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DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA

1. RELATÓRIO

MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO  requer  a  concessão  de

tutela de urgência incidental em Ação Civil Pública movida em desfavor de MUNICÍPIO

DE SÃO LUÍS.

O autor requer o deferimento de tutela de urgência com a finalidade de que seja

determinado  à  Câmara  Municipal  de  São  Luís  o  cumprimento  de  obrigação  de  fazer

consistente nas seguintes medidas:

i) A adequação, no prazo de 30 (trinta), do "Portal da Transparência"

disponibilizado  pela  Câmara  Municipal  de  São  Luís  às  exigências

estabelecidas por lei, de forma que este atenda os exatos termos do 3°

e  8°,  dentre  outros,  da  recente  Lei  n°  12.527/2011,  e,  ainda,  pelo

disposto nos arts.  48 e 48- A, da Lei Complementar n° 101/2000,

com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 31/2009,

utilizando-se,  como  parâmetro,  os  moldes  dos  parlamentos  que

cumprem as normas', detalhando, dentre outros itens obrigatórios, a

relação de todos os vereadores e servidores, com indicação de toda

remuneração percebida;

ii)  O  detalhamento  dos  Orçamentos  e  Finanças  da  Casa,

disponibilizando-se  acesso  às  despesas  referentes  aos  cartões

corporativos,  controle  de  estoque,  convênios,  viagens  e  passagens

aéreas, custeio de vereadores, bem como todas as demais despesas

concernentes às verbas de gabinete;

iii) A adaptação, no prazo de 30 (trinta) dias, do Serviço de Acesso às

Informações  Públicas  ao  Cidadão,  pela  Câmara  Municipal  de  São

Luís, para que o mesmo esteja em conformidade com o disposto no

art. 9°, I da Lei n° 12.527/2011, e, assim, possa atender, incentivar e

orientar  o  público  na  busca  e  efetiva  análise  das  informações



fornecidas pelo ente da Administração, bem como informar sobre a

tramitação de documentos e protocolo de requerimentos de acesso a

informações.

iv) A disponibilização de toda a legislação produzida pela casa por

meio de link de fácil acesso, tendo em vista tratar-se de informação

de interesse público;

v)  De  modo  a  satisfazer  a  necessidade  premente  da  sociedade

maranhense em razão das notícias recentes divulgadas na imprensa

acerca  da  existência  de  funcionários  "fantasmas1"  na  demandada,

requer-se:

v.1) A implantação de sistema informatizado de ponto, via biometria,

capaz  de  exercer  a  controle  de  entrada  e  saída  dos  servidores,

qualquer que seja o cargo, com dados de aferição, tais como cargo,

lotação e salário, constantes em sistema de consulta nos moldes do

Portal de Transparência dos órgãos que observam as normas;2

v.2) seja determinada a Exibição de Documentos pelo Presidente da

Câmara  Municipal,  o  vereador  Astro  de  Ogum,  quais  sejam:  a)  A

relação dos servidores desse órgão (Câmara Municipal de São Luís),

com  detalhamento  do  Nome,  Cargo  (efetivo,  comissionado,

contratado, requisitado), Remuneração, Lotação c Filiação, no prazo

de  5  (cinco)  dias;  b)  A  determinação  de  envio  da  DIRF  sobre  o

Trabalho Assalariado dos anos de 2014/2015/2016 e da GEFIP (Guia

de  Recolhimento  do  FGTS  e  Informações  da  Previdência  Social)

Mensal  dos  anos  014/2015/2016;  c)  Recadastramento de  todos  os

servidores  efetivos,  comissionados,  requisitados  ou  prestadores  de

serviço  a  Câmara  Municipal  de  São  Luís;  d)  Comprovação  dos

recolhimentos previdenciários;

1.1 Fundamentos fáticos do pedido

Narra o autor que, visando a apuração de possível improbidade administrativa na

Câmara Municipal de São Luís relacionada ao seu portal da transparência, instaurou o

Inquérito Civil nº 002/2015, no qual se apurou inicialmente que o Legislativo municipal

não disponibilizava na  internet seus balanços contábeis, o Relatório de Gestão Fiscal, o

Relatório de Execução Orçamentária, as peças de planejamento (PPA, LDO e LOA), os

convênios,  as  licitações,  os  contratos  e  a  relação  que  identifica  os  servidores  e

parlamentares, com seus respectivos vencimentos.



Diante disso, Ministério Público expediu recomendação ao Presidente da Câmara

Municipal de São Luís para fossem supridas as irregularidades.

No entanto, apesar da recomendação, subsistiram as seguintes irregularidades que

motivaram o ajuizamento de  ação  civil  pública por  ato  de  improbidade administrativa

contra o presidente da Câmara Municipal:

a)  Não  foi  realizada  atualização  das  despesas  entre  os  meses  de  setembro  a

dezembro de 2015;

b)  Ausência  de  informações  sobre  os  Balanços,  Relatórios  de  Gestão  Fiscal,

Relatório de Execução Orçamentária e o Planejamento (PPA, LDO e LOA);

c) Ausência do demonstrativo das verbas de gabinete;

d) Ausência de identificação dos parlamentares e servidores com seus respectivos

vencimentos;

e) Ausência de disciplinamento no controle de frequência dos servidores;

f) Ausência de fornecimento da legislação produzida pela Casa;

g) Ausência de link de interatividade entre a população e a Casa.

Diante dos fatos, o autor aponta ofensa à Constituição da República (artigos 5º,

inciso XIV, e 37, caput), à Lei Complementar nº 101/2000 (artigos 48 e 48-A) e à Lei nº

12.527/2011 (art. 8º e seguintes).

1.2 Das providências preliminares 

Antes de decidir sobre o pedido de tutela de urgência, determinei a intimação de

Município de São Luís (ente com capacidade processual para estar em Juízo) para que se

manifestasse no prazo de 72h. Apesar de intimado, manteve-se em silêncio.

Foi designada, ainda, audiência de conciliação para o dia 26/09/2016 nesta vara, no

entanto, apesar de intimado e citado, o réu não compareceu.

É o relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Para a concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC impõe que os elementos

trazidos pela parte evidenciem a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o

risco  ao  resultado  útil  do  processo.  Nesse  sentido,  os  fatos  relatados  na  inicial,

corroborados pelos documentos que instruem o Inquérito Civil nº 002/2015 (ID 3481019),

autorizam, neste momento processual, a concessão do provimento de urgência. 

Com  efeito,  o  parecer  técnico  constante  do  Inquérito  Civil  nº  002/2015  indica

violação a diversos preceitos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e Lei de

responsabilidade fiscal (Lei nº 101/2000, arts. 48 e 48-A). Citam-se, por exemplo, dados



desatualizados, ausência de informações quanto à execução orçamentária e financeira do

órgão, ausência de informações sobre o quadro de pessoal etc.

A  probabilidade  do  direito  decorre  de  fundamentos  jurídicos  constitucionais  e

legais que regem a matéria. A razoabilidade das pretensões jurídicas deduzidas pelo autor

decorre de todo um sistema jurídico de promoção da res publica, estabelecido a partir do

artigo  1º  da  CRFB/88.  Os  artigos  37  e  70  da  Constituição  da  República,  outrossim,

reafirmam a obrigação do Estado com a publicidade, transparência, moralidade, controle e

com o dever de prestar contas na administração de recursos públicos.

Esses  preceitos  constitucionais  indicam  que  o  modelo  político  adotado  pela

sociedade brasileira não admite como válida, do ponto de vista jurídico, qualquer prática,

comissiva  ou  omissa,  tendente  a  vilipendiar  o  direito  a  uma  administração  pública

transparente, eficaz e honesta. 

O direito fundamental à boa administração pública, previsto no artigo 41 da Carta

dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e que permeia também toda a Constituição

Republicana,  impõe uma “administração eficiente e  eficaz,  proporcional cumpridora de

seus  deveres,  com transparência,  motivação,  imparcialidade e  respeito  à  moralidade,  à

participação  social  e  à  plena  responsabilidade  por  suas  condutas  omissivas  e

comissivas”[1].

O direito de acesso à informação e a uma administração pública transparente está

previsto  também nos  artigos  5º,  XXXIII,  e  37,  §3º,  II  da  CRFB/88.  Pela  pertinência,

transcrevem-se:

Art. 5º [...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações

de  seu  interesse  particular,  ou  de  interesse  coletivo  ou  geral,  que

serão  prestadas  no  prazo  da  lei,  sob  pena  de  responsabilidade,

ressalvadas  aquelas  cujo  sigilo  seja  imprescindível  à  segurança  da

sociedade e do Estado;

Art. 37 [...]

§  3º  A  lei  disciplinará  as  formas  de  participação  do  usuário  na

administração pública direta e indireta, regulando especialmente: II -

o  acesso  dos  usuários  a  registros  administrativos  e  a  informações

sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

A  regra,  portanto,  na  Administração  Pública,  é  a  mais  absoluta  transparência

naquilo  que envolve a aplicação de recursos públicos,  desde o financiamento das mais

vultosas obras e aquisição de produtos de alto valor, até o pagamento de uma diária a um



servidor público. Deve-se evitar qualquer tipo de opacidade da informação, salvo quando o

sigilo se mostrar justificável.

Importante ressaltar, ainda, que transparência pública não se confunde com a mera

publicidade  (Platt  Neto,  2009,  p.  80a).  A  publicidade  de  atos  governamentais,  muitas

vezes,  não  cumpre  sua  função  de  proporcionar  efetivamente  acesso  às  informações

necessárias  ao  controle  social.  Um  bom  exemplo  é  a  publicação  da  arrecadação  de

impostos,  orçamentos  e  até  balanços  de  execução  orçamentária  feitos  em  linguagem

técnica inacessível ao cidadão comum. 

A publicidade deve envolver todos os assuntos de interesse público e devem estar

disponíveis  de  forma  clara  e  compreensível  ao  cidadão  comum,  não  apenas  aos

especialistas em gestão. Para que cumpra esse papel de fornecer subsídios ao debate, para

que a própria sociedade participe deste controle das finanças públicas, a publicidade deve

ser absolutamente compreensível ao cidadão comum.

A transparência é, ainda, essencial para efetivação dos princípios da democracia,

visto que absolutamente necessária ao exercício da cidadania.  No lado oposto,  pode-se

afirmar  que  a  ditadura  e  toda  forma  de  abuso  de  poder  não  convivem  bem  com  a

transparência.

Na democracia, os gestores são submetidos periodicamente ao julgamento popular.

Além  disso,  o  cidadão  pode  e  deve  participar  da  gestão  durante  todo  o  exercício  dos

mandatos. Para o melhor exercício do direito ao voto e da participação efetiva durante os

mandatos, os cidadãos precisam estar devidamente municiados das informações sobre a

gestão de recursos públicos.

Portanto o acolhimento dos pedidos ora em análise, longe de evidenciarem alguma

intromissão  do  Poder  Judiciário  em  campo  discricionário  da  Administração  Pública,

prestigiam princípios constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito que, em

situação de lesão ou de sua ameaça, demandam a tutela jurisdicional.

Para  além  disso,  as  medidas  ora  postuladas,  como  as  que  dizem  respeito

especificamente ao quadro de pessoal, servem ao propósito também de proteger o erário

da ação de servidores ímprobos.

O periculum in mora é evidente, pois, caso se deixe para analisar o pedido apenas

na sentença, o dano à sociedade e ao interesse público, pela falta de efetivo controle social

na aplicação dos recursos públicos, somente se espraiará no tempo.

Além disso, é notório que há grande dificuldade de êxito das ações que visam o

ressarcimento  ao  erário.  Os  servidores  públicos  que  recebem  recursos  públicos

indevidamente não costumam reservar parcela do patrimônio para garantir a repatriação



do patrimônio público, o que torna ainda mais relevante a prevenção de desvios ou pronta

cessação de ilegalidades. 

Por fim, é importante destacar que o Município de São Luís não costuma perder

prazo para manifestação. Se não apresentou qualquer argumento para o indeferimento dos

pedidos  formulados  pelo  MP  é,  naturalmente,  por  opção.  É  possível  que  o  Município

concorde com o requerimento do MP, o que me parece razoável. O Município de São Luís

não está obrigado a defender atos ilegais da Câmara Municipal, especialmente aqueles que

podem prejudicar a probidade na administração.

3. DECISÃO

Ante  o  exposto,  DEFIRO  o  pedido  de  tutela  de  urgência  e,  por  conseguinte,

DETERMINO à CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS:

i) A adequação do seu "Portal da Transparência" às exigências estabelecidas por lei,  de

forma que este atenda os exatos termos dos arts. 3° e 8°, dentre outros, da recente Lei n°

12.527/2011,  e,  ainda,  pelo  disposto  nos  arts.  48  e  48-  A,  da  Lei  Complementar  n°

101/2000, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 31/2009, detalhando,

dentre  outros  itens  obrigatórios,  a  relação  de  todos  os  vereadores  e  servidores,  com

indicação de toda remuneração percebida. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 60 dias.

ii)  O detalhamento dos  Orçamentos  e  Finanças  da  Casa,  disponibilizando-se  acesso  às

despesas referentes aos cartões corporativos,  controle  de estoque,  convênios,  viagens  e

passagens aéreas, custeio de vereadores, bem como todas as demais despesas concernentes

às verbas de gabinete. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 60 dias.

iii) A adaptação do Serviço de Acesso às Informações Públicas ao Cidadão, pela Câmara

Municipal de São Luís, para que o mesmo esteja em conformidade com o disposto no art.

9°, I  da Lei n° 12.527/2011, e,  assim, possa atender, incentivar e orientar o público na

busca e efetiva análise das informações fornecidas pelo ente da Administração, bem como

informar sobre a tramitação de documentos e  protocolo de requerimentos de acesso a

informações. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 60 dias

iv) A disponibilização de toda a legislação produzida pela casa por meio de link de fácil

acesso,  tendo  em  vista  se  tratar  de  informação  de  interesse  público.  PRAZO  PARA

CUMPRIMENTO: 120 dias.

v) A implantação de sistema informatizado de ponto, via biometria, capaz de exercer a

controle  de  entrada  e  saída  dos  servidores,  qualquer  que  seja  o  cargo.  PRAZO  PARA

CUMPRIMENTO: 60 dias.

vi) A exibição dos seguintes documentos pelo Presidente da Câmara Municipal:



a) A relação dos servidores desse órgão (Câmara Municipal de São Luís), com

detalhamento do Nome, Cargo (efetivo, comissionado, contratado, requisitado),

Remuneração, Lotação e Filiação. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: 10 dias. 

b) A determinação de envio da DIRF sobre o Trabalho Assalariado dos anos de

2014/2015/2016 e da GEFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações da

Previdência  Social)  Mensal  dos  anos  2014/2015/2016.  PRAZO  PARA

CUMPRIMENTO: 60 dias.

c) Recadastramento de todos os servidores efetivos, comissionados, requisitados

ou  prestadores  de  serviço  a  Câmara  Municipal  de  São  Luís.  PRAZO  PARA

CUMPRIMENTO: 60 dias.

d)  Comprovação  dos  recolhimentos  previdenciários.  PRAZO  PARA

CUMPRIMENTO: 60 dias.

Intimem-se.  Notifique-se  o  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  São  Luís  para

cumprimento desta decisão.

Publique-se.

São Luís, 27 de setembro de 2016.

Juiz DOUGLAS DE MELO MARTINS

Titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos

 

[1][1] FREITAS, Juarez, 2009, p. 99.
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