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AGRAVO  INTERNO.  LIMINAR  EM  MANDADO
DE  SEGURANÇA.  DEFERIMENTO.  CONCURSO
PÚBLICO.  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE
SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO
DE  BOMBEIROS  MILITAR  DO  ESTADO  DA
PARAÍBA.  IRRESIGNAÇÃO  DO  ENTE  ESTATAL.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  IMPUGNAÇÃO  AO  EDITAL.
RESPONSABILIDADE EXPRESSA DO PRESIDENTE
DO  CERTAME.  ACOLHIMENTO  DA PREFACIAL
SUSCITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, VI, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PRECEDENTES
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.  

-  Configura-se  a  ilegitimidade  passiva  ad  causam
Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 2012599-55.2014.815.0000                                                                                                                                      1



quando  a  autoridade  apontada  como  coatora  não
detém  legitimidade  para  cumprir  eventual  ordem
mandamental.

- Nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo
Civil e art. 10, da Lei nº 12.016/09, é denegar a ordem
mandamental, extinguindo o feito sem resolução do
mérito,  quando  resta  reconhecida  a  ilegitimidade
passiva da parte impetrada.

Vistos.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO, fls.  99/104,
interposto pelo  Estado da Paraíba  contra decisão proferida por esta  relatoria,  fls.
75/79, que, nos autos do  Mandado de Segurança,  deferiu a liminar pleiteada por
Madalena Kelly Brandão Cordeiro e outros.

Em suas razões,  o recorrente pleiteia,  em síntese,  a
reconsideração da decisão emergencial  concessiva,  suscitando,  preliminarmente,  a
ilegitimidade  passiva  da  autoridade  coatora,  por  entender  que,  nos  moldes  do
próprio  edital,  a  responsabilidade  por  correção  de  suposta  ilegalidade  seria  do
Presidente da Comissão do Concurso Público em questão; bem como a ausência de
direito líquido.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Do  cotejo  dos  autos,  infere-se  que  os  impetrantes
ingressaram com o presente mandamus em face de ato supostamente ilegal praticado
pelo  Governador do Estado da Paraíba e pelo  Secretário de Segurança Pública e
Defesa Social, objetivando permanecer no certame e ser convocado para as próximas
etapas  do  concurso  público  para  o  Curso  de  Formação  de  Soldados  da  Polícia
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Militar  e do Corpo de Bombeiros Militar  do Estado da Paraíba,  nos termos do
Edital nº 001/2014 – CFSd PM/BM 2014, ao argumento de terem atingido o mínimo
exigido em todas  as  matérias  no conjunto  total  das  provas,  ou seja,  a  pontuação
superior a 50% (cinquenta por cento), haja vista a existência de previsão editalícia no
sentido de o candidato que obtiver o mínimo de 40% (quarenta por cento) de cada
prova e/ou 50% (cinquenta por cento) do total de pontos atribuídos ao conjunto de
todas as provas não será eliminado do certame.

Deferimento  do  pleito  liminar,  fls.  75/79,  para
assegurar  a  aprovação  dos  insurgentes  no  exame  intelectual,  dando  ensejo  à
interposição  de  agravo  interno pelo  Estado  da  Paraíba,  pugnando  pela
reconsideração do decisum.

Pois bem.

De logo, calha analisar a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam, suscitada pelo Estado da Paraíba, em sede de agravo interno.

Sustenta o ente estatal que a responsabilidade para
corrigir  eventual  irregularidade  no  certame  é  do  Presidente  da  Comissão  do
Concurso, devendo este, portanto, figurar no polo passivo do presente mandamus.

Com relação à temática  em apreço,  de bom alvitre
consignar o disposto na Lei Federal nº 12.016/09, no seu art. 6º, § 3º:

Art. 6º. Omissis.
(…)
§  3º.  Considera-se  autoridade  coatora  aquela  que
tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane
a ordem para a sua prática.

Com efeito,  não  resta  dúvida  que deve figurar  no
polo  passivo  aquele  agente  público  diretamente  responsável  e  exclusivamente
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competente  para  apreciação  dos  pedidos  administrativos  de  correção  editalícia,
dotado de poderes legalmente delineados para a prolação da respectiva decisão. 

Nessa  mesma  linha  de  raciocínio,  transcrevo  os
seguintes escólios:

(...) 2.2. Ilegitimidade passiva ad causam do Ministro
de  Estado  da  Educação:  Autoridade  coatora,  em
mandado  de  segurança,  é  aquela  que  ordena  ou
omite  a  prática  do  ato  impugnado  e  detém
competência  para  praticar  o  futuro  mandamento,
determinado  pelo  Judiciário. A correta  verificação
de  sua  legitimidade  depende,  também,  da
compreensão e da identificação do ato coator.  (STJ,
MS  15.212/DF,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  27/10/2010,  DJe
11/11/2010).

E,

(...) 2. É certo que se constitui premissa básica para a
legitimidade passiva no mandado de segurança que
o impetrante apresente as razões que identificam a
autoridade impetrada como aquela que praticou ou
possa praticar ato ofensivo a seu direito líquido e
certo, assim como que possua atribuição para sanar
a  ilegalidade  do  ato.  (STJ,  MS  16.899/DF,  Rel.
Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  09/11/2011,  DJe
16/11/2011) - destaquei.

Observa-se,  ademais,  que  o  próprio  edital  traz  a
seguinte informação, fl. 64: “20.18. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos
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omissos e os casos duvidosos serão resolvidos pelo IBFC, no que couber,  e pelas
comissões coordenadoras da PMPB e do CBMPB”.

Nesse norte, com base no entendimento do Superior
Tribunal de Justiça acima esposado, entendo que o Governador do Estado da Paraíba
e nem o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social possuem legitimidade para
figurar  no  polo  passivo  do  mandado  de  segurança  contra  ato  do  Presidente  da
Comissão  de  concurso  público,  tendo  em  vista  a  ausência  de  participação  dos
impetrados na prática do ato coator, não possuindo, assim, competência para corrigir
a suposta ilegalidade.

Em casuística similar, esta Corte de Justiça já decidiu:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO  PÚ-
BLICO. CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FOR-
MAÇÃO.  ATO  PRATICADO  PELO  PRESIDENTE
DA COMISSÃO DO CONCURSO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO SECRETARIO DE SEGURANÇA E DA
DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA. MA-
TÉRIA DE  ORDEM  PÚBLICA.  CONHECIMENTO
DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DA LIDE. INCOMPETÊN-
CIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA DOS
AUTOS  PARA UMA DAS  VARAS  DA FAZENDA
PÚBLICA DA CAPITAL.  INCOMPETÊNCIA  DE-
CRETADA.
-  Para o Superior  Tribunal  de Justiça  “considera-se
autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato
impugnado...” (MS nº 14668/DF, Relator: Min. Bene-
dito Gonçalves, Publ. 24/03/10).
- A autoridade tida como coatora, Presidente da Co-
missão do Concurso Público, não se enquadra dentre
aquelas abrangidas pelo art. 10, I, da Resolução TJPB
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nº 51/2011, devendo a presente demanda ser redistri-
buída a uma das Varas da Fazenda Pública da Capi-
tal.  (Mandado  de  Segurança  nº  2011080-
45.2014.815.0000 – Des. José Aurélio da Cruz, Julgado
em 25 de agosto de 2014).

Por tais motivos, acolho a prefacial de ilegitimidade
passiva arguida pelo Estado da Paraíba, em sede de informações.

 
Ante o exposto, em face da ilegitimidade passiva das

autoridades  apontadas  com  coatoras,  DECLARO  EXTINTO  O  PRESENTE
MANDAMUS,  com base no art.  267,  VI,  do Código de Processo Civil,  para,  em
consequência,  denegar  a  ordem mandamental,  nos  termos do art.  10,  da Lei  nº
12.016/09.

P. I. 

João Pessoa, 05 de dezembro de 2014.

João Batista Barbosa
  Juiz de Direito Convocado 

Relator
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