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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP, entidade sindical de primeiro
grau, inscrito no CNPJ sob o n. 07.868.425/0001-66, impetrou Mandado de Segurança contra o SR. DEODORO PANTOJA DA
ROCHA, Prefeito Municipal, ambos qualificados nos autos.

Relata o impetrante que protocolou em 20.08.2015 o Ofício n° 115/2015 (doc. anexo), mediante a qual solicitou, com base na Lei
Geral de Acesso à Informação, que lhe fosse fornecida cópia das folhas de pagamento de 2015 (denominada FOPAG FUNDEB
2015) dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação de Moju, justificando que a necessidade dessa informação
subsidiaria estudos para possível viabilidade de reajuste salarial dos servidores da educação.

Ainda nos termos da inicial, decorridos quase dois meses do recebimento daqueles requerimentos, o impetrado não forneceu os
documentos pleiteados.

Juntou os documentos de fl. 16-53.

Às fls. 62/69 foi oferecida as informações prestadas pelo impetrado.

Às fls. 80/85, o representante do Ministério Público se manifestou pela concessão da segurança, por restar caracterizada violação a
direito líquido e certo em favor do impetrante em razão da flagrante omissão da autoridade impetrada.

É o relatório. Decido.

Trata-se de mandado de segurança em que o impetrante pleiteia que se determine ao impetrado o fornecimento da cópia das folhas
de pagamento de 2015 (denominada FOPAG FUNDEB 2015) dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação de Moju
dirigido ao Gabinete do Prefeito Municipal de Moju e enviados ao impetrado por intermédio do ofício n 115/2015.

Inicialmente, indefiro a preliminar arguida às fls. 63/64, vez que, no caso concreto, há presença da necessidade e conveniência do
mandamus.

Quanto ao mérito, verifico que são assegurados a todos o acesso à informação para o exercício profissional e o direito de obter dos
órgãos públicos informações de interesse particular ou geral, nos termos do artigo 5º, XIV e XXXIII, da Constituição Federal de 1988,
ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ademais se impõe à
Administração Pública o respeito ao princípio da publicidade.

Ora, seria inusitado que a Carta Cidadã garantisse a todos o amplo acesso às informações sobre a Administração Pública e o
restringisse fora das hipóteses expressamente prevista.

Em que pese a autoridade coatora ter acostado os Ofícios n° 104/2014/DRH/SEMED e 001/2015-GS, estes não abrangem o período
do pleito do impetrante (folhas de pagamento do ano de 2015), na medida que os ofícios apresentados reportam o período das folhas
de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Educação dos anos de 2013 e 2014.
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Assim sendo, os atos praticados pelo Poder Executivo Municipal, por revestirem-se de interesse da coletividade, devem ser públicos,
em atenção aos princípios da publicidade, da moralidade e da informação dos atos da Administração.

Com a análise dos documentos juntado aos autos, constato que as informações apresentadas não foram prestadas conforme
pleiteadas.

Portanto, restaram provados o direito líquido e certo do impetrado em obter a pretendida documentação contendo informação
relevante sobre a Administração Municipal e a ilegalidade do ato omissivo do impetrado em se negar a prestar as referidas
informações.

Com efeito, direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano, por documento inequívoco. Na
lição clássica de Hely Lopes Meirelles:

‘‘é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por Mandado de Segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer
em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora
possa ser defendido por outros meios judiciais’’ (Mandado de Segurança, 16ª ed. pág. 28).

Isto posto, é de se concluir pela legitimidade do impetrante para manejar mandado de segurança para obtenção de informações
sobre a administração municipal em face do chefe do Poder Executivo Municipal.

De igual forma, restaram provados o direito líquido e certo à obtenção das informações e a ilegalidade do ato omissivo do impetrado,
que se recusa a fornecer as informações pleiteadas.

Nesse sentido:

‘‘ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ANALISTAS E TÉCNICOS DE FINANÇAS E
CONTROLE. ATO COATOR: PORTARIA INTERMINISTERIAL 233/2012. DIVULGAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU SUBSÍDIO
RECEBIDO POR OCUPANTE DE CARGO, POSTO, GRADUAÇÃO, FUNÇÃO E EMPREGO PÚBLICO. LEGALIDADE. LEI DE
ACESSO À INFORMAÇÃO. LEI 12.527/2011. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INTIMIDADE NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA
DENEGADA. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e
Controle contra ato comissivo da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Ministro de Estado Chefe da
Controladoria Geral da União, do Ministro de Estado da Fazenda e do Ministro de Estado da Defesa, consistente na edição da
Portaria Interministerial 233, de 25.5.2012, a qual disciplina, no âmbito do Poder Executivo federal, o modo de divulgação da
remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de
custo, jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem
na ativa, conforme disposto no inciso VI do § 3o. do art. 7o.,do Decreto 7.724, de 16 de maio de 2012 (art. 1o.). A Lei de Acesso à
Informação constitui importante propulsor da cultura da transparência na Administração Pública brasileira, intrinsecamente conectado
aos ditames da cidadania e da moralidade pública, sendo legítima a divulgação dos vencimentos dos cargos, empregos e funções
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públicas, informações de caráter estatal, e sobre as quais o acesso da coletividade é garantido constitucionalmente (art. 5o., XXXIII,
art. 37, § 3o., II e art. 216, § 2o., da CF/88). A divulgação individualizada e nominal das remunerações dos servidores públicos no
Portal da Transparência do Governo Federal, em cumprimento às disposição da Portaria Interministerial ora impugnada, apresenta-
se como meio de concretizar a publicidade administrativa, não se contrapondo aos ditames da Lei 12.527/2011, que, ao normatizar o
acesso a informações, determinou que todos os dados estritamente necessários ao controle e fiscalização, pela sociedade, dos
gastos públicos sejam obrigatoriamente lançados nos meios de comunicação. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal já
assentou que não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto da divulgação em causa dizem respeito
a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos; ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo nessa
qualidade (§ 6o. do art. 37). E quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro que ela
resultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação nominalizada dos dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal e
familiar que se atenua com a proibição de se revelar o endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor. No mais, é o preço que
se paga pela opção por uma carreira pública no seio de um Estado republicano. A prevalência do princípio da publicidade
administrativa outra coisa não é senão um dos mais altaneiros modos de concretizar a República enquanto forma de governo (SS
3902 AgR-segundo, Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 30.9.2011). Ademais, o caso não envolve informações cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ressalva prevista no inciso XXXIII do art. 5o. da Constituição Federal.
Segurança denegada (MS 18.847/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17.11.2014). Diante
dessas considerações, nega-se provimento ao Recurso Ordinário (STJ, RMS: 46005. MG 2014/01692220-7, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Pub.: DJ 19/12/2017)’’.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para CONCEDER A SEGURANÇA determinando à
autoridade impetrada, o Sr. Prefeito Municipal de Moju, que forneça ao Impetrante SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP as cópias das folhas de pagamento de 2015 (denominada FOPAG
FUNDEB 2015) dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação de Moju, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem honorários e sem custas.

Não havendo a interposição de recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário, nos
termos do artigo 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009.

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

Cientifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Moju, 27 de junho de 2018.

Juiz WALTENCIR ALVES GONÇALVES
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Titular da Vara Única da Comarca de Moju
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