
  

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA 

ESCOLHAS DE PESSOAS PARA PROVIMENTO PROVISÓRIO DE 

CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO TEMPORÁRIO E POR 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ESCOLHA ATRAVÉS DE 

PROVAS E TÍTULOS. ACRÉSCIMO DE EXIGÊNCIA DOCUMENTAL: 

CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL. DISTINÇÃO ENTRE CERTIDÃO 

NEGATIVA CRIMINAL E CERTIDÃO DE ANTECEDENTES 

CRIMINAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO, 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OU DOCUMENTO APTO A 

DESCONSTITUIR O EXERCÍCIO DISCRICIONÁRIO DA 

ADMINISTRAÇÃO. 

 

 

I – DA CONSULTA 

 

A insigne Secretária Municipal de Saúde, a Senhora Franciele 

Freire Alves, indaga a esta especializada sobre o 

procedimento de escolha de pessoas aptas ao exercício de 

cargo público, temporariamente e por excepcional interesse 

público, instrumentalizado via processo seletivo de escolha, 

onde a apreciação documental dos interessados incluía a 

apreciação da certidão negativa criminal. 

 

Em razão da desclassificação de alguns candidatos pela não 

apresentação da referida certidão ou de documento distinto 

intitulado certidão de antecedentes criminais, arguiu-se sobre 

a diferença entre os documentos e se este é documento 

apto a substituir aquele, haja vista a demora na emissão da 

certidão, demandado até 15 (quinze) dias para sua emissão, 

consoante manifestações dos candidatos desclassificados. 

 

É breve o relatório. Passo ao opinamento. 

 



  

II - FUNDAMENTAÇÃO 

 

Lançado o edital para contratação de pessoas aptas ao 

exercício de funções públicas, optou-se pelo processo 

seletivo simplificado que se aproxima dos ditames reitores 

aplicáveis ao concurso público, destinado ao provimento 

originário. A contratação é temporária e por excepcional 

interesse público. 

 

Dentro do rol de documentos exigidos, incluiu-se a exigência 

de apresentação de certidão negativa criminal. 

 

Alguns candidatos, por desconhecimento ou incúria, 

optaram pela apresentação de certidão e antecedentes 

criminais, alegando que o documento solicitado demandaria 

tempo além daquele concedido pelo edital. 

 

Aqui abre-se um parêntesis, os candidatos que apresentaram 

a certidão de antecedentes criminais sabiam que o referido 

documento não se prestaria ao fim colimado, porém, 

almejando não claudicarem no processo de escolha, 

optarem pela apresentação de documento distinto. 

Ninguém pode alegar desconhecimento da lei, 

beneficiando-se da sua própria torpeza, consoante brocardo 

jurídico nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 

 

Mesmo que vencida a questão, impõe-se a definição de 

cada um dos documentos, expurgando-se dúvidas. 

 

Certidões negativas permitem comprovar que não há 

pendências com órgãos estaduais ou públicos no instante da 

emissão do documento. No caso da certidão negativa 



  

criminal é um documento comumente pedido em processos 

de seleção e também em diversas esferas. 

 

A certidão negativa criminal serve para atestar que um 

cidadão não possui nenhuma pendência judicial, ou seja, 

nada consta no nome dele no que se refere a processos do 

Tribunal de Justiça. 

 

Ou seja, a certidão negativa criminal tem como finalidade 

informar a existência ou não de processos nos Fóruns da 

Justiça Federal do Estado e é conhecida também como 

Nada Consta. 

 

Este documento é muito requisitado por empregadores e em 

várias outras situações. 

 

Por exemplo, nos procedimentos de registro, aquisição, 

transferência e porte de arma de fogo, a Lei 10.826/03 exige 

que idoneidade seja também comprovada com a 

apresentação de certidão negativa criminal. 

 

Nesta certidão negativa criminal constam informações 

inerentes a inquéritos, termos circunstanciados e processos 

criminais que estão em tramite nos juizados de primeira 

instância, vara criminais, tribunais de júri e varas de 

execuções penais, etc. 

 

E também nos órgãos julgadores de segunda instância em 

nome do cidadão o qual foi solicitada a certidão. 

 

Entretanto, a certidão criminal somente será negativa se o 

processo tiver sido arquivado ou não houver sentença 

condenatória transitada em julgado. 

http://www.tjsp.jus.br/


  

Caso não haja nenhum registro nas bases processuais do TJ 

de qualquer Estado, o solicitante pode imprimir 

imediatamente sua certidão negativa criminal. 

 

Tendo em vista a organização judiciária de cada Estado, 

existem algumas peculiaridades no que se refere à obtenção 

deste documento em certas localidades. 

 

A maioria das comarcas permite tirar a certidão negativa 

criminal através da internet. No entanto, só são 

disponibilizadas tais certidões via online se o resultado for 

“nada consta”. 

 

Se os registros consultados detectarem a ocorrência de 

homonímia (nomes iguais) ou possível existência de feito 

criminal em desfavor do interessado, a certidão negativa 

criminal não ficará disponível e o cidadão deverá se dirigir 

até à Seção de Certidões do Fórum de seu município 

residente. 

 

O Atestado de Antecedentes Criminais é um documento que 

visa informar a existência ou não de registros de crimes em 

nome de um cidadão. Esse atestado mostra a situação da 

pessoa até o exato momento da pesquisa com base nos 

registros de pesquisas da polícia e dos institutos de segurança 

pública dos estados. 

 

É importante salientar que o atestado de antecedentes não 

apresenta uma ficha pessoal completa do cidadão, nem 

detalhes sobre possíveis irregularidades cometidas por ele ao 

longo da vida. 



  

O documento apenas disponibiliza, de forma objetiva, uma 

resposta negativa ou positiva sobre possíveis pendências 

atuais nas esferas jurídico-criminais. 

 

Quando uma pessoa não tem nenhuma pendência ou 

registro criminal, o atestado constará com o status de 'nada 

consta. 

 

As consultas aos antecedentes criminais também são 

utilizadas para fixação da pena daqueles indivíduos que 

cometeram algum tipo de crime. 

 

Em outras palavras, os antecedentes funcionam como uma 

ficha apurada pelo Poder Público, na qual constam 

inquéritos policiais e outras provas relacionadas a infrações 

penais ou processos judiciais contra uma pessoa, podendo 

ser já finalizados ou ainda em curso. 

 

Quando uma pessoa está sendo julgada por algum tipo de 

crime, por exemplo, o juiz costuma analisar a ficha de 

antecedentes para decidir a pena mais adequada. 

 

Cabe reforçar que o fato de um indivíduo ter antecedentes 

criminais não atesta que ele foi condenado, mas sim que 

teve o caso registrado. 

 

Qualquer pessoa pode requerer o atestado em seu nome ou 

em nome de terceiros, desde que preencha todos os 

campos obrigatórios do formulário de requisição. O 

preenchimento dos outros campos com dados adicionais, 

embora não seja obrigatório, torna ainda mais rápida a 

solicitação do documento. 

 



  

III – CONCLUSÃO 

 

Ex positis, do que foi exposto resta cristalino que certidão 

negativa criminal é distinta e tem propósitos distintos da 

certidão de antecedentes criminais. Portanto a substituição 

de uma pela outra descura o objetivo perseguido no 

processo seletivo simplificado. 

 

Mais disso, a distinção é perceptível, vez que os candidatos 

classificados apresentaram o documento consentâneo ao 

que foi pedido. De outra forma, admitindo-se o outro 

documento, equivaler-se-ia tratar igualmente os desiguais, o 

que é vedado pelo nosso regime constitucional. 

 

 

É o parecer, sub censura. 

 

 

Buritis – MG, 13 de maio de 2022. 

 

 

 

Rinaldo O. A. de Faria 

OAB/MG nº 103.025 
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