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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANCA No. 774 - PE (90137012) 
RELATOR, EXMO. SR. MINISTRO PEDRO ACIOLI 
RECORRENTE, MARIA DO SOCORRO BENfCIO DE CARVALHO 
T. ORIGEM: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIÃO 
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGiONAL FEDERAL DA 5A REGIÃO 
AOVOGAOO, ORo GUSTAVO RODRIGUES FURTADO 

EMENTA 
MANDADO DE SEGURANCA. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DISCRICIONÁRIO. 

O ato administratIvo qu~ se lnqulna de ferldof' de dlr'el-
tos, PBssivel de mandddo de segurança, ei:ltiJ Incluldo no 
rui dclqueles C1HlRlados ót05 dlscrlclondrlos. A execução 
de tal ato n~o fel'e direitos, pOI'Quanto oL:Jservi:ldos à 

conveniência e oportunldddes ddministrativds. 
i i Recurso n~o connecldo. 

ACÓRO~O 
Vistos e relatauo5 estes autos em ilue SdO p"rtt:5 as CiClma 1001-

Ci:lUa5; 
DeCide a Eyrégia Primei ri:;! Turma do Super, OI' 

ç.a, POI ullài'llmldad€, não conll€Ceu do recurso, n.;j 
e notas taqulgrâf icas constantes destes autos e 
parte Integrante do pre6ent~ JUI9~~O, 

Custas, como de lei, 

7tdtunai de Just,
formd do relatório 
qU~ ficam fazendo 

ar'ç1silia-DF, 06 de maiO de 199i (datci do JUl9.;i1mentO), 

MINISTRO PEDRO ~I. PRESIDENTE E RELATOR. 

SUPER.IOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA I 
ARQgVO GERAL - OIV; DE AcoooAos l,.Hd-M:1-9-9.1-.. _PUb. no OJ 
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RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA NO 774-PE-(90.137012) 

R E L A T 6 R I O 

O EXMO SR. MINISTRO PEDRO ACIOLI:-

MARIA DO SOCORRO BENíCIO DE CARVALHO interpõe o pr~ 

sente recurso em Mandado de Segurança, alegando, em resumo que -

fls. 98/100: 

12.39,010.28/46 

"Conforme consta dos autos do mandado de 

segurança, a recorrente, em concurso público da 

Justiça Federal habilitou a uma vaga de atende~ 

te judiciário, para nomeação e exercício da fu~ 

ção na cidade de Fortaleza, obtendo classifica 

ção em 11Q lugar. 
Classificada, que fora, naquele concurso, 

passou a aguardar sua nomeação na forma previ~ 

ta no concurso, ou seja, pela ordem de elassifi 

cação e para o exercício da função na cidade 
de Fortaleza, Ceará. 

Todavia assim não ocorreu motivado por es 

tranha deliberação do Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região, o qual, infringindo as regras do 
concurso e o direito líquido e certo da ora ap~ 

lante, decidiu convocar, indistintamente de elas 

sificação, candidatos classif' a s para Forta 

leza para exercerem suas f çôes aquele Tribu 
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nal, em Recife, ficando conforme o edital, 9.! 
rantido, entretanto, aos candidatas que não ac~ 

diram àquele edital a mesma classificação, para 

fins de nomeação na cidade de Fortaleza. 
Acontece que assim não procedeu o Tribunal 

Regional da 5! Região. Ao contrário, num proc~ 

dimento tortuoso, efetivou a nomeação de vinte 

e quatro candidatos de Fortaleza para exercerem 
funções no TRE/Recife, tendo, de imediato remo 
vida (onze), para a cidade de origem, ou seja, 

Fortaleza, em detrimento dos candidatos que fi 

caram aguardando suas nomeações, os quais elas 
si ficados em melhores posições que os beneficia 

dos com a irregular transferência. 
Como se vê, a resolução daquele Tribunal 

feriu direito líquida e certo dos candidatos, 

que, como a ora apelante, aguardavam suas nomea 

ções, e que com a exdruxula decisão, tiveram 

suas vagas preenchidas irregularmente por aqu~ 

les candidatos nomeados para Recife. 

Demais, revoltante e ilegal tem-se do fato 

de que os removidos de Recife para Fortaleza são 

todos candidatos classificados acima do 15º lu
gar, o que configura usurpação com relação aos 

que tiveram melhor COlocação, e que por ato ar-
bitrário tiveram os seus lugares preenchidos 

por aqueles, "indiretamente" nomeados "via" Reei 

fe. 

Não restam dGvidas de que o ato do Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região, transfe 

rindo onze optantes de Recife para a cidade de 
origem (Fortaleza), fere direito liquido e cer

to da apelante, mormente sabendo-se que do re_ 

sultado do ato ora impugnado advem a incerteza 
da existência de outras vagas para os primeiros 

candidatos que tiveram suas nomeações obstadas 
irregularmente através de premiando 
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candidatos de classificação muito inferior (aei 
ma do 15º lugar), fato que agride as normas e1..:;:. 
mentares do concurso e o direito da apelante. 

Pela anormalidade do ato há de se convir 

que generalizou-se a credibilidade do cidadão 
no que diz respeito a insinceridade e a falta 

de lisura dos atos do poder público, mormente, 

no caso em exame, saldo de ato do Poder Judiciá 

rio", 

Faz prova do que alega com certidões e documentos 

outros, e pede, ao final, a reforma do acórdão a quo, para que 

se lhe seja deferida a segurança pleiteada. 

Nesta instância, com vista, a douta Subprocuradoria-

Geral da República manifesta-se favorave en e ao provimento do 

recurso. 

É o relatório. 

'J 

t2.38.010.28/.Ui 
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v o T o 

o EXMe SR. MINISTRO PEDRO ACIOLI (RELATOR):-

Faço, por primeiro, a transcrição de parte do pare-

cer da douta Subprocuradoria-Geral da República - fls. 108/111: 

'2.39.0'0.28/46 

"O r. acórdão recorrido tem ementa com o 
seguinte teor: 

"MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRF. ADMINIS 
TRATIVO. APROVEITAMENTO DE CANDIDATD PARA 
QUADRO DE ÓRGAO DIVERSO DAQUELE PARA D 
QUAL PRESTOU CDNCURSO. RECUSA. DIREITO A 
NOMEAÇAo IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. INEXIS 
T~NCIA DE VAGAS. PRETERIÇAo NA ORDEM CLAS 
SIFICATÓRIA. INOCORR~NCIA. CAR~NCIA DA SE 
GURANÇA. 
I - Não há preterição na ordem de c1assifi 
cação se permanece garantida a expectativa 
de direito do candidato ser nomeado, tão 
logo surja vaga no Quadro de Pes$oal do 
Órgão para o qual prestou concurso. 

11 - Ao recusar proposta de aproveitamen 
to no Quadro do Tribunal, o cadidato usou 
de prerrogativas a ele conferidas por nor 
mas editalícias, sem que tal implique no 
direito de nomeação imediata para a Seção 
Judiciária para a qual prestou concurso, 
porquanto este depende da existência de 
vagas e da conveniência da administração. 
111 - Ao colocar servidores de seu Quadro 
à disposição de outros Órgãos, não comete 
o administrador qualquer ou ilegali 
da de porquanto tal ato é prat'cado com fun 
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damento na discricionariedade qual a lei 
lhe confere. 
!'IV - ~ de se indeferir a segurança impe
trada à mingua de abuso ou ilegalidade no 
ato que se ataca". 
Data maxima venia merece reforma o r. acór 

dão de fI. 77/83. 

A ConstituIção erigiu como princípios a 

nortear a administração pública, a 

a impessoalidade, a moralidade e a 
(CF. art. 37, caput}. 

legalidade, 

publicidade 

Como bem anotou a ilustre representante do 

Ministério Público, Orª DALVA BEZERRA DE ALMEI 

DA CAMPOS, em parecer, às fls. 72/74: 

"~ da essência do concurso público que a 
nomeação atenda à ordem de classificação. 

A Impetrante, classificada em llº lugar 80 
Concurso de Atendente Judiciário da Justi 

ça Federal de lª instância para exercer as 

funções na cidade de Fortaleza, foi prete 

rida nesta mesma secção judiciária por o~ 

tros candidatos com classificação inferior 

à sua. 
A Impetrante foi aprovada em concurso daí 

a expectativa do direito à nomeação, ou s~ 

ja o direito ao exercício do cargo de pre 

ferência àqueles com classificação 

rior. 
infe-

a procedimento usado pelo Impetrada com 
convocação editalícia dos candidatos para 

servirem na cidade do Recife (a Impetrante 

não se manifestou pois a aprovação lhe da

va direito a ser lotada na cidade de For 
taleza, e posterior ato que punha estes 

candidatos à disposição da Justiça Federal 

de lª instância, alguns por tempo limitado, 

outras por tempD ilimi do amo Ver a Lúcia 

Carneiro, classifica Q lugar), mos-



U0220 

RMS. nO 774-PE (voto) 3 
P.J. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

22.39.010.28/46 

tra apenas o artifício utilizado para pr~ 

ter!r direito líquido e certo da Impetra~ 

te. 
Por outro lado, se estes servidores conVD 

cados para Recife e postos à disposição da 
cidade de Fortaleza para exercer a função 
de atendente Judiciário, percebem os venci 
mentos relativas à funç~a, houve preenchl 
menta do cargo em preterição aos melhores 

classificados ll • 

In casu, o ato da ilustre autoridade imp~ 

trada revestiu-se apenas de aparente legalid~ 

de. No exame do ato administrativo não importa 

apenas o objeto, a competência e a forma, mas 

também a finalidade e o motivo - requisitos es 
senciais à sua formação. 

A finalidade do ato era o aproveitamento, 

mediante opção, dos candidatos concursados no 

Tribunal Regional Federal da 5ª Regi~o, sediado 

em Recife, nas vagas existentes sob a presunção 

legal de necessidade do serviço, pois não se 

compreenderia uma nomeação desprovida de motivo, 

para preenchimento de cargos desnecessários. 

No entanto, o que se vê nos autos é a no
meação de 24 (vinte e quatro) candidatos para 

aquele Tribunal em Recife e, em seguida, a colo 

cação de 11 (onze) deles à disposição da Seção 

Judiciária do Ceará, em Fortaleza, uns por tem 
po limitado, outros por tempo ilimitado, como é 

o caso da candidata classificada em 61º lugar. 

Sustentar, como o fez o v. acórdão recor 

rido que a prática desses atos se insere no cha 
mado poder discricionário, é o mesmo que afir 

mar, que o ato foi praticado com desvio de fina 

lidade, pois de fato o Trib 

ral da Sª Regi~o, camo r tou 

cia de 

1 Regional Fede 
não care 
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resumir: 

Parece óbvio o artifício e o desvio de fi 
nalidade do ato impugnado em evidente abuso de 
poder e prejuízo dos candidatos de melhor clas

sificação, como é o caso da impetrante e ora 

recorrente. 
O ato impugnado agrediu os principios e 

as normas que devem pautar toda a conduta admi 

nistrativa". 

Em síntese, o que nos é apresentado, assim se pode 

a) a recorrente prestou concurso para o PO 
der Judiciário, sendo aprovada, surgiu-lhe a ex 

pectativa de direito de ser nomeada; 
b) a administração editou ato que abria 

oportunidade de os aprovados em concurso opta~ 

sem por sua nomeação para a cidade de Recife; 
c) inexistente a opção da recorrente, es 

ta ficou aguardando nomeação para a cidade de 

Fortaleza; 
d) aos candidatos optantes para Recife, foi 

deferido o direito de "ficar a disposição" da 

Seção Judiciária do Ceará; 

e) esta hipótese é que, no entender da im-
petrante, ora recorrente, está a ferir seu di 

reito. 

Do que até agora se expôs, há de se tirar conclusões 

que se digladiam em correntes de escol: a primeira professa o 

entendimento, adotado no v. acórdão combatido, que tais atos se 

inserem no poder discricionário da administração - conveniência 

e oportunidade -, não estando tais atos, sujeito ao crivo da j~ 

diciária; ademais, a reforço do entendimento acima, a mera es 

pectativa de direito (como no caso presente não está acoberta 

da por liquidez e certeza, pressupostos o wri of mandamus. A 

12.38.010.28/46 
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segunda conclusão, coerente em parte com a primeira, leva-nos a 

um raciocínio que, a conveniência e oportunidade da administração 

é fato e merece o devido acatamento. 

Assim, se premido pelas circunstâncias, que lhe são 

próprias,aadministração, no uso de seu poder discricionário, col~ 

C8 a disposição de órgãos que lhe são subordinados, seus funcion~ 

rios, não está ferindo direito líquido e certo de ninguém, porqua~ 

to o funcionário à disposição não pertence ao quadro do órgão, mas 

sim ao quadro daquele que o colocou a disposição. 

Por não vislumbrar a ameaça 80 alegado direito líqul 

do e certo, não conheço do 

É como voto. 

12.39.010.28/46 

"'""/l 
, 
I , 
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o SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA: - Sr. Presidente: -Se 

o pedido fosse para ela ser nomeada para o Quadro do Tribunal e 

ser colocada à disposiÇão da seção de Fortaleza, eu concederia a 

segurança. Mas o pedido e para ser nomeada para Fortaleza, e lá 

não existe vaga. Então, se ela está pedindo para ser nomeada p~ 

ra a Seção de Fortaleza, e nao existe vaga, e o edj_tal já gara.Q 

tiu a preferência dela e, além do mais, a preferência e garantl 

da pela própria Constituição, acompanho V. Exª. 

~\J~ 

12.39.010.28146 
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EXTRATO DE MINUTA 

RHS No. 77.:tr - PE (90137012), Relator: Exmo. Sr. MInIs-
tro Pedro AClall. Recorrente: Maria CID SOCOI'fO ElenfClü de Carvéllho. 
T. Origem: Tribunal Regional Federal aa 5a. Regii;io. Impetrado; Pre-
sHJente do Tribunal Regional Federal da 5a. Região. Advogado: Dr. 
Gustavo Rodrigues Furtado. 

OEGISlO: A Turma, por unanImidade, niio conheceu do re-
curso (enl 06.05.91 - ja. Turma). 

P,If'ticlparam (lo Julgamento 05 Exmo~. 51'5. M\nistros Ge-
raielo Sobra i I José de Jesus e G,Hcla Vieira. PresidIU o Julgamento 
o Exmo. Sr. Ministro Pedro Aclall. 

ti,! 3·,; .1",--
MARIA IONILGE G~;~EVEDO 

Oficlala de Gabinete 


