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DECISÃO
1000348-22.2017.8.26.0352
Ação Civil Pública - Violação aos Princípios Administrativos
Ministério Público do Estado de São Paulo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS

Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública c.c Pedido de Liminar ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Miguelópolis
alegando, em breve relato, que tramita perante a Promotoria de Justiça desta comarca o
Inquérito Civil nº 14.0335.0000249/2014-4, tendo por objeto a apuração do cumprimento
da Lei Federal nº 12.527/2011.
Sustenta que o suplicado implementara o Portal da Transparência a
fim de publicizar as informações relativas a receitas e despesas públicas, deixando,
contudo, de fazê-lo em relação aos dados remuneratórios dos servidores públicos sob o
argumento de que se trata de medida ilegal.
Finalizando, sustenta o Parquet que tal providência se afigura
imprescindível em homenagem ao princípio da publicidade, sobretudo em decorrência das
denúncias de abusos quanto ao provimento de cargos comissionados, aumento e mudança
de cargos e, por fim, ao aumento de salários, razões pelas quais requereu a concessão da
liminar com vistas à divulgação nominal dos servidores públicos e dos respectivos cargos,
bem como dos vencimentos e vantagens pecuniárias auferidas a qualquer título, decorrendo
daí os consectários legais.

É o sintético relatório.

Prosperável o pedido de liminar.
A

informação

é

direito

fundamental

e

está

previsto

constitucionalmente no art. 5º, inciso XXXIII, da CR/88, c/c os arts. 6º e 7º, ambos da Lei
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n. 12.527/11, visando à transparência dos atos administrativos que, de resto, devem ser
pautados pelos princípios da eficiência, publicidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Em se tratando a remuneração do servidor público de gasto

dispêndio com vistas à concretização da política pública de transparência, em observância
ao princípio constitucional da publicidade administrativa, impendendo-se observar que não
obstante a Carta Magna estabeleça exceções ao princípio da publicidade, essas hipóteses
dizem respeito a situações objetivadas em que o sigilo for imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado, o que não ocorre na espécie.
Nunca é demais lembrar de um dos princípios fundamentais do
Estado constitucional, qual seja, o de que "o caráter público é a regra, o segredo a
exceção", cuja inconcretude decerto impedirá o conhecimento e o controle dos atos de
governo pela sociedade civil, gerando o esmaecimento do regime democrático e, por
conseguinte, da idealização do modelo "governo público em público" (BOBBIO. Norberto.
O Futuro da Democracia. Tradução: Marco Aurélio Nogueira. 13ª ed. Editora Paz &
Terra: 2015).
Em outras palavras, não há opinião pública se os atos de governo e
da Administração Pública habitarem o "reino das trevas", sendo certo que a proscrição da
deficiência contra a qual se insurge o autor se justifica com maior facilidade diante das
falcatruas administrativas praticadas em algumas gestões indelevelmente marcadas pela
adoção de preferências próprias e por favoritismos inconfessáveis, conforme deixam
entrever as inúmeras ações penais e de improbidade administrativa em trâmite perante este
juízo.
Aliás, os desdobramentos da conhecida Operação Cartas em
Branco bem sinalizam este quadro, tornando-se de rigor a divulgação nominal dos
servidores públicos em sítio eletrônico, com a relação dos respectivos cargos, vencimentos
e vantagens pecuniárias auferidas a qualquer título, mormente quando se tem em vista o
fato de a legislação de regência não exigir a publicação de todo o patrimônio acumulado
pelo servidor ao longo de sua vida pública, mas à mera declinação de qual é a sua fonte de
ganhos e a expressão econômica mensal que ela possui.
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Obtempere-se que o periculum in mora decorre nada mais nada
menos da relutância em se propiciar meios de facilitação do efetivo controle dos gastos
públicos através de instrumento cuja legitimidade constitucional fora reconhecida pela

controvérsia (RExtr. nº 652.777-SP).
Ao abrigo disso tudo, defiro o pedido de liminar a fim de
determinar à Municipalidade que disponibilize em sítio eletrônico, no prazo de 10 dias, a
relação nominal dos servidores públicos e os respectivos cargos, bem como os vencimentos
e vantagens pecuniárias auferidas a qualquer título, sob pena de incidir a multa de
R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da ordem judicial, limitada ao
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Cite-se e intime-se pessoalmente para o cumprimento da liminar.
Cumpra-se com urgência.

Int.

Miguelópolis, 26 de março de 2017.

JOSÉ MAGNO LOUREIRO JÚNIOR
JUIZ DE DIREITO
(ASSINADO DIGITALMENTE)
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Suprema Corte por ocasião do julgamento de mérito do recurso representativo da

