
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
REMESSA OFICIAL Nº  0001859-54.2011.815.0331
IMPETRANTE  : Espólio de Augustinho Francisco de Oliveira (Adv. Francisco E. G. 

Neiva OAB/PB 11.447)
IMPETRADO    : Município de Santa Rita (Adv. Daniel Torres Figueiredo de Lucena 

OAB/PB 14.280)
REMETENTE     : Juízo de Direito da 5ª Vara da Comarca de Santa Rita

REMESSA OFICIAL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE  FAZER. 
LICENÇA  PARA  EXPLORAÇÃO  DE  JAZIDA  DE  AREIA. 
RECURSA  DO  MUNICÍPIO.  PARECER  TÉCNICO 
EMANADO PELO COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 
ATESTANDO  A  REGULARIDADE  DA  EXPLORAÇÃO, 
ESTANDO  DE  ACORDO  COM  A  LEGISLAÇÃO 
ESPECÍFICA  COM  SUGESTÃO  DA  EXPEDIÇÃO  DA 
CERTIDÃO  PERSEGUIDA.  NEGATIVA  DA 
ADMINISTRAÇÃO  INFUNDADA.  PROCEDÊNCIA  DO 
PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO OFICIAL.

“O direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração 
constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo 
ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados 
do  sistema  de  previdência  social),  a  defesa  (individual  ou 
coletiva)  de  direitos  ou  o  esclarecimento  de  situações.  A 
injusta  recusa  estatal  em  fornecer  certidões,  não  obstante 
presentes  os  pressupostos  legitimadores  dessa  pretensão, 
autorizará  a  utilização  de  instrumentos  processuais 
adequados (...)”1 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 

1 STF - RE 472.489-AgR - Rel. Min. Celso de Mello – J. 29/4/2008 - Segunda Turma - DJE de 29-8-2008. 



de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  negar  provimento  à  remessa 
oficial, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento 
de fl. 223.

Relatório

Trata-se de recurso oficial contra sentença proferida pelo MM. 
Juízo da 5ª Vara da Comarca de Santa Rita nos autos da ação de obrigação de fazer c/
c antecipação de tutela ajuizada pelo  Espólio de Augustinho Francisco de Oliveira 
em desfavor do Município de Santa Rita.

O  MM.  Juízo  a  quo  julgou  procedentes  os  pedidos  iniciais, 
determinando que a parte promovida expeça a certidão de uso e ocupação de solo 
em favor do autor, confirmando os efeitos da tutela antecipada concedida, bem como 
condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios à base de R$ 1.000,00 (hum 
mil reais).

Não houve o oferecimento de recurso voluntário, de modo que 
os autos subiram a esta Egrégia Corte por força, unicamente, do Recurso Oficial, nos 
termos da inteligência inscrita no artigo 496, do Novo CPC. 

Parecer Ministerial pelo desprovimento da remessa necessária. 
(fls. 217/219)

É o relatório.

VOTO. 

Não merece reparos a decisão de primeiro grau.

Conforme se infere dos autos, a parte autora objetiva que o ente 
municipal forneça certidão de uso e ocupação de solo, para fins de prorrogação de 
licença perante o órgão ambiental. Sustentou que a omissão na expedição da citada 
certidão encontra-se em desconformidade com os ditames legais, por se tratar de ato 
vinculado  e  não  discricionário,  inexistindo  qualquer  pronunciamento  acerca  da 
recusa ou não do seu requerimento.

Por outro lado, a edilidade apenas afirma que deixou de emitir 
a certidão em razão de ter recebido uma reclamação da Usina São João.

Assim como sentiu a magistrada de piso, a expiração da licença 
do autor se deu pelo decurso de prazo de apresentação da documentação necessária, 
hão  havendo  como  se  exigir  esta  conduta  por  parte  deste  quando  o  próprio 
município se omite em fornecê-la, o que justifica o fornecimento do ato perseguido.



Ademais, na época da solicitação o recorrido preenchia todos os 
requisitos para fazer jus a certidão de uso e ocupação do solo, pois o parecer técnico 
do  Coordenador  do  Meio  Ambiente  (fl.  118),  além  de  atestar  a  legalidade  da 
exploração mineral por aquele, ainda recomenda a emissão da certidão em seu favor. 

O direito de certidão tem assento no art. 5º, XXXIV, e goza do 
status  de  direito  fundamental.  Segundo o  dispositivo,  “são a  todos assegurados, 
independentemente do pagamento de taxas:  […] b)  a  obtenção de certidões em 
repartições  públicas,  para  defesa  de  direitos  e  esclarecimento  de  situações  de 
interesse pessoal”.

Segundo leciona Alexandre de Moraes,  “o chamado direito de 
certidão, novamente, foi consagrado como o direito líquido e certo de qualquer 
pessoa à obtenção de certidão para defesa de um direito (RTJ 18/77), desde que 
demonstrado seu legítimo interesse (RTJ 109/1200). A esse direito corresponde a 
obrigatoriedade  do  Estado,  salvo  nas  hipóteses  constitucionais  de  sigilo,  em 
fornecer as informações solicitadas, sob pena de responsabilização política, civil e 
criminal”.

Mais adiante, o doutrinador assevera que “a negativa estatal ao 
fornecimento  das  informações  englobadas  pelo  direito  de  certidão  configura  o 
desrespeito  a  um  direito  líquido  e  certo,  por  ilegalidade  ou  abuso  de  poder, 
passível, portanto, de correção por meio de mandado de segurança”.

Ademais, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal “a 
existência de interesse legítimo basta para autorizar o fornecimento de certidão 
pelo Poder Público.”2

Sobre o tema, confira-se, ainda:

“O direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração 
constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo 
ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados 
do  sistema  de  previdência  social),  a  defesa  (individual  ou 
coletiva)  de  direitos  ou  o  esclarecimento  de  situações.  A 
injusta  recusa  estatal  em  fornecer  certidões,  não  obstante 
presentes  os  pressupostos  legitimadores  dessa  pretensão, 
autorizará  a  utilização  de  instrumentos  processuais 
adequados, como o mandado de segurança ou a própria ação 
civil pública.”3 

Em razão das considerações tecidas acima, pois, com fulcro na 
2 STF - RE 167118 AgR / SP – Rel. Min. Joaquim Barbosa – Segunda Turma – j. 20/04/2010.
3 STF - RE 472.489-AgR - Rel. Min. Celso de Mello – J. 29/4/2008 - Segunda Turma - DJE de 29-8-2008. 



jurisprudência dominante do STF, do STJ e do TJPB,  nego provimento ao recurso 
oficial, mantendo incólumes os exatos termos da sentença atacada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento à remessa 
oficial, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite 
Urquiza (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho).

 Presente ao julgamento o Exmo. Dr. José Raimundo de Lima, 
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 02 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


