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Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente  

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes  

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região  

Campinas-SP 

 

 

 
Referência: Ofício Circular nº 001/2020–GP/DG 

 

 
Ementa: Administrativo. Servidores municipais cedidos. Ação Civil Pública nº 

0014759-40.2015.4.03.6105. Acórdão TCU nº 3149/2019. Pedido de efeito 

suspensivo à Apelação nº 5002074-53.2019.4.03.0000. Ordem judicial 

suspendendo o retorno dos servidores cedidos. Impossibilidade de retorno. 

Inexistência de desvio de função. Funções comissionadas. Funções próprias da 

função. Precedentes. Inexistência da exigência de nível superior. Legislação da 

carreira. 

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - SINDIQUINZE, inscrito no 

CNPJ sob nº 57.503.922/0001-39, com sede em Campinas-SP, na Rua Dr. Quirino, 

594, Centro, <sindiquinze@sindiquinze.org.br>, por seu Presidente, com suporte no 

inciso III do artigo 8º da Constituição da República e artigo 9º, incisos III e IV da Lei 

nº 9.784 de 1999, apresenta REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, com 

suporte nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir descritos 

 

1. FATOS E LEGITIMIDADE 

 

A entidade sindical congrega servidores públicos federais da Justiça 

do Trabalho da 15ª Região (estatuto anexo) e age objetivando a manutenção dos 

servidores cedidos neste Tribunal, em obediência à determinação judicial prolatada 

nos autos da Ação Civil Pública nº 0014759-40.2015.4.03.6105 e corroborada pelo 

Acórdão TCU nº 3149/2019, prolatado na Sessão Extraordinária do dia 11/12/2019. 

 

Isso porque foi editado o Ofício Circular nº 001/2020–GP/DG no 

qual, em síntese, relata-se que, nos autos do processo nº 029.322/2017-0, em trâmite 

no TCU, o Ministro Relator apurou a ocorrência de desvios de função e cessões, bem 

como ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade no âmbito deste 

Regional. 

 

Assim, após essa Presidência analisar a comprovação, pelos gestores 

de todas as unidades do Tribunal, da impessoalidade e a compatibilidade das 
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atribuições do cargo na origem dos servidores cedidos às funções a serem 

desempenhadas na respectiva unidade, verificou a existência de 98 servidores com 

incompatibilidade 

 

Em razão disso, determina, em cumprimento à precitada decisão 

da Corte de Contas, “o retorno dos 98 servidores em condição irregular aos órgãos 

de origem, o que deverá ocorrer de forma paulatina, nos meses de maio, junho e 

julho”. Ocorre que, conforme será demonstrado, além de estar equivocado o 

entendimento de incompatibilidade das cessões, há violação à determinação judicial 

que assegura aos servidores a manutenção da lotação nas unidades deste Tribunal, 

bem como o Acórdão TCU nº 3139/2019 não determina o retorno dos servidores, já 

que considerou o contexto da discussão judicial sobre o tema. 

 

Diante disso, verifica-se que se trata da defesa de interesse coletivo 

ou, pelo menos, individuais homogêneos dos substituídos do requerente, o que 

autoriza a entidade a pleitear direito alheio em seu nome, conforme prevê a 

Constituição da República, em seu artigo 8º, inciso III1, complementada pela 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal2 e pela Lei nº 9.784, de 19993. 

 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1. Violação à ordem judicial e interpretação equivocada do Acórdão nº 

3149/2019 

 

De imediato, cabe destacar que a determinação constante no Ofício 

Circular nº 001/2020, para que 98 servidores cedidos retornem à lotação de origem, 

viola a determinação judicial a qual este Tribunal está submetida e que foi exarada 

justamente considerando os prejuízos para o desenvolvimento do relevante serviço 

público inerente à prestação jurisdicional e aqueles que os servidores cedidos 

sofrerão. 

 

Sabe-se que a União formulou pedido de efeito suspensivo contra a 

sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0014759-40.2015.403.6105, 

promovida pelo Ministério Público Federal, a fim de manter os servidores cedidos. 

Dessa forma, em 10 de abril de 2019 (anexo), o Desembargador Relator verificou que 
                                                           
1 Constituição da República: “Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) III 
- ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas; ” 
2 (…) O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 8º, III, da Constituição e decidiu que 
os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos 
individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. (…)” (STF, Primeira Turma, AgReg-
RE 197029/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, j. 13/12/2006, DJ 16/02/2007, p. 40) 
3 Art. 9o São legitimados como interessados no processo administrativo: (...) III - as organizações e associações 
representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos; IV - as pessoas ou as associações legalmente 
constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. 
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determinar o retorno constitui risco de dano irreparável4, pois, antes mesmo de se 

ter um julgamento final, ocorreria a devolução de mais de 300 servidores que prestam 

serviço público deste Tribunal.  

 

Além de constatar que a antecipação da devolução de mais de 300 

servidores afetaria o desenvolvimento do relevante serviço público inerente à 

prestação jurisdicional, constatou que traria prejuízos a vida de centenas de 

pessoas, de maneira irreversível. Senão, vejamos parte da decisão nos autos do 

pedido de efeito suspensivo à Apelação nº 5002074-53.2019.4.03.0000: 

 
A par disso, não sendo obstado o imediato cumprimento da sentença, a vida de 

centenas de pessoas poderá ser afetada de modo importante, valendo ressaltar 

que, a posteriori, eventual reforma da sentença pelo Tribunal não teria o condão 

de restabelecer, por inteiro, o status quo ante. 

 

A partir disso, o Desembargador determinou que não ocorra a 

devolução dos servidores municipais já cedidos ao Tribunal Regional do 

Trabalho da 15ª Região: 

 
Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo, obstando a eficácia 

da sentença de primeiro grau somente no ponto em que determinou a devolução 

dos servidores municipais já cedidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 

15ª Região.  

 

Oficie-se, para cumprimento. (grifou-se) 

 

Imperioso destacar que o Ministério Público Federal se valeu de 

instrumento processual para tentar obstar os efetios da decisão acima em destaque, 

porém apenas ocorreu a confirmação, pela Terceira Turma do TRF3, da 

determinação de não devolução dos servidores municipais cedidos (anexo), 

conforme ementa do acórdão que segue: 

 
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO 

SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DANO IRREPARÁVEL. IRREVERSIBILIDADE 

DA MEDIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  

1. A apelação em geral possui efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, 

caput, do Código de Processo Civil de 2015.  

2. Exceção é encontrada no caso de apelação em ação civil pública, em que a 

regra é a de eficácia imediata da sentença, podendo o juiz conferir o efeito 

suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. 

                                                           
4 Quanto ao primeiro ponto, efetivamente há risco de dano irreparável, na medida em que, antes mesmo do 
julgamento do recurso de apelação, se iniciaria a devolução de mais de 300 servidores municipais cedidos 
ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, prejudicando o desenvolvimento do relevante serviço 
público inerente à prestação jurisdicional. 
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 3. Nesse cenário, após pedido formulado pela União, foi deferido em parte o 

pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, especificamente, quanto ao 

ponto que trata da devolução, em 2 anos, de todos os servidores municipais 

cedidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.  

4. De fato, vislumbro haver risco de dano irreparável uma vez que eventual 

provimento do recurso de apelação não teria o condão de restabelecer, por inteiro, 

o status quo ante. 

 5. Deve-se considerar o impacto que a medida causará na vida de inúmeras 

pessoas - tanto na dos servidores que serão devolvidos, quanto na vida dos 

jurisdicionados, que serão impactados pela queda na performance da 

prestação do serviço público atinente à prestação jurisdicional.  
6. A execução imediata da sentença afigura-se temerária, antes da apreciação do 

recurso de apelação pelo Tribunal, razão pela qual entendo que, em tema de tutela 

provisória, há de evitar-se, tanto quanto possível, a produção de efeitos 

irreversíveis ou de difícil reversão.  

7. Agravo interno desprovido. (Terceira Turma TRF3, Pedido de Efeitos 

Suspensivo à Apelação (12357) Nº 5002074-53.2019.4.03.0000, Relator: Des. 

Fed. Nelton dos Santos) (grifou-se) 

 

Veja-se que a determinação abarca todos os servidores municipais 

que se encontram cedidos a este Tribunal, haja vista que todos estão submetidos à 

ordem judicial, notadamente este Tribunal. Nesse sentido, deve-se destacar, do 

acórdão acima transcrito, que o TRF3, após vasta instrução processual, verificou que 

devolver os servidores cedidos causará grande impacto na vida de inúmeras pessoas, 

pois tanto os servidores que serão devolvidos, quanto os jurisdicionados, “serão 

impactados pela queda na performance da prestação do serviço público atinente à 

prestação jurisdicional”. 

 

Vale ressaltar que o pedido de efeito suspensivo à Apelação nº 

5002074-53.2019.4.03.0000, na qual a União obteve êxito para que os servidores 

cedidos sejam mantidos, já transitou em julgado em 09 de outubro de 2019 (anexo), 

de modo que não há que se discutir se eles devem retornar. Assim, conforme se 

verifica dos autos da ação civil pública n. 0014759-40.2015.403.6105 (anexo) a 

ordem judicial que prevalece é justamente a impossibilidade do retorno dos 

servidores cedidos. 

 

Bem por isso, a determinação constante no Ofício Circular nº 

001/2020, viola à ordem judicial que assegura a manutenção dos cedidos. Ocorre que 

também não tem amparo a determinação de retorno dos cedidos a partir do 

fundamento de que se está a cumprir ordem do Tribunal de Contas da União, 

prolatada por meio do Acórdão TCU nº 3149/2019. 

 

 É porque não há ordem de retorno dos servidores cedidos nas 

determinações adotadas pelo Plenário do TCU. Em verdade, o que se percebe é a 
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determinação de que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região informe ao TCU 

sobre os relatórios anuais de gestão, a partir das determinações constantes na Ação 

Civil Pública 0014759.40.2015.403.6105, “bem como sobre o estágio processual ou 

desfecho da referida ação” (item 9.2). Para melhor compreensão, cabe destacar as 

determinações adotadas no julgamento: 

 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 

Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

 

9.1 nos termos dos arts. 237, inciso I, e 235, caput, do Regimento Interno deste 

Tribunal, conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 

9.2 nos termos do art. 241, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar 

ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que informe nos seus 

relatórios anuais de gestão, em tópico específico, sobre as providências 

adotadas e resultados alcançados para o pleno saneamento das irregularidades 

relativas às cessões de servidores para atuação no órgão, alvejadas na Ação Civil 

Pública 0014759.40.2015.403.6105, bem como sobre o estágio processual ou 

desfecho da referida ação; 
9.3 informar à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a 

título de alerta, que a cessão de servidores para atuação no órgão em desacordo 

com os princípios da impessoalidade ou eivadas por desvio de função e ocupação 

indevida de cargo efetivo caracteriza grave infração à norma legal ou 

regulamentar, sujeitando os responsáveis à multa prevista no art. 58, 

inciso II, da Lei 8.443/1992; 

9.4 nos termos do art. 243 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à 

SecexAdmin que monitore o cumprimento da determinação descrita no 

subitem 9.2; 
9.5 dar ciência deste Acórdão, informando aos seguintes destinatários que o teor 

integral desta deliberação ficará disponível no sítio deste Tribunal na Internet 

(www.tcu.gov.br): 

9.5.1 à Procuradoria da República em Campinas e Região/SP, ressaltando tratar-

se de matéria relacionada à Ação Civil Pública 0014759.40.2015.403.6105; 

9.5.2 ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, para os fins das competências previstas, respectivamente, nos arts. 103-

B, §4º, e 111-A, §2º, inciso II, da Constituição Federal; 

9.5.3 à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. (grifou-se) 

 

Além da obrigação de enviar ao TCU o relatório processual e 

desfecho da Ação Civil Pública 0014759.40.2015.403.61059.3, de acordo com o item 

9.3, o TCU alertou esta Presidência que cessões de servidores para atuação no órgão 

em desacordo com os princípios da impessoalidade ou eivadas por desvio de 

função caracteriza grave infração à norma legal, sujeitando os responsáveis à multa, 

mas não constatou situação que assim se enquadra, até porque é o que se discute na 

Ação Civil Pública 0014759.40.2015.403.61059.3. 
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Por fim, conforme se depreende do item 9.4, a SecexAdmin deve 

monitorar o cumprimento da determinação descrita no subitem 9.2, ou seja, o envio 

dos relatórios e desfechos processuais da mencionada Ação Civil Pública. Como se 

percebe, não há determinação para o retorno, mas o acompanhamento da 

implementação daquelas determinações judiciais.  

 

Em verdade, a decisão do TCU foi justamente considerar o contexto 

dos resultados processuais decorrentes da Ação Civil Pública 

0014759.40.2015.403.61059.3. Por isso, mais uma vez, verifica-se que determinar o 

retorno de servidores cedidos é violar à ordem judicial que assegura a manutenção 

dos servidores cedidos no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 

 

Nessa linha, deve-se destacar que, ao se violar a ordem judicial, 

também se incorre nos impactos os quais foram evitados por meio do atendimento do 

pedido de suspensão realizado pela União. Com isso, causará impacto tanto na vida 

dos servidores que serão devolvidos – especialmente no atual cenário de crise em 

razão do Covid-19-, quanto aos jurisdicionados, impactados pela queda na 

performance da prestação do serviço público atinente à prestação jurisdicional. 

 

Ao não se analisar esses aspectos, há decisão de encontro ao 

princípio da continuidade do serviço público e, consequentemente, do princípio 

da supremacia do interesse público. Isso porque os servidores cedidos prestam 

serviços essenciais para a prestação jurisdicional, em um cenário atual já de grave 

déficit de servidores no TRT15. 

 

Veja-se que o mencionado princípio da continuidade do serviço 

público, contemplado no artigo 175 da Constituição da República5 e na legislação 

infraconstitucional como na Lei nº 8.987, de 1995 (artigos 6º, § 1º, e 7º, I)6, impõe 

que, mesmo que se atenda a determinação de retorno, a prestação de trabalho 

continue, o que vai sobrecarregar os demais servidores ou impossibilitar a 

permanência da prestação adequada. 

Por tudo isso, a decisão desta Presidência deve observar à ordem 

judicial nos autos do pedido de efeito suspensivo à Apelação nº 5002074-

53.2019.4.03.0000, bem como a supremacia do interesse público, pois deve 

direcionar todos os atos no âmbito da Administração. 

                                                           
5 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. (...) IV - a obrigação de manter serviço adequado. 
6 Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 
usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1o Serviço 
adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.  Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 
8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado; 
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2.2. Da inexistência de irregularidades nas cessões 

 

Ainda que a ordem judicial e as determinações do TCU já 

demonstrem a impossibilidade de se atender à determinação constante no Ofício 

Circular nº 001/2020, cabe ressaltar a inexistência de irregularidades nas cessões dos 

servidores municipais.  

 

De acordo com o Ofício Circular nº 001/2020, os casos citados 

caracterizam desvio de função, pois se tratam de servidores cujos cargos na origem 

não guardam relação com as atribuições próprias das funções desta Justiça do 

Trabalho. Ocorre que são servidores cedidos que ocupam funções comissionadas, 

conforme se depreende do seu anexo, situação que deve ser melhor compreendida. 

 

Nesse caso, não há desvio de função, uma vez que a ocupação de 

função comissionada ou de cargo em comissão, com suas respectivas retribuições, 

importa no exercício de atribuições que não são inerentes ao cargo ocupado pelo 

servidor, mas próprias das atividades da função ou do cargo comissionado.  

 

Assim, o que deve ocorrer é que as tarefas com retribuição de função 

de confiança ou de cargo em comissão devem estar vinculadas à direção, à chefia 

ou ao assessoramento para que não se caracterize o desvio. É a situação de todos 

as cessões listados no anexo do Ofício Circular nº 001/2020, supostamente 

incompatíveis. 

 

Por isso, existem situações em que o servidor é designado para o 

exercício de função comissionada, passando a receber gratificação por esse acréscimo 

de tarefas, que podem ser diversas das características do cargo originário, pois própria 

da função comissionada. Esse é o entendimento constante na jurisprudência: 

 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃOCARACTERIZADA. 

EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. O autor não trabalhou em desvio 

de função, pois exerceu função comissionada. Houve 

remanejamento/aproveitamento de servidores estáveis que, diante da criação da 

autarquia federal ANVISA, e em virtude da extinção dos 

órgãos/delegacias/departamentos para os quais prestaram concurso público e 

onde estavam lotados, não poderiam ser demitidos. (...). Mantida a sentença de 

improcedência. (AC 200770020006806, VIVIAN JOSETE PANTALEÃO 

CAMINHA, TRF4 - QUARTA TURMA, 22/02/2010).  

 

 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DATILÓGRAFO. DESVIO DE 

FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE NA 
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REMUNERAÇÃO DE AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO 

BRASIL (LEI Nº 11.457/20070). IMPOSSIBILIDADE. 

PC.2. (...) 

4. O conjunto sistemático de atividades, atribuições e poderes laborativas, 

integrados entre si, que formam uma unidade no contexto da divisão do trabalho 

estruturada definem a função. Por sua vez, a tarefa consiste em uma atividade 

específica, estrita e delimitada, existente na divisão do trabalho estruturada. É 

uma atribuição ou ato singular no contexto da prestação laboral. Assim, uma 

mesma tarefa pode estar presente na composição de mais de uma função, 

sem que isso venha necessariamente a comprometer a identidade própria e 

distintiva de cada uma das funções comparadas. A tarefa de atendimento ao 

público, por exemplo, pode estar presente em distintas funções. 

5. O que se verifica, no presente caso, é que o autor, por ter executado 

determinadas tarefas comuns ao cargo de Auditor-Fiscal da Previdência Social e 

de Datilógrafo, no exercício de Função Gratificada de Chefia da Seção de 

Orientação da Arrecadação, acreditou estar desempenhando atribuições de 

Auditor-Fiscal da Previdência Social. Contudo, uma mesma tarefa pode 

compor várias funções, conforme salientado anteriormente, sem, 

necessariamente, comprometer a identidade própria e distintiva de cada uma das 

funções comparadas. 

6. Para que fique configurado o desvio de função, exige-se a prova de que o 

trabalho exercido é fruto de esforço intelectual próprio, que não necessita 

supervisão constante, e que detenha a responsabilidade pelo trabalho 

desenvolvido e autonomia para decidir frente a situações conflitantes, não sendo 

esta a hipótese dos autos, visto que "ao proceder ao confronto das atribuições 

exercidas pelo autor com as dos cargos de auditor-fiscal conclui-se que não há 

correlação entre elas. No máximo, quando as atribuições se aproximam, como no 

caso da 'orientação aos contribuintes ou sujeitos passivos', nota-se que neste 

momento a parte autora estava desempenhando função gratificada, logo, já 

recebia um plus remuneratório pelo seu desempenho, não existindo direito a 

ressarcimento. Além disto, conforme minuciosamente descrito acima, as 

atribuições típicas de Auditor Fiscal têm nítido caráter decisório, incompatível 

com a descrição das funções que o autor afirma ter desempenhado na petição 

inicial." 

7. Assim, tem-se que o mero desempenho das tarefas apontadas na inicial não 

caracteriza o desvio de função, até porque, in casu, as atividades exercidas pelo 

apelante não configuravam atividade privativa de Auditor-Fiscal da Previdência 

Social, consideradas as funções especificadas no Anexo I da OS/IAPASSAD-

135/1986, publicada no BS/IAPAS/DG nº 42, de 05 de março de 1986 (v. fls. 

04/05) e aquelas pelo exercício de Função Gratificada (v. fls. 05 e 71). 8. 

Precedente desta eg. Segunda Turma: AC450708/AL, Desembargador Federal 

Fernando Braga, Segunda Turma, DJE 11/07/2013. 9. Apelação improvida.” 

(AC 00005986720104058102AC - Apelação Cível – 534616. TRF 5. Segunda 

Turma.  Relator Desembargador Federal Fernando Braga. DJE - 

Data:03/11/2014) 

 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. 

ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DIFERENÇA 

REMUNERATÓRIA COM O CARGO DE AUDITOR-FISCAL. EXERCÍCIO DE 
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FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DESVIO NÃO CONFIGURADO. AUTOR. ÔNUS DA 

PROVA. (...) 

2. O desvio de função não é reconhecido como forma de provimento, originário 

ou derivado, em cargo público (CF, art. 37, II). No entanto, a jurisprudência tem 

assegurado aos servidores que comprovadamente experimentam tal situação, o 

pagamento relativo às diferenças remuneratórias decorrentes do desvio de função, 

enquanto este perdurar. 

3. Quando o servidor é remunerado com função comissionada específica, 

descaracteriza-se a hipótese de desvio de função, tendo em vista que houve a 

remuneração pelo exercício das funções atípicas ao cargo efetivo, de acordo 

com a gratificação estipulada para tanto, como um plus remuneratório. 

Precedentes. 

4. Conforme se depreende dos autos, " As atividades pelas quais o autor é 

responsável, por conta do exercício da função comissionada, estão todas 

inseridas na competência originária do setor que chefia, competência esta 

estabelecida no Regimento Interno da Receita Federal do Brasil". 

5. Na hipótese, o servidor é lotado na Alfândega da Receita Federal do Brasil no 

Aeroporto Internacional de Salvador, exerce desde 2003, a função de Chefe do 

Setor de Arrecadação e Cobrança. (...) 

7. "O ônus da prova do desvio de função e da atividade efetivamente exercida é 

do autor, assim, pretendendo o pagamento de diferenças salariais em razão do 

desvio funcional, incumbe-lhe comprovar a inadequação das atividades ao 

cargo que exerce e quais eram efetivamente realizadas." (AC 0001830-

07.1998.4.01.0000/BA, Rel. Desembargadora Federal Neuza Maria Alves Da 

Silva, segunda Turma, e-DJF1 p.89 de 22/04/2010). Não restando comprovado o 

alegado desvio, forçoso reconhecer a improcedência do pedido. 

8. Apelação da parte autora não provida. (TRF 1, APELAÇÃO CÍVEL N. 0017259-

42.2011.4.01.3400/DF, RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA 

SIGMARINGA SEIXA, Data de julgamento: 26 de julho de 2017) (grifou-se) 

 

No mesmo sentido é o entendimento do Conselho Nacional de 

Justiça, ao analisar suposto desvio de função na ocupação de funções comissionadas 

de direção por Técnicos Judiciários. Vejamos: 

 
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO 

LIMINAR DO FEITO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS. DESVIO DE FUNÇÃO. TÉCNICOS JUDICIÁRIOS. CARGO EM 

COMISSÃO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. IMPROCEDÊNCIA.  

I – A decisão monocrática exarada diferencia de forma minudente a 

natureza jurídica dos cargos efetivos, funções de confiança e cargos em 

comissão, sendo certo que estes últimos vinculam-se às atribuições de direção, 

chefia e assessoramento, de livre nomeação e exoneração pela autoridade 

competente, observados os requisitos e parâmetros legalmente estabelecidos.  

II – No caso dos autos os servidores listados pela associação interessada ocupam 

cargos de técnico judiciário e exercem funções comissionadas de Diretor de 

Secretaria, cujo único requisito previsto em lei é a graduação em direito. Tem-

se, por conseguinte, a compatibilidade das atribuições com a função de 
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confiança desenvolvida, inclusive por técnico judiciário, não configurado o 

desvio de função.  

III – Recurso Administrativo conhecido e improvido. (Procedimento de Controle 

Administrativo n° 2006-24.2011.2.00.000, Relatora: Conselheira Morgana 

Richa, Data de Julgamento 21/06/2011) (grifou-se) 

 

Conforme se vê, quando o servidor é remunerado com função 

comissionada específica, descaracteriza-se a hipótese de desvio de função, tendo 

em vista que se trata do exercício das funções atípicas ao cargo efetivo, mas típicas 

da função comissionado. 

 

Ainda, percebe-se que os casos identificados como incompatíveis 

são aqueles em que o servidor possui nível de escolaridade médio, a partir de um 

entendimento de que todas as funções comissionadas devem ser ocupadas pelo 

nível superior. Isso porque a grande maioria é ocupante de FC- 01 e FC-02 e se 

percebe o registro de incompatibilidade para os que não possuem nível superior. 

 

No entanto, não merece prosperar esse entendimento, visto que a Lei 

nº 11.416, de 2006, ao dispor sobre as funções comissionadas, posteriormente 

regulamentada pela Portaria Conjunta nº 3, de 2007, determina que somente as 

funções consideradas de natureza gerencial devem, preferencialmente, ser ocupadas 

por servidores com curso superior: 

    
Lei nº 11.416, de 2006 

Art. 5º Integram os Quadros de Pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União 

as Funções Comissionadas, escalonadas de FC-1 a FC-6, e os Cargos em 

Comissão, escalonados de CJ-1 a CJ-4, para o exercício de atribuições de direção, 

chefia e assessoramento. (...) 

§ 2º As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas 

preferencialmente por servidores com formação superior. 

§ 3º Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que 

haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em regulamento, 

exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial 

oferecido pelo órgão. 

 
Portaria Conjunta nº 3, de 2007  

Art. 4º As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas, 

preferencialmente, por servidores com formação superior e experiência 

compatível com a área de atuação, na forma a ser estabelecida em cada órgão. 

 

§ 1º Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em 

que haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em 

regulamento de cada órgão, exigindo-se do titular participação em curso de 

desenvolvimento gerencial oferecido pela administração.  
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Além de não se exigir nível superior para todas as funções 

comissionadas e as de natureza gerencial serem preferencialmente ocupadas por 

servidores com formação superior, a Portaria Conjunta nº 3, de 2007, no seu § 2º do 

artigo 4º, excepcionada, ainda que para efeito de substituição, o nível de escolaridade, 

haja vista a inexistência de servidor que preencha tal requisito: 
 

Art. 4º (...) 

§ 2º Poderá ser excepcionado, para efeito de substituição, o critério de 

escolaridade, na hipótese de inexistir, na unidade, servidor que preencha tal 

requisito.   

 

Ainda de acordo com a Lei nº 11.416, as carreiras do Poder Judiciário 

são formadas pelos cargos de Analista Judiciário, Técnico Judiciário e Auxiliar 

Judiciário, as quais possuem as seguintes atribuições e requisitos:  
 

Art. 4º As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o 

seguinte:  

I - Carreira de Analista Judiciário: atividades de planejamento; organização; 

coordenação; supervisão técnica; assessoramento; estudo; pesquisa; elaboração 

de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de 

complexidade;  

II - Carreira de Técnico Judiciário: execução de tarefas de suporte técnico e 

administrativo;  

III - Carreira de Auxiliar Judiciário: atividades básicas de apoio operacional.  

 

Art. 8º São requisitos de escolaridade para ingresso:  

I - para o cargo de Analista Judiciário, curso de ensino superior, inclusive 

licenciatura plena, correlacionado com a especialidade, se for o caso;  

II - para o cargo de Técnico Judiciário, curso de ensino médio, ou curso técnico 

equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o caso;  

III - para o cargo de Auxiliar Judiciário, curso de ensino fundamental 

 

Com isso, para que se possa prestar serviços no âmbito deste 

Tribunal, a legislação exige como mínimo a conclusão do ensino fundamental, 

considerando que as funções desenvolvidas são diversas, com complexidades 

distintas, logo, não há necessidade de todos terem ensino superior. 

 

Como se vê, a carreira própria dos servidores do TRT15 não exige 

ensino superior para todos os cargos efetivos, ou mesmo o médio. Além disso, não se 

efetuou a análise individualizada das tarefas próprias das funções ocupadas no TRT 

15 com as atribuições do cargo de origem, como é necessário nas demandas 

envolvendo apuração de desvio de função.  

 

Diante disso, verifica-se que ocorreu equívoco nas análises que 

concluíram pela incompatibilidade, já que inclui servidores ocupantes de funções 
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comissionadas, o que também impede a imposição da determinação de retorno dos 

servidores cedidos listados com base no suposto desvio de função. 
 

3. REQUERIMENTO 

 

Ante o exposto, requer: 

 

(a) a revogação do Ofício Circular nº 001/2020–GP/DG que 

determinou o retorno de servidores municipais cedidos, em cumprimento à ordem 

judicial exarada no pedido de efeito suspensivo à Apelação nº 5002074-

53.2019.4.03.0000; 

 

(b)  a adoção de providências necessárias, inclusive a edição de novo 

ato de comunicação, para que se evite o retorno dos servidores municipais cedidos, 

até mesmo os listados no anexo do Ofício Circular nº 001/2020–GP/DG; 

 

Campinas, 07 de maio de 2020. 

 

 

IVAN BAGINI 

Presidente do Sindiquinze 


