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Agravo de Instrumento nº 0001703-50.2015.815.0000 – 1ª Vara da Infância
e Juventude da Capital.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Agravante: Estado da Paraíba.
Procurador: Pablo Dayan Targino Braga.
Agravado:  Ana  Maria  Dantas  de  Oliveira,  representado  por  sua  genitora,
Maria do Rosário Dantas Pessoa.
Advogado: Flávio Gonçalves Coutinho.

DECISÃO MONOCRÁTICA

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PLEITO  DE
CONCESSÃO  DE  CERTIFICADO  DE  ENSINO
MÉDIO.  APROVEITAMENTO DE NOTA OBTIDA NO
ENEM. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU.
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  DA  FAZENDA
PÚBLICA.  SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA
EDUCAÇÃO  APONTADA  COMO  AUTORIDADE
COATORA. PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO
MANDAMUS.  ATO  PRATICADO  PELA  GERENTE
EXECUTIVA  DE  EDUCAÇÃO.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  ACOLHIDA.  EFEITO
TRANSLATIVO.  EXTINÇÃO  DO  MANDADO  DE
SEGURANÇA  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
LIMINAR REVOGADA.  PREJUDICADO O MÉRITO
DO AGRAVO.

- "Para efeito de definição da legitimidade passiva ad
causam  no  mandado  de  segurança,  autoridade
coatora é aquele que pratica o ato vergastado e que
detém,  por  isso  mesmo,  capacidade  para  seu
desfazimento" (AgRg  no  RMS  39.566/SC,  Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 4.12.2013).

-  A indicação errônea da autoridade coatora implica
extinção do processo sem resolução de mérito, sendo
vedada  a  concessão  de  prazo  para  a  emenda  da
petição inicial, máxime porque a substituição do polo
passivo  provocaria  a  modificação  da  competência
para  o  julgamento  do  mérito  da  impetração.
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Precedentes.

VISTOS, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA
PARAÍBA contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz  de Direito da 1ª
Vara da Infância e Juventude da Capital, nos autos da Ação de Mandado de
Segurança  nº  0000352-44.2015.815.2004  impetrada  por  ANA  MARIA
DANTAS DE OLIVEIRA,  representado por  sua genitora,  Maria do Rosário
Dantas Pessoa.

Nos autos da ação principal a impetrante se insurgiu contra o
indeferimento  da concessão do  certificado de conclusão de  ensino médio,
figurando no polo passivo a Secretária de Educação do Estado da Paraíba.

No ato apontado como coator, juntado às fls. 33, consta que a
impetrante  não  atendeu  ao  requisito  constante  no  item  II,  do  Art.  1º,  da
Portaria INEP nº 179, de 28 de abril de 2014, qual seja, não possuir a idade
mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da primeira prova de cada
edição do exame. 

Assim, a agravada ajuizou a demanda originária objetivando a
concessão  de  certificado  de  conclusão  de  ensino  médio  para  efetivar
matrícula em instituição de ensino superior para o qual foi selecionada, em
decorrência  de  suficiência  de  desempenho no  Exame Nacional  do  Ensino
Médio (ENEM). Requereu pedido liminar, o qual fora concedido pelo juízo a
quo (fls. 37/40).

Inconformado,  o  Estado  da  Paraíba  manejou  o  presente
recurso.  Preliminarmente,  ventilou  a  incompetência  absoluta  do  juízo  da
Infância e Juventude para o processo e julgamento do feito,  bem assim a
ilegitimidade passiva da autoridade tida como coatora. No mérito, requereu a
reformada a decisão referida, bem como o efeito suspensivo.

O processo veio instruído com documentos essenciais e outros
que entendeu necessários.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

De início,  tenho que assiste  razão ao agravante (Estado da
Paraíba) quanto à alegação de ilegitimidade passiva na autoridade apontada
como coatora no processo originário – Mandado de Segurança nº  0000352-
44.2015.815.2004.

Com efeito, verifica-se que a conduta impugnada (fls. 33) pela
Ação Mandamental  fora  praticada tão somente pela  Gerente Executiva de
Educação de Jovens e Adultos, Sra. Maria Oliveira de Moraes, não havendo
qualquer relação com o titular da Pasta Estadual de Educação.

Nesse mister, estabelece o artigo 6º, § 3º da Lei nº 12.016/09: 
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Art. 6º § 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha
praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a
sua prática. 

A esse respeito, esclarecem NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY:

Autoridade  coatora.  É  quem  praticou  o  ato  apontado  como
ilegal ou abusivo, ou de quem emanou a ordem para a prática
do ato, vale dizer,  quem pode corrigir  o ato coator.  O mero
executor da ordem não é autoridade coatora porque não
pode  rever  nem  corrigir  o  ato,  pois  apenas  agiu  em
cumprimento a ordem superior. (Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 11ª ed, São Paulo: RT,
pág. 1.706). [grifei].

Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência do STJ. Veja-se:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚBLICO.  INSURGÊNCIA  DA
IMPETRANTE  QUANTO  À  NOMEAÇÃO  DE  CANDIDATA
APROVADA EM OUTRA REGIÃO (BAIXO SAPUCAÍ) PARA O
CARGO NO QUAL A AUTORA AGUARDAVA SUA CHAMADA
(PENITENCIÁRIA  REGIONAL  DE  FORMIGA/MG).
PRETENSÃO  DEDUZIDA  CONTRA  O  SECRETÁRIO  DE
ESTADO  DA  DEFESA  SOCIAL  E  O  DIRETOR  DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
SÚMULA 83/STJ. ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Na
origem, o Mandado de Segurança apontava a ilegalidade da
nomeação de servidora - aprovada para as vagas na região de
Baixo Sapucaí - para o cargo de Analista Nível I - Enfermagem,
na  Penitenciária  de  Formiga,  onde  a  autora  aguardava  sua
nomeação, considerando estar classificada em 6º (sexto) lugar
e  já  terem  sido  nomeados  os  cinco  primeiro  aprovados.  2.
"Para  efeito  de  definição  da  legitimidade  passiva  ad
causam no mandado de segurança, autoridade coatora é
aquele que pratica o ato vergastado e que detém, por isso
mesmo, capacidade para seu desfazimento" AgRg no RMS
39.566/SC, Rel.  Ministro Mauro Campbell  Marques, Segunda
Turma,  DJe  4.12.2013.  3.  No  caso  concreto,  a  própria
demandante reconhece, em sua inicial, que o ato de nomeação
contra  o  qual  se  insurge  foi  praticado  pelo  Governador  do
Estado, competência prevista no art. 90, III, da Constituição do
Estado de Minas Gerais.  Acórdão recorrido em conformidade
com precedentes do STJ. Súmula 83/STJ. 4. Ademais, a Teoria
da  Encampação  não  se  aplica  à  hipótese  dos  autos,  pois,
tendo  as  informações  sido  prestadas  pelas  próprias
autoridades impetradas, não houve a defesa do ato impugnado
por autoridade hierarquicamente superior. Precedentes do STJ.
5.  Recurso  Ordinário  não  provido.  (STJ  -  RMS:  39106  MG
2012/0195790-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data
de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 19/03/2014).

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
CONCURSO  PÚBLICO.  AVALIAÇÃO  PSICOLÓGICA.
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ELIMINAÇÃO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PRETENSÃO.
NULIDADE  E  NOVO  EXAME.  INDICAÇÃO.  AUTORIDADES
PÚBLICAS.  DESTITUIÇÃO.  PRERROGATIVA.  REALIZAÇÃO
DE NOVA AVALIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. 1. Para
efeito de definição da legitimidade passiva ad causam no
mandado de segurança, autoridade coatora é aquele que
prática o ato vergastado e  que detém,  por  isso mesmo,
capacidade para seu desfazimento. 2. Assim não configurado
o caso concreto, carecia o recorrente do direito de impetrar a
segurança. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS
39.566⁄SC,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe 04⁄12⁄2013). [grifos acrescidos].

Convencido  de  que  os  pressupostos  da  ação  devam  ser
apreciados, em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, é imperativa
a declaração da ilegitimidade passiva da Secretária de Educação do Estado
da Paraíba, no feito originário deste agravo, restando prejudicado o mérito do
presente recurso.

DISPOSITIVO

Com  essas  considerações, aplicando  o  efeito  translativo
recursal, DENEGO a segurança consoante a regra contida no artigo 6º, § 5º,
da Lei Federal nº 12.016/09 c/c o § 3º, do art. 267, do CPC, JULGO EXTINTO
o Mandado de Segurança - processo n° 0000352-44.2015.815.2004, sem
resolução de mérito, em tramitação na 1ª Vara da Infância e Juventude da
Comarca da Capital,  por  ilegitimidade passiva da Educação do Estado da
Paraíba, ficando sem efeito a liminar concedida naqueles autos e,  JULGO
PREJUDICADO o Agravo de Instrumento.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 10 de abril de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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