
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

 

O  Exmo.  Sr.  Desembargador  Federal  OLINDO  MENEZES  (Relator):  —
Cuida-se  de  recurso  administrativo  interposto  por  Lenize Canário  de  Santana,  Analista
Judiciário/Área  Judiciária,  do  quadro  de  pessoal  da  Seção Judiciária  da  Bahia,  contra  decisão  da
Diretora do Foro da Seccional, que indeferiu seu pedido de reconsideração em relação à expedição de
nova certidão, na compreensão de  que  a  certidão,  antes expedida,  já  atendera  ao pretendido pela
servidora.

Sustenta que o novo pedido é certo, determinado e distinto daquele consignado na
certidão nº 049/2017; e que a Administração estaria violando o princípio da congruência ao fazer juízo
de valor sobre o que deverá ou não conter numa certidão.

Processado o recurso, a Divisão de Legislação de Pessoal — DILEP manifesta-se
pelo não provimento do recurso, em virtude de o teor da certidão já expedida prestar as informações
constantes nos assentamentos funcionais da servidora.

É o relatório.

V O T O

 

 O  Exmo.  Sr.  Desembargador  Federal  OLINDO MENEZES (Relator): —  A
recorrente, em 16 de agosto de 2017, protocolizou pedido de certidão para que nela constasse onde
estava lotada (20ª Vara) e em que atividade (setores: SEBIB e NUCRE), no período de novembro de
2001 a 30.01.2003. (4658923)

Em atenção ao pedido foi expedida a certidão  nº 049/2017, com o seguinte teor:

“CERTIFICO, para fins de instrução de mandado de segurança impetrado no TRF/1ª Região, a pedido da parte
interessada e à vista dos assentamentos funcionais constantes neste NUCRE - Núcleo de Recursos Humanos, que
LENIZE CANARIO DE SANTANA, RG nº 3085540 SSP/BA e CPF nº 567.206.025-00,  servidora pública do Quadro de
Pessoal da Justiça Federal de Primeiro Grau na Bahia, Seção Judiciária da Bahia/TRF1, esteve lotada na 20ª Vara da
Seção Judiciária da Bahia, de 28/05/1999 a 30/01/2003, porém exerceu suas atividades na Seção de Biblioteca da
Diretoria do Foro da Seção Judiciária da Bahia, de 04/10/1999 a 16/11/2001, e no Núcleo de Recursos Humanos, de
10/12/2001 a 30/01/2003. Salvador/BA, 17 de agosto de 2017.(...). (4613622)

Inconformada, a servidora fez novo requerimento, nesses termos:

“Certidão: período em que esteve lotada na 20ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia e período em que, nesse
mesmo período, esteve em atividade na Seção de Biblioteca desta Seccional, vinculada à Diref/BA.”

Indeferida  a  expedição  de  nova  certidão  ao  fundamento  de  possuir  conteúdo
fidedigno com a vida funcional da servidora, a requerente fez pedido de reconsideração, alegando:

(...)
5. Ao lançar um simples olhar sobre o decisum, com o devido RESPEITO, exsurge manifesto equívoco, ou seja, a decisão se
mostra equivocada, senão vejamos:
a) O pedido contido no requerimento em baila (17.08.2017) é certo, determinado e distinto daquele (16.08.2017, cópia
em anexo) consignado na certidão 049/2017.
 b) Ademais, segundo Hely Lopes Meirelles, em acepção ampla, “No exercício de sua jurisdição, a Administração aprecia
e decide as pretensões dos administrados e de seus servidores, aplicando o Direito que entenda cabível, segundo a interpretação
de seus órgãos técnicos e jurídicos. Pratica, assim, atividade jurisdicional típica, de caráter parajudicial quando provém de seus
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tribunais ou comissões de julgamento. Essas decisões geralmente escalonam-se em instâncias, subindo da inferior para a superior
através do respectivo recurso administrativo previsto em lei ou regulamento”.
c) Acresça-se, ainda, o ensinamento ministrado por Fredie Didier Júnior, verbis: “ O pedido bitola a atividade jurisdicional,
que não poderá decidir extra, ultra ou infra petita, conforme prescreve o princípio da congruência”, princípio do processo
judicial aplicável no processo administrativo, segundo a boa doutrina.
 6. Portanto, o objeto da certidão contido no requerimento, datado de 16.08.2017, é mais amplo, englobando também o
objeto da certidão expresso no requerimento datado de 17.08.2017. Noutras palavras, o primeiro requerimento tem uma
amplitude maior e o segundo requerimento tem uma amplitude menor, apesar, como dito, do primeiro abranger o
segundo. No entanto, isto não quer dizer, conforme ficou assentado na decisão de Vossa Excelência, a contrário sensu,
que a certidão solicitada em 17.08.2017 não estaria fidedigna com a vida funcional da servidora, no período de
28.05.1999 a 30.01.2003, e não autoriza acrescentar informações outras não pedidas, apenas por entender, a
Administração, que tais informações são relevantes e devem necessariamente constar. Entendimento nesse sentido viola,
flagrantemente, o princípio da congruência, já ventilado linhas atrás, o que é, diga-se de passagem, no seu sentir,
incompreensível, uma vez que,  qualquer pedido de certidão sobre a folha funcional de servidor público feito à
Administração cairá no vazio, tendo em vista que caberá a ela, em qualquer situação, fazer juízo de valor sobre o que
deverá conter ou não uma certidão, sem deslembrar de que a não observância aos preceitos legais implica na
responsabilização do agente público.
(...)

O pedido  de  reconsideração  de  expedição  de  nova  certidão  foi  indeferido pela
Diretora do Foro da Seção Judiciária da Bahia, nos termos a seguir:

Conforme disposto no art. 57, inc. I-A, x, do Provimento Coger 129/2016, cumpre ao Diretor do Foro conhecer e decidir
pedidos de reconsideração dos seus atos e decisões nos termos do parágrafo único do art. 106 da lei n. 8.112/90.
Trata-se de requerimento de reconsideração de decisão após o qual mantive o direcionamento da Diretora do Núcleo de
Recursos Humanos em exercício, no sentido de que a certidão de id. 4613622 supre no todo o quanto requerido no
documento de id. 4613563, por incluir com pertinência em seu bojo as informações atinentes ao período em que a
servidora LENIZE CANÁRIO DE SANTANA, analista judiciário/área judiciária, apesar de lotada no na 20ª Vara
Federal da Bahia (28.05.1999 a 30.01.2003), exerceu suas atividades na Seção de Biblioteca da Diretoria do Foro da
Seção Judiciária da Bahia, de 04/10/1999 a 16/11/2001, e no Núcleo de Recursos Humanos, de 10/12/2001 a
30/01/2003. 
O fato de constar da referida certidão informações de que a servidora exerceu suas atividades no NUCRE entre
10.12.2001 e 30.01.2003 é consequência da necessária congruência entre o que está na certidão e as circunstâncias
fáticas da situação certificada, pelo que, omitir este detalhe desfiguraria o objetivo principal do ato de certificar, qual
seja, transpor em palavras dotadas de fé pública situação ocorrida no seio da administração vinculada. Entendo as
razões pontuadas com clareza pela requerente, todavia não corroboro de entendimento convergente.
Sobre o tema, o Provimento Coger n. 129/2016 dispõe, no seus arts. 17 e 317, que não serão expedidas certidões
relativas a conteúdo de procedimentos sigilosos caso não haja autorização do interessado com declinação expressa de
sua finalidade, o que não é o caso, eis que ausente nas informações cedidas qualquer sigilo a ser salvaguardado. Ao
revés, eventual omissão do servidor certificador ocasionaria a equivocada conclusão de que a servidora LENIZE
CANÁRIO DE SANTANA atuou, de fato, na 20ª Vara Federal no período de 10.12.2001 a 30.01.2003, o que não
ocorreu, eis que, apesar de lotada naquela unidade judiciária, repito, exerceu suas atividades no Núcleo de Recursos
Humanos, conforme informado pela SECAP. 
Destarte, mantenho o posicionamento anteriormente esposado e, considerando o quanto requerido na petição de
id. 4673155, nos termos do art. 107, inc. I, e § 1º, da Lei Federal n. 8.112/90  c/c capítulo XV da Lei Federal 9.784/99,
remeto os presentes autos à Egrégia Corte da 1ª Região, em grau de recurso.

 

Sustenta que o novo pedido é certo, determinado e distinto daquele consignado na
certidão nº 049/2017; e que a Administração estaria violando o princípio da congruência ao fazer juízo
de valor sobre o que deverá ou não conter numa certidão.

Mas não procede o fundamento, com a devida vênia. O pedido de certidão formulado
em 16/08/2017 dizia respeito ao tempo e que a servidora estivera lotada na 20ª Vara Federal/BA, e em
que atividades (setores SEBIB e NUCRE), no período de 11/2001 a 30/01/2003, tendo o documento,
como visto acima, dito que estivera lotada “na 20ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, de 28/05/1999
a 30/01/2003, porém exerceu suas atividades na Seção de Biblioteca da Diretoria do Foro da Seção
Judiciária da Bahia, de 04/10/1999 a 16/11/2001, e no Núcleo de Recursos Humanos, de 10/12/2001 a
30/01/2003. Salvador/BA, 17 de agosto de 2017.”

A certidão, portanto, contém a informação do tempo em que estivera servindo “na
Seção  de  Biblioteca  da  Diretoria  do  Foro  da  Seção  Judiciária  da  Bahia, de  04/10/1999  a
16/11/2001.”, não fazendo sentido, por  falta de utilidade (interesse processual),  que busque nova
certidão apenas para  especificar  esse  tempo de  forma autônoma,  pelo  que  nego provimento  ao
recurso.

 É o voto.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0011349-83.2017.4.01.8004/ – BA
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INTERESSADO : LENIZE CANÁRIO DE SANTANA

ASSUNTO : PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE CERTIDÃO

E M E N T A

ADMINISTRATIVO.  CERTIDÃO  DE  TEMPO  DE  SERVIÇO.  PEDID O  ATENDIDO  PELA
ADMINISTRAÇÃO.  NOVO  PEDIDO  COM  O  MESMO  OBJETO.   INDE FERIMENTO
CORRETO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O pedido de certidão formulado pela  interessada,  em 16/08/2017, tinha por objeto o tempo de
lotação na 20ª Vara Federal/BA, e em que atividades (setores SEBIB e NUCRE), no período de 11/2001
a  30/01/2003,  tendo a  Certidão nº  049/2017 dado conta  de que  estivera  “na  20ª  Vara  da  Seção
Judiciária  da  Bahia,  de  28/05/1999  a  30/01/2003,  porém exerceu  suas  atividades  na  Seção  de
Biblioteca da Diretoria do Foro da Seção Judiciária da Bahia, de 04/10/1999 a 16/11/2001, e no
Núcleo de Recursos Humanos, de 10/12/2001 a 30/01/2003.”

2.  O novo pedido de certidão,  de  17/08/2017, acerca do tempo em que trabalhara na Seção de
Biblioteca da Diretoria do Foro da Seção Judiciária da Bahia, veio a ser indeferido, e de forma
acertada, posto que o dado já constara da primeira certidão (04/10/1999 a 16/11/2001), não fazendo
sentido, por falta (total) de utilidade (interesse processual), que busque nova certidão apenas para
especificar esse tempo de forma isolada.

3. Improvimento do recurso.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração negar provimento ao recurso, à unanimidade.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 05/10/2017.

 

 

 

Desembargador Federal OLINDO MENEZES , Relator

 

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em
11/10/2017, às 17:57 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4924043 e o código CRC A3B64C1F.
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