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PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD 
CAUSAM SUSCITADA  PELO  SECRETÁRIO  DE 
ADMINISTRAÇÃO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — 
COMPETÊNCIA  PRIVATIVA  DO  GOVERNADOR  DO 
ESTADO  —  ACOLHIMENTO  —  RECONHECIMENTO 
EX OFFICIO DA ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE 
CIDADANIA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA — 
ART.86, INCISO XX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL — 
IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE  DO  MÉRITO  — 
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

—  (…)  É parte  legítima  para  figurar  no  polo  passivo 
do mandado de segurança o governador do estado, não o secretário  
de  administração,  porquanto  cabe  privativamente  à 
primeira autoridade prover e extinguir os cargos públicos estaduais,  
nos  termos  do art.  86,  inciso  XX,  da  constituição da  Paraíba.(...)  
TJPB;  Rec.  999.2011.000.771-6/001;  Tribunal  Pleno;  Rel.  Desig.  
Des. Joás de Brito Pereira Filho; DJPB 09/08/2013

VISTOS ETC.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança impetrado  por  Fabiana 
Davi Lira contra ato do  Secretário de Administração do Estado da Paraíba e do 
Secretário de Cidadania e Administração Penitenciária.

Alega a impetrante que se submeteu ao concurso público para  o 
cargo  de  agente  de  segurança  penitenciária  ficando  na  59ª  posição,  de  56  vagas 
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disponíveis no edital. Afirma que houve a desistência de quatro candidatas, estando a 
impetrante dentro do número de vagas disponibilizadas, inclusive foi chamada para o 
curso de formação de agente  de segurança,  razão  pela  qual  pleiteia  a  concessão  da 
segurança. 

Uma das autoridades impetradas, o Secretário de Administração 
do Estado da Paraíba, afirmou, em síntese, a inexistência de prova préconstituída, bem 
como a sua ilegitimidade. Por fim, requereu a denegação da segurança (fl.87/89).

Liminar indeferida às fls.72/73.

Em  parecer  de  fls.91/93,  o  Ministério  Público  opinou  pela 
extinção do processo, porquanto ausente prova pré-constituída.

É o Relatório.
  

Da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam

Conforme apontou a autoridade impetrada, para o caso em tela, 
a indicação do Secretário de Administração do Estado da Paraíba foi equivocada, pois 
não é a autoridade responsável pelo ato de nomeação do impetrante no cargo de agente 
de segurança penitenciária. 

Veja-se  que  é  irrelevante  a  discussão  a  respeito  do  direito  à 
nomeação da impetrante, porquanto, ainda que beneficiado com uma decisão favorável, 
o  seu  direito  não  será  efetivado,  considerando  que  o  ato  de  nomeação  do  servidor 
público é privativo do Governador do Estado.

Neste sentido, a Constituição Estadual afirma:

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.

Convém esclarecer que, na hipótese, não se aplica a teoria da 
encampação, já que o Secretário é hierarquicamente inferior ao Governador do Estado1.

Neste sentido, vejamos:

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - ERRO NA 
INDICAÇÃO  DA  AUTORIDADE  COATORA  -  RETIFICAÇÃO 
POSTERIOR - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO 
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1A Teoria da Encampação só é aplicável quando a autoridade hierarquicamente superior àquela que tem 
atribuição para a prática do ato, ao ser incluída no pólo passivo do mandado de segurança, defende a sua 
legalidade.  Assim,  referida  teoria  tem aplicação  tão  somente  no  caso  da  autoridade  competente  ser 
hierarquicamente  inferior  à  que  defendeu  o  ato.(STJ  –  AgRg  no  RMS 22628/RS  –  Rel.Min.  Celso 
Limongi – Sexta Turma - 13/09/2010)
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1. O erro na indicação da autoridade coatora implica na extinção do 
mandado de segurança sem exame do mérito por ilegitimidade passiva 
ad causam.
2.  Inaplicável  a  Teoria  da  Encampação  quando  a  retificação  da 
autoridade coatora importa em alteração quanto ao órgão julgador do 
mandado  de  segurança.  3.  Recurso  ordinário  em  mandado  de 
segurança não provido. (STJ – RMS 31915/MT – Min, Eliana Calmon 
segunda turma – 10/08/2010)

Corroborando o entendimento acima esposado, a jurisprudência 
desta Egrégia Corte assim vem se manifestando:

56052104 -PROCESSUAL  CIVIL.  Mandado  de  segurança. 
Concurso  público  realizado  pelo  estado  da  Paraíba.  Ausência 
de nomeação. Competência privativa do chefe do poder executivo 
estadual.  Exclusão “ex officio” do polo passivo do secretário da 
administração penitenciária do estado. É de se afastar da relação 
processual o secretário da administração penitenciária do estado 
da  Paraíba,  eis  que  compete  privativamente  ao  governador do 
estado  proceder  com  os  atos  de nomeação de  servidor  público 
estadual. Processual  civil.Mandado de segurança. 
Preliminar. Ilegitimidade passiva  “ad  causam”.  Governador  do 
estado. Concurso público realizado pelo estado da Paraíba. Ausência 
de nomeação.  Competência  privativa  do  governador  do  estado. 
Rejeição. A autoridade que deve figurar como coatora na impetração é 
aquela que praticou a ação ou omissão lesiva ao direito do impetrante. 
Segundo a dicção do inciso XX do art. 86 da Constituição do Estado 
da  Paraíba  a  investidura  de  servidor  em  cargo  público  do  poder 
executivo  é  ato  privativo  do  governador  do  estado. 
Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público.  Candidato 
aprovado inicialmente fora do número de vagas previstas no edital. 
Desistências dos candidatos mais bem posicionados. Expectativa de 
direito  que  se  convola  em  direito  líquido  e  certo  à nomeação. 
Precedentes  do  STJ.  Concessão  da segurança.  O  entendimento 
jurisprudencial  atual,  tanto do Supremo Tribunal  Federal  quanto do 
Superior Tribunal de justiça, é o de que os candidatos regularmente 
aprovados dentro do número  de vagas  ofertadas  no edital  possuem 
direito subjetivo à nomeação e à posse dentro do período de validade 
do  certame.  Pacificou  o  STJ  o  entendimento  segundo  o  qual  o 
candidato aprovado em excedente, porque fora das vagas previstas no 
edital,  possui  direito  à nomeação e  posse  quando  comprovada  a 
desistência  dos  candidatos  nomeados,  observada  a  quantidade  das 
novas  vagas  disponibilizadas,  em  observância  aos  princípios  da 
lealdade, da boa-fé administrativa e da segurança jurídica. (TJPB; MS 
999.2012.001154-2/001; Tribunal Pleno; Rel. Des. Abraham Lincoln  
da Cunha Ramos; DJPB 05/09/2013; Pág. 7 )

56050746 - MANDADO DE SEGURANÇA. Autoridades  coatoras. 
Governador e secretário de saúde do estado. Ilegitimidade passiva do 
segundo.  Acolhimento. Concurso público.Nomeação para  cargo 
efetivo.  Candidata  aprovada  fora  do  número  de  vagas  previstas  no 
edital.  Mera  expectativa  de  direito.  Alegação  de  preterição,  ante  a 
contratação  de  profissionais  da  área  em  caráter  temporário. 
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Insubsistência.  Vacância  superveniente  à  expiração  do  prazo  do 
certame. Pretenso direito subjetivo à buscada nomeação/ investidura. 
Inexistência. Denegação da ordem. “objetivando-se a nomeação para 
cargo efetivo no executivo estadual, é parte legítima para figurar no 
polo  passivo  do mandado de segurança o  governador  do  estado, 
não o secretário de administração, porquanto cabe privativamente 
à  primeira autoridade prover  e  extinguir  os  cargos  públicos 
estaduais,  nos  termos  do art.  86,  inciso  XX,  da  constituição da 
Paraíba. Compete privativamente ao governador do estado prover e 
extinguir os cargos públicos do poder executivo Constituição Estadual, 
art.  86.  X.  Razão  pela  qual  se  afigura  manifestamente  ilegítima 
outra autoridade que  integra  o  pólo  passivo  do  writ  (secretário  de 
administração  do  estado  da  paraíba),  pois  não  detêm  competência 
constitucional para, eventualmente, dar efetividade ao suposto direito 
líquido  e  certo  da  parte  impetrante.  (tjpb.  Decisão  monocrática  no 
processo nº 99920120001923001, relator des. José ricardo porto, j. Em 
09/04/2012).  ”  (mandado de segurança nº  200.2012.115428-6/001. 
Rel. Juiz aluízio bezer- ra filho, convocado para substituir a desª Maria 
das  neves  do  egito  de  a.  D.  Ferreira);  “o  candidato  aprovado 
em concurso publico fora do número de vagas previsto no edital tem 
mera  expectativa  de  direito  ànomeação.  Com  isso,  compete  à 
administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus 
interesses,  nomear  candidatos  aprovados  de  acordo  com  a  sua 
conveniência, respeitando-se, contudo, a ordem de classificação, a fim 
de evitar arbítrios e preterições. ” (stj. RMS nº 33875/mt. Rel. Min. 
Arnaldo esteves de Lima. 1ª t. J. 19/06/2012. Dje 22/06/2012); “se a 
administração preencheu as vagas existentes de cargos de provimento 
efetivo de acordo com a ordem classificatória do concurso público e, 
além disso, contratou terceiros de forma temporária, presume-se que 
há excepcional interesse público a demandar essa conduta, razão por 
que não se pode entender tenha atuado de forma ilegal ou mediante 
abuso  de  poder. Segurança denegada.  ”  (stj.  MS nº  13.823/df,  Rel. 
Min.  Arnaldo  esteves  Lima,  terceira  seção,  dje  12/05/  2010).  O 
eventual surgimento de vagas após a expiração do prazo do certame, 
fixado  no  respectivo  edital,  não  dá  ensejo  à nomeação pretendida. 
Precedentes  do  STJ.  Acolhimento  da  preliminar  ventilada.  Ordem 
denegada. (TJPB; Rec. 999.2011.000.771-6/001; Tribunal Pleno; Rel.  
Desig. Des. Joás de Brito Pereira Filho; DJPB 09/08/2013; Pág. 18 

56048934 - 
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOMEAÇÃO EM 
CONCURSO PÚBLICO.  ATRIBUIÇÃO  EXCLUSIVA  DO 
GOVERNA- DOR DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, 
XX,  DA CONSTITUIÇÃO  ESTADUAL.  AFASTAMENTO  DO 
SECRETÁRIO  DE  ADMINISTRAÇÃO  DO  POLO  PASSIVO. 
ACOLHIMENTO DA QUESTÃO PRÉVIA. É parte legítima para 
figura  no  polo  passivo  de mandado de segurança,  apenas 
a autoridade indicada como coatora que detém poderes para cumprir 
eventual concessão da ordem mandamental. Compete privativamente 
ao  governador  do  estado  prover  os  cargos  públicos  do  poder 
executivo (constituição estadual,  art.  86,  xx),  razão pela qual  se 
afigura manifestamente ilegítima outra autoridade que integra o 
pólo passivo do writ (secretário de estado de administração), pois 
não detêm competência  constitucional  para,  eventualmente,  dar 
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efetividade ao suposto direito líquido e certo do impetrante. “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. ” (art. 86, XX, da ce). 
Grifei. Mandado desegurança. Concurso público.  Agente 
de segurança penitenciária.  Candidato  inicialmente  classificado  fora 
das vagas ofertadas no edital. Convocação para o curso de formação. 
Conclusão, com êxito. Preparatório que configura a terceira etapa do 
certame. Prática de ato inequívoco da administração. Direito subjetivo 
à nomeação.  Invasão do mérito  do ato administrativo.  Inocorrência. 
Controle  judicial  sobre  a  legalidade.  Interpretação  das  normas 
editalícias. Princípio da vinculação ao edital. Concessão da segurança. 
Se  a  administração,  por  ato  inequívoco  e  voluntário,  convoca 
candidatos  inicialmente  classificados  fora  do  número  de  vagas,  a 
realizar o curso de formação, evidentemente, é porque em virtude das 
desistências, passaram a integrar o número de oportunidades previstas 
no  edital,  situação  em que  a  expectativa  de  direito  convola-se  em 
direito subjetivo à nomeação.  “a aprovação do candidato,  ainda que 
fora  do  número  de  vagas  disponíveis  no  edital  do concurso,  lhe 
confere  direito  subjetivo  à nomeação para  o  respectivo  cargo,  se  a 
administração pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do 
preenchimento de novas vagas. ” (rms 32105/df, Rel. Ministra eliana 
calmon,  segunda  turma,  julgado  em  19/08/2010,  dje  30/08/2010). 
Tratando-se  o  curso  de  formação  da  terceira  etapa  do concurso,  a 
não nomeação do  impetrante,  após  a  sua  convocação,  pela  própria 
administração pública, para participar do preparatório em substituição 
aos candidatos que não se apresentaram, constitui uma afronta à boa-fé 
e  à segurança jurídica.  “o  Supremo  Tribunal  Federal  sedimentou  o 
entendimento  de  que,  ‘dentro  do  prazo  de  validade  do concurso,  a 
administração  poderá  escolher  o  momento  no  qual  se  realizará 
a nomeação, mas não poderá dispor sobre a próprianomeação, a qual, 
de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando 
aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma 
vez publicado o edital doconcurso com número específico de vagas, o 
ato da administração que declara os candidatos aprovados no certame 
cria um dever de nomeação para a própria administração e, portanto, 
um direito  à nomeação titularizado  pelo  candidato  aprovado  dentro 
desse número de vagas’ (re 598099, relator ministro gilmar Mendes, 
tribunal pleno, julgado em 10/08/2011, repercussão geral. Mérito dje-
189). 2. O tribunal de origem decidiu que ‘o disposto no edital vincula 
a administração, de modo que, havendo previsão de terminado número 
de  vagas,  a nomeação daqueles  dentre  elas  classificados  torna-se 
obrigatória’. 3. Não há violação do art. 535 do CPC, quando o tribunal 
de origem julga a matéria, de forma clara, coerente e fundamentada, 
pronunciando-se,  suficientemente,  sobre  os  pontos  que  entendeu 
relevantes para a solução da controvérsia. 4. Agravo regimental não 
provido”  (agrg  no  aresp  125.458/mg,  Rel.  Ministro  benedito 
Gonçalves,  primeira  turma,  julgado  em  18/09/2012,  dje 
24/09/2012). (TJPB;  MS  999.2012.001153-4/001;  Tribunal  Pleno;  
Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 26/06/2013; Pág. 9 

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DESVINCULAÇÃO  DE  SERVIDOR 
CONTRATADO  TEMPORARIAMENTE  SEM  PRÉVIO  PROCESSO 
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ADMINISTRATIVO.  IMPUTAÇÃO  DO  ATO  AO  SECRETÁRIO  DE 
ADMINISTRAÇÃO  DO  ESTADO  E  AO  DIRETOR  DA  ESCOLA 
ESTADUAL.  ATO  QUESTIONADO  DE  COMPETÊNCIA  DO 
GOVERNADOR  DO  ESTADO.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA 
CONFIGURADA.  INAPLICABILIDADE  DA  TEORIA  DA 
ENCAMPAÇÃO. INEXIS- TÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA 
DAQUELE  QUE  DETÉM  ATRIBUIÇÃO  PARA CORRIGIR  SUPOSTO 
ATO  ILEGAL.  DENEGAÇÃO  DA ORDEM.  A autoridade  coatora  no 
mandado de segurança é aquela que pratica ou se omite de praticar o ato 
impugnado,  e  detém  atribuições  para  cumprir  a  ordem,  caso  seja 
reconhecida a ilegalidade do ato. A teoria da encampação não é aplicada 
na hipótese em que inexiste dúvida razoável em relação à autoridade que 
detém  competência  para  corrigir  o  ato  ilegal.  (TJPB;  MS 
999.2011.000547-0/001; Segunda Seção Especializada Cível; Relª Desª Maria 
das Graças Morais Guedes; DJPB 16/10/2012; Pág. 7)

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  embora  não  alegada 
expressamente  pela  própria  autoridade  é,  pelas  mesmas  razões  acima  deduzidas, 
evidente a ilegitimidade do Secretário de Cidadania e Administração Penitenciária, já 
que o ato de nomeação é de competência privativa do Governador do Estado.

In casu, não é possível a remessa dos autos ao órgão competente 
– Tribunal Pleno –, pois o Governador do Estado não foi indicado como parte, de modo 
que a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe. 

Dito isso, acolho a preliminar de ilegitimidade do Secretário 
de  Administração  e,  de  ofício,  reconheço  a  ilegitimidade  do  Secretário  de 
Cidadania e Administração Penitenciária para, com respaldo nas prescrições do §5º, 
do art.  6º,  da Lei  nº  12.016/2009,  c/c  dispositivo 267,  VI,  do  CPC,  DENEGAR A 
SEGURANÇA, sem apreciação de mérito.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014

Ricardo Vital de Almeida
 Juiz convocado/Relator
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