do  RITJPB,  denego  a  segurança,
monocraticamente, extinguindo o processo sem resolução de mérito. 

Publique-se. 

Intimem-se as Impetradas, mediante ofício.

Intime-se o Impetrante, por seu advogado, mediante nota de foro. 

Somente após o decurso do prazo recursal de quinze dias úteis a que faz
jus o Impetrante, intime-se o Estado da Paraíba, mediante remessa destes autos à
sua  Procuradoria-Geral,  conforme  a  novel  disposição  do  art.  183,  §1°,  do
CPC/20152.

Havendo ulterior manifestação, retornem-me os autos conclusos.

2 Art.  183.  A União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal,  os  Municípios  e  suas  respectivas  autarquias  e
fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.



Transcorridos  os  prazos  recursais  sem  manifestação,  certifique-se  o
trânsito em julgado e arquive-se, independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,                                             .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


