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MANDADO  DE  SEGURANÇA  —  NOMEAÇÃO  —  CONCURSO 
PÚBLICO  —  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  — 
ACOLHIMENTO  —  SECRETÁRIO  DE  ADMINISTRAÇÃO 
INCOMPETENTE  PARA  O  ATO  DE  NOMEAÇÃO —   — 
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 

—  “a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado (...); é a 
autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a  
execução  ou  inexecução  do  ato  impugnado  e  responde  pelas  suas  
consequências administrativas”. (MEIRELLES, op., cit., p. 64).

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos antes identificados. 

ACORDAM os integrantes do Segunda Seção Especializada do Tribunal 
Justiça  do Estado da Paraíba,  à unanimidade,  denegar a segurança,  nos  termos do voto do 
relator.

RELATÓRIO

Priscila Mayana Torres Barboza impetrou  Mandado de Segurança em 
face do Secretário de Administração do Estado da Paraíba e do Presidente do IBFC – Insituto 
Brasileiro de Formação e Capacitação, requerendo, liminarmente, sua nomeação para o cargo no 
qual foi aprovada.

Assegura a impetrante que prestou concurso para o cargo de professor de 
física, o qual, segundo edital, havia previsão de 40 vagas (fl.30) para o município de João Pessoa. 
Alega ainda, que ficou classificada na posição 47, e, que, 10 candidatos que estavam classificados a 
sua frente,  tiveram suas respectivas portarias tornadas sem efeito, motivo pelo qual, assegura que 
faz jus à nomeação.

A primeira autoridade impetrada (Secretário de Administração do Estado da 
Paraíba),  nas  informações  de  fls.99/102,  suscitou  preliminarmente  sua  ilegitimidade  passiva, 
afirmando não ser de sua competência promover ou nomear servidores, mas sim o Chefe do Poder 



Executivo. No mérito, sustentou a inexistência de prova pré-constituída, bem como a ausência de 
direito líquido e certo. Por fim, pugnou pela denegação da ordem. 

A segunda  autoridade  impetrada,  apesar  de  devidamente  intimada,  não 
apresentou contrarrazões, conforme certidão de fls.119

Liminar indeferida às fls.74/75.

Em parecer de fls.110/114, o Ministério Público opinou pela concessão da 
segurança.

VOTO

DA PRELIMINAR

O  impetrado  afirma  ser  parte  ilegítima  para  figurar  no  polo  passivo  da 
demanda, sob a alegação de que não praticou nenhuma ilegalidade ao suposto direito da impetrante, 
já que não é de sua competência o ato de nomeação de servidores, sendo esta atribuição do Chefe 
do Poder Executivo Estadual.

Pois  bem.  Por  autoridade  impetrada,  há  de  se  entender  “a  pessoa  que 
ordena ou omite a prática do ato impugnado (...); é a autoridade superior que pratica ou ordena 
concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas  
consequências administrativas”. (MEIRELLES, op., cit., p. 64).

Deste  conceito  extrai-se  a  conclusão  de  que  por  autoridade  impetrada 
somente se pode entender  aquela  que tenha,  efetivamente,  dentro das regras de competência,  o 
poder de rever os atos e de corrigir o ato praticado. A este respeito, mais uma vez cito Hely Lopes 
Meirelles:  “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).

Desta  feita,  é  de  se  reconhecer  a  ilegitimidade  do  Secretário  de 
Administração do Estado da Paraíba, tendo em vista  não possuir o mesmo poderes para efetivar a 
impetrante  no  cargo  para  qual  realizou  o  certame,  sendo,  no  caso,  o  Governador  do  Estado a 
autoridade que detém poderes para a nomeação, razão pela qual, deve apenas este figurar no polo 
passiva da demanda.

Seguindo essa linha de raciocínio,  cite-se o art.  86,  XX, da Constituição 
Estadual:

Art. 86. Compete privativamente ao Governador do Estado: 

XX – prover,  de forma definitiva ou temporária, as funções gratificadas e os cargos  
públicos criados por lei  e integrados à estrutura organizacional do Poder Executivo  
Estadual. 

A respeito do tema, em caso análogo a jurisprudência desta Egrégia Corte 
assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 
MAGISTÉRIO.  PRETERIÇÃO  EM  FACE  DE  CONTRATAÇÃO  EMERGENCIAL. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO PARA ATOS DE 



NOMEAÇÃO  NO  SERVIÇO  PÚBLICO  ESTADUAL.  COMPETÊNCIA 
PRIVATIVA  DO  GOVERNADOR  DO  ESTADO.  ART.  82,  XVIII,  DA 
CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL  .  AUSÊNCIA  DE  DELEGAÇÃO.  ERRÔNEA 
INDICAÇÃO  DA AUTORIDADE  COATORA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  O  PODER 
JUDICIÁRIO  CORRIGIR  DE  OFÍCIO  O  PÓLO  PASSIVO  DO  MANDAMUS. 
PETIÇÃO  INICIAL  INDEFERIDA.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.NEGARAM 
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. (Agravo Regimental  Nº 70025475633, 
Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar 
Maia, Julgado em 12/09/2008)

Ante  o  exposto,  acolho  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  do 
Secretário de Administração do Estado da Paraíba e, com respaldo nas prescrições do § 5º, do 
art. 6º, da Lei nº 12.016/2009, c/c dispositivo 267, VI, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA, sem 
apreciação de mérito.

É como voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Saulo Henriques de Sá e Benevides - Presidente em Exercício – Relator: Saulo Henriques de Sá e 
Benevides. Participaram ainda do julgamento os Senhores Desembargadores Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira,  Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho,  Maria  das  Graças  Morais  Guedes. 
Ausente justificadamente o Desembargador João Alves da Silva e José Aurélio da Cruz.

Presente  à  sessão,  representando o  Ministério  Público,  a  Excelentíssima 
Senhora Doutora Marilene Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça. 

João Pessoa, 15 de abril de 2015. 

                                      Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                                                                            Relator


