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REEXAME  OFICIAL.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  DIREITO  À  INFORMAÇÃO.
CONCURSO  PÚBLICO.  NOMEAÇÃO  DE
CANDIDATOS  MELHORES
CLASSIFICADOS.  CANDIDATO  APROVADO
QUE  OBTEVE  ELEMENTOS  INDICATIVOS
DE POSSÍVEL IRREGULARIDADE QUANTO
AO  PREENCHIMENTOS  DOS  REQUISITOS
EDITALÍCIOS.  NEGATIVA DE  CONCESSÃO
DAS  INFORMAÇÕES  PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  ATO ILÍCITO.
GARANTIA DE OBTENÇÃO DE CERTIDÕES
PARA  ASSEGURAR  INTERESSE
PARTICULAR.  ART.  5º,  XXXIV,  “B”,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
DESPROVIMENTO DO REEXAME.

-  A Constituição  Federal  elegeu  como  direito
fundamental a obtenção de certidões, em repartições
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de
situações  de  interesse  particular  (art.  5º,  XXXIV,
“b”, CF).

-  Não havendo razão plausível  para  a  negativa  de
conferência  pelo  candidato  aprovado,  quanto  aos
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documentos  comprobatórios  do  cumprimento  dos
requisitos editalícios dos melhores classificados e já
nomeados,  há  de  ser  garantido  o  acesso  às
correspondentes  informações,  sobretudo quando há
elementos indiciários que indicam a possibilidade de
irregularidade na nomeação.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Remessa Necessária encaminhada pelo Juízo da
5ª  Vara  da  Comarca  de  Guarabira,  em  virtude  da  prolação  de  sentença
concessiva da segurança nos autos da ação impetrada por  José Luciano de
Carvalho  Gonçalves contra  ato  reputado  abusivo  e  ilegal  atribuído  ao
Secretário de Administração e Recursos Humanos, consistente na negativa de
informações sobre os dados de candidatos nomeados e empossados para o
cargo de odontólogo endodontista,  com o objetivo de averiguar  a  suposta
ausência de preenchimentos dos requisitos editalícios.

Na peça inicial, o impetrante relatou que foi aprovado na 8ª
posição  no  concurso  regido  pelo  Edital  nº  001/2013  da  Prefeitura  de
Guarabira,  para  o cargo de  odontólogo endodontista,  prevendo 05 (cinco)
vagas, sendo duas para ampla concorrência e três para cadastro de reserva. 

Destacou que o edital exigia a comprovação do nível superior
em  odontologia  e  da  especialização  em  endodontia,  além  do  registro  na
respectiva classe. Enfatizou, porém, que, ao verificar a listas dos aprovados,
percebeu que 04 (quatro) dos 07 (sete) primeiros classificcados não possuíam
o título de especialização e registro na classe. 

Frisou  que,  objetivando  a  anulação  das  nomeações,  buscou
informações junto ao Conselho de Classe, que atestou a ausência do título de
especialização  em  seus  registros,  o  que  gerou  sua  dúvida  acerca  do
cumprimento  dos  requisitos  por  alguns  dos  convocados,  razão  pela  qual
postulou, junto à Secretaria de Administração e Recursos Humanos o acesso
às documentações dos candidatos indicados.  Enalteceu que seu pedido foi
indeferido, com fundamento em suposta violação a intimidade, vida privada,
honra e imagem dos envolvidos. Ao final, postulou a concessão da segurança
para ter acesso às documentações dos candidatos indicados.

Liminar deferida (fls. 91/93).

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  autoridade  coatora  não
apresentou informações (fls. 131v).
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Sobreveio, após, sentença concessiva, apresentando a seguinte
ementa:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONCURSO
PÚBLICO.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.
LIMINAR  DEFERIDA.  DIREITO  SUBJETIVO  À
INFORMAÇÕES DO CERTAME”.

Decorrido o prazo recursal sem que as partes apresentassem
apelo voluntário, vieram os autos para apreciação do reexame necessário.

Por meio de sua Procuradoria de Justiça, o  Parquet  estadual
ofereceu parecer (fls. 156/158), manifestando-se no sentido da manutenção
do decisum.

É o relatório.

VOTO.

Diz o art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 que “Concedida a
segurança,  a  sentença  estará  sujeita  obrigatoriamente  ao  duplo  grau  de
jurisdição”.  Tal  disposição  legal  é  responsável  pelo  estabelecimento  do
instituto  processual  denominado  “reexame  necessário”,  que  atua  como
condição impeditiva da geração de efeitos da sentença até o momento em que
o Tribunal de Justiça, após reanálise dos fundamentos do decisum, confirme-
lhe o conteúdo.

Pois bem, o caso dos autos nos traz uma hipótese de remessa
de ofício com o objetivo de reexaminar a decisão de primeiro grau proferida
nos  autos  do  Mandado  de  Segurança  com  pedido  liminar  impetrado  por
candidato  aprovado  em  concurso  público  que,  verificando  indícios  de
irregularidade na convocação e posse dos melhores classificados quanto ao
preenchimento dos requisitos editalícios, teve negado o pedido de acesso aos
documentos particulares.

A demanda  é  de  simples  resolução,  envolvendo o  direito  à
informação com vistas à fiscalização da regularidade na nomeação e posse
em concurso público, para assegurar interesse particular. Sobre o assunto, a
Constituição  Federal  elegeu  como  direito  fundamental  a  obtenção  de
certidões, em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse particular (art. 5º, XXXIV, “b”, CF).

Tal  temática  é  pacífica  no  âmbito  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, devendo-se preservar a publicidade dos atos públicos, salvo hipótese
excepcional de seu afastamento. A propósito, confiram-se os arestos:

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  ANISTIA
POLÍTICA.  PROCEDIMENTO  DE  REVISÃO.
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VISTA  DOS  AUTOS.  FISCALIZAÇÃO  DE  ATOS
ADMINISTRATIVOS.  INTERESSE  PARTICULAR
OU  COLETIVO.  DIREITO  À  INFORMAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO GTI - PORTARIA N. 134/11.
PROCEDIMENTO DE REVISÃO NÃO INICIADO.
COMISSÃO  DE  ANISTIA.  LEGITIMIDADE  DO
MINISTRO  DE  ESTADO  DA  JUSTIÇA.
CONHECIMENTO  PARCIAL  DO  MANDADO.
PROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido
liminar,  impetrado  por  anistiados  políticos  que
postulam a  obtenção  de  vista  de  seus  respectivos
autos dos processos de anistia política.
2. Da redação do art. 5º, LXIX, da CF, infere-se que
a autoridade coatora é sempre a responsável pela
ilegalidade  ou  abuso  de  poder,  investida  para
ordenar  ou  omitir  a  prática  do  ato  impugnado.
Deve, pois, possuir competência para corrigir o ato
impugnado, sob pena de descabimento.
3. Para as anistias que já se encontram em processo
de  revisão,  merece  atenção  a  Portaria  n.  134/11,
pois  estabeleceu  que  o  Grupo  de  Trabalho  -  GT
destinado  à  revisão  dos  procedimentos
administrativos  para  concessão  de  anistia  é
interministerial,  composto  por  integrantes  do
Ministério  da  Justiça  e  membros  indicados  pelo
Consultor-Geral da União. Ademais, desenvolve sua
função de forma não subordinada, seja ao Ministro
de Estado da Justiça,  seja ao Advogado-Geral  da
União - AGU. Em outras palavras, encaminhados
os  autos  físicos  dos  requerimentos  de  anistia  ao
Grupo de Trabalho Interministerial (art. 8º), falece
competência ao Ministro de Estado da Justiça para
conceder  vistas  dos  autos  dos  procedimentos
administrativos.
4. O art. 5º, XXXIII, da CF/88, assegura o direito à
informação de interesse particular, como o exercício
do  direito  de  petição  perante  a  própria
Administração Pública  ou  a  defesa de  um direito
individual  perante  o  Judiciário,  ou  de  interesse
coletivo,  como  a  defesa  do  patrimônio  público,
desde que respeitados o direito  à intimidade e  as
situações legais de sigilo.  Em consonância com a
regra  constitucional  supramencionada,  a  Carta
Magna enuncia, no caput do art. 37, a publicidade
como princípio basilar da Administração Pública.
5.  A  regra  é  a  transparência  nos  atos  da
Administração  Pública,  como  exigência
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inderrogável da democracia e do Estado de Direito.
6. No caso em exame, em relação aos impetrantes
em que as  anistias  não se  encontram em fase  de
revisão,  não  se  verifica  presentes  nenhuma  das
hipóteses  excepcionais  de  afastamento  da
publicidade.  A  simples  omissão  da  autoridade
apontada  como  coatora,  desde  2013,  mostra-se
ilegal e abusiva.
7. Segurança parcialmente concedida”.
(STJ,  MS  20.543/DF,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
10/06/2015, DJe 18/06/2015).

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  OBTENÇÃO  DE
CERTIDÃO.  FISCALIZAÇÃO  DE  ATOS
ADMINISTRATIVOS.  INTERESSE  PARTICULAR
OU  COLETIVO.  DIREITO  À  INFORMAÇÃO.
SEGURANÇA  CONCEDIDA.  PROVIMENTO
NEGADO.
1. O art. 5º, XXXIII, da CF/88 assegura o direito à
informação de interesse particular, como o exercício
do  direito  de  petição  perante  a  própria
Administração Pública  ou  a  defesa de  um direito
individual  perante  o  Judiciário,  ou  de  interesse
coletivo,  como  a  defesa  do  patrimônio  público,
desde que respeitados o direito  à intimidade e  as
situações legais de sigilo.
2.  Na  espécie,  inexiste  justificativa  para  não  se
conceder  a  certidão  solicitada,  pois  o  caso  não
envolve informações cujo sigilo seja imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado.
3.  O  não  fornecimento  da  certidão  pleiteada
constitui ilegal violação de direito líquido e certo do
impetrante  de  acesso  à  informação  de  interesse
coletivo,  assegurado  pelo  art.  5º,  XXXIII,  da
Constituição Federal  e regulamentado pela Lei  n.
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
4. Agravo regimental não provido”.
(STJ,  AgRg  no  RMS  29.489/RJ,  Rel.  Ministro
ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,
julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015)

Assim sendo, não havendo razão plausível para a negativa de
conferência pelo candidato aprovado, quanto aos documentos comprobatórios
do cumprimento dos  requisitos  editalícios  dos  melhores  classificados e  já
nomeados, há de ser garantido o acesso às correspondentes informações, nos
termos  do  art.  5º,  inciso  XXXIV,  alínea  “b”,  da  Constituição  Federal,

Remessa Necessária nº 0000890-96.2014.815.0181          5



sobretudo quando há elementos indiciários que indicam a possibilidade de
irregularidade na nomeação.

Assim  sendo,  em  estrita  consonância  com  o  parecer
ministerial, há de ser mantida a sentença concessiva da segurança, razão pela
qual NEGO PROVIMENTO ao Reexame Necessário.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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