
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
REMESSA NECESSÁRIA
(Processo nº 0002241-43.2014.815.0751)
RELATOR :Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
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ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  Remessa
necessária. Concessão de mandado de segurança. Concurso
público. Prova de títulos. Expedição de certidão de tempo de
serviço.  Direito  amparado  no  art.  5o,  XXXIV,  “b”,  da  CF.
Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.

- É direito líquido e certo do interessado, previsto no art.  5o,
XXXIV,  “b”,  da CF, a obtenção de certidão de órgão público
para  defesa  de  direitos  e  esclarecimento  de  situações  de
interesse pessoal, quadro em que se situa a necessidade de
comprovação de tempo de serviço para fins de pontuação em
etapa de concurso público,  consistente  em prova de títulos,
circunstância  que impõe à  autoridade impetrada o  dever  de
fornecer o documento tal qual solicitado;

- Remessa necessária desprovida. 

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar provimento à remessa necessária, nos termos do voto do Relator
e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária encaminhada pelo  Exmo.  Juiz de
Direito  da  4a Vara  Mista  da  Comarca  de  Bayeux,  que  concedeu  a  segurança,
confirmando liminar anteriormente deferida, para determinar à impetrada que fornecesse
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ao impetrante,  então servidor  público  do Município  de  Bayeux,  certidão de tempo de
serviço,  nos  moldes  em  que  exigido  pelo  Edital  n.  04/14  do  concurso  público  para
ingresso  na  Empresa  Brasileira  de  Serviços  Hospitalares,  a  fim  de  comprovação  de
experiência profissional na respectiva prova de títulos (fs. 55/57).

A  Municipalidade  veio  aos  autos  e  informou  que  atendeu  ao
comando judicial, tendo expedido a respectiva certidão, oportunidade em que manifestou
a sua falta de interesse em apresentar qualquer recurso (f. 60). 

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da
remessa necessária, mantendo-se a sentença (fs. 65/67).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

A remessa necessária deve ser desprovida.

I – MÉRITO

Conforme observado pelo Exmo. Juiz a quo, a matéria não reclama
maiores digressões, sendo evidente o direito do impetrante, amparado no art. 5o, XXXIV,
“b”1, da CF, de obter a certidão nos moldes em que solicitado à autoridade impetrada, a
fim de angariar  a  pontuação respectiva na prova de títulos do concurso mencionado,
conforme exigência do item 9.13 do referido Edital (f. 24). 

Registre-se,  inclusive,  que  a  própria  autoridade  reputada  coatora
atendeu  à  determinação  judicial,  emitindo  nova  certidão,  com  a  retificação  das
incorreções constantes de documento anteriormente expedido (fs. 43/44).

Em caso similar, decidiu o STJ:

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
EXCLUSÃO  DE  INFORMAÇÕES  SOBRE  CONDENAÇÃO
CRIMINAL  DO  BANCO  DE  DADOS  DO  INSTITUTO  DE
IDENTIFICAÇÃO  RICARDO  GUMBLETON  DAUNT  -  IIRGD:
IMPOSSIBILIDADE. REABILITAÇÃO. INFORMAÇÕES DE ACESSO
RESTRITO POR MEIO  DE REQUERIMENTO,  FUNDAMENTADO,
DE JUIZ CRIMINAL.  PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO DE "NADA CONSTA"  PARA O FIM DE POSSE EM
CONCURSO PÚBLICO DE VIGIA.  SIGILO ASSEGURADO PELO
ART. 202 DA LEI N.º 7.210/84. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
[...]
4. De outro lado, se o cidadão foi reabilitado, tem o direito de obter,
perante a vara criminal, certidão negativa, para o fim de posse
em concurso público,  na qual  não conste nenhuma referência à
prévia existência de processo(s)  no qual  tenha sido reabilitado,  já
que  nem  sempre  o  destinatário  da  certidão  consegue  ler  o  seu

1XXXIV - 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;
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conteúdo com o mesmo valor que aquela que informa 'Nada Consta',
o  que  pode  colocar  em  risco  o  exercício  de  direitos
constitucionalmente  garantidos,  tais  como  o  trabalho  e  a  livre
participação em certame público de provas e títulos.
5. Recurso provido, em parte, apenas para garantir ao recorrente o
direito da obtenção de certidão de nada consta, perante a autoridade
apontada  como  coatora,  unicamente  para  a  finalidade  de
apresentação dos documentos exigidos na convocação realizada no
Concurso  Público  para  o  cargo  de  vigia  do  Município  de
Caraguatatuba2. (grifo nosso)

II – DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  nego  provimento à  remessa  necessária  para
manter a sentença de fs. 55/57.

É o voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, Juiz de Direito convocado, com jurisdição plena,
em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo. Des. Luiz
Silvio Ramalho Júnior (relator). 

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, em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

2(RMS  52.714/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,  QUINTA TURMA,  julgado  em
07/03/2017, DJe 10/03/2017)
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