
PROCESSO Nº. 0800450-22.2018.8.10.0034

AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

REQUERIDO(A): Câmara Municipal de Codó

DECISÃO

Recebido Hoje.

DA TUTELA ANTECIPADA

Trata-se  de  Ação  Civil  Pública  ajuizada  pelo  MINISTÉRIO PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO,  em
desfavor  da  Câmara  de  Vereadores  do  Município  de  Codó/MA,  representada  por  seu  Presidente,  EXPEDITO
MARCOS CAVALCANTE,  objetivando a  efetivação  da  política  de  transparência  da  Administração Pública,  em
conformidade com as determinações previstas na Constituição Federal e na legislação específica sobre a matéria, no
que tange à adequação de seu Portal de Transparência, a fim de possibilitar à população maior amplitude no acesso as
informações.

Aduz o autor que o Portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Codó está irregular, em descumprimento às
disposições da  Lei  nº 12.527/2011 (Lei  de  Acesso à  Informação)  e  da  Lei  Complementar  nº  131/2009  (Lei  da
Transparência), tendo encaminhado Recomendação ao réu, a fim de que solucionasse a situação, mas que esta parte
não apresentou nenhuma manifestação.

Em  razão  disso,  o  Ministério  Público  Estadual  ingressou  com  a  presente  Ação  Civil  Pública,  com  pedido  de
antecipação de tutela, com a finalidade de haja a adequação do “Portal da Transparência” disponibilizado pela Câmara
Municipal de Vereadores de Codó às exigências estabelecidas por lei,  de forma que atenda aos exatos termos dos
artigos 3º e 8º, da Lei nº 12.527/2011, e artigos 48 e 48- A, da Lei Complementar nº 101/2000, com as alterações
introduzidas  pela  Lei  Complementar  nº  131/2009,  utilizando-se,  como  parâmetro,  o  Portal  da  Transparência  da
Câmara de Deputados, detalhando, dentre outros itens obrigatórios, a relação de todos os vereadores e servidores, com
detalhamento do Nome, Cargo (efetivo, comissionado, contratado, requisitado), Remuneração e Lotação, inclusive a
especificação da verba de gabinete recebida pelos vereadores. No mais, requereu a adaptação do Serviço de Acesso às
Informações Públicas ao Cidadão, pela Câmara Municipal de Vereadores de Codó, para que esteja em conformidade
com o disposto no art. 9º, I da Lei nº 12.527/2011, de modo a atender, incentivar e orientar o público na busca e
efetiva análise das informações fornecidas, bem como informar sobre a tramitação de documentos e protocolo de
requerimentos de acesso a informações, tudo sob pena de multa.

É o sucinto relatório. Decido.
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Compulsando os autos, verifico que razão assiste à tutela antecipada pretendida.

Inicialmente, ressalte-se que, não obstante a dicção legal do artigo 2º da Lei nº 8.437/92, o Superior Tribunal de
Justiça tem firmado o entendimento pela relativização do dispositivo, possibilitando a concessão de liminar em ação
civil pública sem a oitiva do Poder Público. Isso visando evitar a ocorrência de graves danos decorrentes da demora
para análise do pedido preliminar em vista do cumprimento de referida norma. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  CONCESSÃO  DE  LIMINAR  SEM  OITIVA  DO  PODER
PÚBLICO.  ART.  2°  DA LEI  8.437/1992.  AUSÊNCIA  DE  NULIDADE.  O  STJ,  em  casos  excepcionais,  tem
mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a
oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública.
2. No caso dos autos, não ficou comprovado qualquer prejuízo ao agravante advindo do fato de não ter sido ouvido
previamente quando da concessão da medida liminar 3. Agravo Regimental não provido. RECURSO ESPECIAL.
AUDIÊNCIA PRÉVIA.  PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ART.  2º  DA  LEI  N.º  8.437/92.  PRINCÍPIO  DA  EVENTUALIDADE.  PRINCÍPIO  DA  IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. MITIGAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. A medida liminar foi requerida em ação civil
pública, em face do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, quando
ainda tramitava o processo perante a justiça estadual, ocasião na qual a autarquia federal, após ser devidamente
intimada, nos termos do art. 2º da Lei n.º 8.437/92, preferiu manifestar-se apenas sobre a incompetência absoluta
daquele juízo. À luz dos princípios da eventualidade e da impugnação específica, informadores do sistema processual
brasileiro,  o  recorrente  não  suscitou  toda a matéria  de  defesa,  disponível  no momento  em  que  foi  chamado  a
manifestar-se nos autos, deixando de impugnar os fatos alegados pelo autor, que serviram de fundamento para a
concessão da cautelar, acarretando a preclusão consumativa do direito processual que lhe foi outorgado, por força
do art. 2º da Lei n.º 8.437/92. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado o disposto no art. 2º
da Lei n.º 8.437/92 a fim de impedir que a aparente rigidez de seu enunciado normativo obste a eficiência do poder
geral  de  cautela  do  Judiciário.  Precedentes.  4.  Recurso  especial  não  provido.  (AgRg  no  Ag  1314453/RS,  Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, Dje 13/10/2010).

Demonstrou o autor que, a fim de serem cumpridas determinações legais acerca da transparência na gestão pública,
emitiu  Recomendação ao réu,  bem como cobrou respostas,  sem obter,  contudo, qualquer êxito.  A Representante
Ministerial solicitou, inclusive, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade
Administrativa  (CAOP  ProAd)  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  a  realização  de  análise  no  sítio  do  Portal  da
Transparência da Câmara Municipal de Codó, tendo os técnicos concluído que o citado Portal  não está adequado às
regras da Lei nº 12.527/11 e ao art. 48 da LC nº 101/00, consoante ID 10716020.

Observe-se que a Lei Complementar nº 131/09, conhecida como Lei da Transparência, alterou dispositivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal, incluindo mecanismos que visam a ampliar a transparência na gestão dos recursos públicos.
Nesse sentido,  o  artigo 48 da referida lei,  determinou a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios
eletrônicos de acesso ao público.

A  Lei  de  Acesso  à  Informação  (Lei  nº  12.527/11)  determina  que  os  órgãos  públicos  ofereçam  informações
relacionadas às suas atividades a quaisquer pessoas que solicitarem os dados, e, para tanto, devem manter Serviços de
Informação ao Cidadão, de forma clara e por meio de fácil  acesso, expostos  na internet, sobre a Administração
Pública para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras governamentais.

Com a finalidade de cumprir as determinações das referidas leis, o autor já redigiu Recomendações a serem seguidas
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pela  Câmara  de  Vereadores  Municipal,  objetivando  a  alimentação/atualização  do  “Portal  da  Transparência”,
adequando-se aos ditames legais.

Debalde  os  esforços  do  órgão ministerial  cobrando extrajudicialmente  a  implantação  das  medidas  junto  à  parte
requerida, que continua sem apresentar a transparência recomendada e necessária a uma administração comprometida
com o bem estar social.

As  provas coligidas aos  autos  apontam que  a  parte  requerida  não  vem cumprindo os  parâmetros  traçados  pela
Recomendação ministerial, tampouco informando a razão de não fazê-lo. Oportuno pontuar que as leis que regem as
matérias foram editadas em 2009 e 2011, com a finalidade de regulamentar preceito constitucional.

Prorrogar ainda mais a presente decisão, quando da análise do mérito da causa, em se estando diante de flagrante
desrespeito  a  normas que atinem à  Supremacia  do Interesse Público,  importará  em maior  prejuízo aos cidadãos
codoenses,  os  quais  passariam  mais  um  longo  período  de  tempo  alheios  à  transparência  das  contas  públicas,
principalmente quando o seu pleno acesso por outros meios poderia vir a ser dificultado pelos gestores municipais.

Considerando os argumentos e os documentos atrelados à petição inicial, com fundamento no artigo 12 da Lei nº
7.347/85, defiro o pedido de tutela antecipada como postulado na peça de ingresso, determinando que a parte ré
providencie: a) a adequação do “Portal da Transparência” disponibilizado pela Câmara Municipal de Vereadores de
Codó-MA às exigências estabelecidas por lei, de forma que atenda aos exatos termos dos artigos 3º e 8º, da Lei nº
12.527/2011,  e  artigos  48 e  48-A,  da  Lei  Complementar  nº  101/2000,  com as alterações  introduzidas pela  Lei
Complementar nº  131/2009,  utilizando-se, como parâmetro,  o  Portal da  Transparência da Câmara de Deputados,
detalhando, dentre outros itens obrigatórios, a relação de todos os  vereadores e servidores, com detalhamento do
Nome, Cargo (efetivo, comissionado, contratado, requisitado), Remuneração e Lotação, inclusive a especificação da
verba  de  gabinete  recebida  pelos  vereadores;  b)  a  adaptação do Serviço  de  Acesso às  Informações Públicas  ao
Cidadão para que esteja em conformidade com o disposto no art. 9º, I da Lei nº 12.527/2011, de modo a atender,
incentivar e orientar o público na busca e efetiva análise das informações fornecidas, bem como informar sobre a
tramitação de documentos e protocolo de requerimentos de acesso a informações.

Determino que as medidas sejam efetivadas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da decisão, sob pena de
pagamento de multa diária  de  R$ 1.000,00 (um mil  reais),  a  qual  será devida  a  partir  do vencimento do prazo
estabelecido para o cumprimento espontâneo, e revertida ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.

Serve esta decisão como mandado.

Na oportunidade, cite-se[1] a parte ré para, querendo[2], comparecer à audiência de conciliação designada para o dia
08 de maio de 2018, às 08h30min, a realizar-se na sala de audiências da 1ª Vara, neste Fórum. A audiência será
realizada por conciliador/mediador, nos termos da Resolução n.125/2010-CNJ.

Intime-se o autor[3].

Ficam advertidas as partes das cominações legais em caso de ausência injustificada[4].

Cumpra-se.

Codó (MA), 26 de março de 2018.

Flávia Pereira da Silva Barçante
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Juíza de Direito respondendo pela 1ª Vara da Comarca de Codó-MA

[1] CPC, art. Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz
designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos
20 (vinte) dias de antecedência.

[2] CPC, art. 335.  O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:
I  -  da  audiência  de  conciliação  ou  de  mediação,  ou  da  última  sessão  de  conciliação,  quando  qualquer  parte  não  comparecer  ou,
comparecendo, não houver autocomposição.

[3]CPC, art.334 § 3o A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado.

[4] CPC, art.334 § 8o  O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida
em favor da União ou do Estado.
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