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SENTENÇA

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar oposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP em face de ato do PREFEITO MUNICPAL DE BUJARU, visando informações sobre as
folhas de pagamento do FUNDEB e a lotação de servidores na educação pública municipal no ano de 2017.

A justificativa seria que o Sindicato atua na defesa dos direitos dos profissionais da educação pública do município de Bujaru/Pa, os
quais são remunerados às expensas dos recursos do FUNDEB.

Juntou documentos.

Em despacho de fl. 45, a MM Juíza determinou a oitiva prévia da autora coatora, que se manifestou às fls. 49/54, pela ausência de
omissão, porque sequer houve requerimento administrativo e, ademais, tal informação estaria disponível no portal de transparência,
pelo que haveria perda do objeto.

Os autos foram ao Órgão Ministerial que opinou inicialmente pela oitiva da parte impetrante sobre seu interesse em prosseguir no
feito, o que ocorreu positivamente.

Em sendo assim, em parecer final, o Ministério Público foi pela concessão da ordem, uma vez que teria realizado a consulta no portal
da transparência do Município e não conseguiu localizar as informações na forma pretendida.

s A liminar foi deferida às fls. 31/32, para fins de suspender o desconto da contribuição compulsória para o Plano de Saúde – PBASS.

Vieram os autos conclusos.

Passo a decidir, após relatório sucinto.

DA PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS:

Ora, bem se vê que não ocorreu a perda do objeto na forma aventada pela autoridade coatora.
No caso, não somente a informação foi prestada na forma requerida, como não se encontra disponibilizada no Portal da
Transparência do Município, de acordo com o parecer do Ministério Público, que, fazendo a consulta não conseguiu acessar as
informações necessárias ao Sindicato impetrante para a defesa de seus associados, daí resultando o direito líquido e certo na forma
noticiada.

CONTEÚDO
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DO DISPOSITVO:

Desse modo, acato o parecer ministerial, CONCEDENDO A ORDEM para determinar ao Senhor Prefeito do Município de Bujarú/Pa,
disponibilize ao impetrante SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP,
AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB E LOTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUÇÃO PÚBLCIA MUNICIPAL em cópias ou
mídia digital, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$50.000,00.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos
termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da lei nº 12.016/09.

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

De Belém para Bujarú/Pa, 30 de setembro de 2014

    JUÍZA ASSINANDO DIGITALMENTE
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