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A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2006218-31.2014.815.0000
Origem : 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital 
Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Agravante  : Aldemir Severino da Silva
Advogado : Lutércio Flávio Resende de Luna
Agravado : Procurador Geral do Estado da Paraíba

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  INDEFERIMENTO
DO  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

Ausentes os requisitos pertinentes, correta a decisão que
indeferiu a antecipação de tutela.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O .

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento interposto  por
Aldemir Severino da Silva contra decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara
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da  Fazenda  Pública  da  Comarca  da  Capital,  fls.  117/118,  nos  autos  do
Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado pelo agravante “Em
face do ESTADO DA PARAÍBA ( … ) E a autoridade coatora o PROCURADOR
GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA” (negritei).

Na instância a quo, narrou o impetrante que “ ( … ) Após
esse  acontecimento,  foram  movidas  DUAS  AÇÕES  CRIMINAIS  contra  o
requerente, uma já está arquivada, mas a outra ainda está tramitando na 1ª Vara de
Cabedelo,  processo  de  nº  0003628-95.2010.815.0731,  em  que  o  autor  está
cumprindo Pena Restritiva de Direito ( … )”.

Na  decisão  agravada  o  Órgão  Judicial  Monocrático
indeferiu a liminar – através da qual objetivava-se a emissão de Certidão
Negativa Criminal – por entender “que a Certidão Negativa Criminal pode ser
expedida  nas  hipóteses  em  que  resultarem  na  extinção  da  punibilidade  pela
prescrição  da  pretensão  punitiva,  arquivamento,  absolvição  ou  reabilitação,  não
abrangendo o caso dos autos.”.

Em  suas  razões,  fls.  02/12,  o  agravante  afirma  estar
desempregado e que “falta dinheiro até para a alimentação”, acrescendo que “a
única profissão que sabe atuar é a de vigilante ( … ) Sendo assim, decisão da mais
salutar  justiça  uma  Emissão  de  Certidão  Negativa  Criminal,  pois  o  autor  fora
obrigado  a  dispensar  várias  oportunidades  de  emprego  por  não  mais  possuir
legitimidade para a investidura do cargo de vigilante.”.

Alega que o “regime da legadidade ( … ) não deve conduzir
a conclusão de que os juízes devam devotar à lei um culto idólatra ( … ), o juiz deve
trabalar com a lei para que PREVALEÇA A JUSTIÇA ( … )”.

Pontua “que a entrada em vigor da Lei nº 12.681 ( … ) de
2012 trouxe sérias  dúvidas  sobre a  atual  necessidade  da emissão da certidão de
antecedentes criminais ( … )”.

Requer o deferimento da liminar com efeito suspensivo
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ativo  para  determinar  a  emissão  de  Certidão  Negativa  Criminal,  e,  no
mérito, o provimento do presente recurso.

Efeito suspensivo ativo indeferido, fls. 122/124.

Contrarrazões ausentes, conforme certidão de fl. 131.

Parecer Ministerial pelo desprovimento da insurgência,
fls. 133/137.

É o relatório.

V O T O .

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.

O  magistrado  de  primeiro  grau  agiu  com  acerto  ao
indeferir  a antecipação da tutela recursal,  tendo em vista a ausência dos
requisitos.

O  fumus  boni  iuris está  ausente  porque,  como  bem
pontuado na decisão primeva, “o autor não pode obter em seu desfavor uma
Certidão Negativa Criminal se está cumprindo pena restritiva de direitos como ele
mesmo afirmou.”, sendo conveniente salientar que as certidões emitidas pelos
órgãos  públicos  devem  espelhar  a  verdade  real  como  decorrência  do
princípio da fé pública.

Além  do  mais,  a  Lei  8.437/92,  que  dispõe  sobre  a
concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, dispõe, em
seu artigo 1º, §3º, ser vedada a concessão de "medida liminar que esgote, no
todo ou em qualquer parte, o objeto da ação".

Eventual  concessão  da  liminar  pleiteada  neste  agravo
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(para determinar a  expedição da citada  certidão)  não serviria  apenas de
medida  acauteladora  do  possível  direito  em  discussão.  Na  verdade,
esgotaria, no todo, o objeto do mandado de segurança.

Ademais, a medida tem evidente cunho irreversível.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.

É como voto. 

Presidiu a sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 13 de dezembro de 2016,
o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do
julgamento, a Exma. Desa.  Maria das Graças Morais Guedes (relatora),  o
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e o Exmo. Dr. Ricardo Vital
de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio da
Cruz.  Presente  ao  julgamento,  a  Exma  Dra.  Ana  Cândida  Campelo,
Promotora de Justiça. 

Gabinete no TJ/PB, em 14 de dezembro de 2016. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
          R E L A T O R A
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