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Ementa: Agravo de instrumento. Mandado de 
Segurança. Liminar. Sindicato de servidores 
municipais que impetrou o writ para obrigar a 
administração municipal a divulgar informações 
sobre contratação, exoneração e folha de 
pagamento de pessoal em âmbito local, estas que 
estariam sendo omitidas. Liminar em mandado de 
segurança que depende da demonstração do fumus 
boni iuris e do periculum in mora. Inteligência do art. 
7, III da Lei 12.016/2009. Precedentes. Publicidade 
dos atos públicos que é um dos princípios basilares 
da Administração Pública, alçado à categoria de 
garantia constitucional. Inteligência do art. 37 caput 
da CF/88 e de diversas leis de todos os níveis 
federativos. Lei nº 12.527/2011 que trata do acesso 
à informações impõe ao administrador público que 
disponibilize a qualquer do povo dados de interesse 
público. Inteligência da Lei nº 12.527/2011 e Dec. 
Federal nº 7.724/2012 e Lei Orgânica Municipal. 
Periculum in mora que se encontra presente vez 
que a omissão sobre dados e atos de gestão 
pública causa direto e imediato prejuízo à 
sociedade, lesão que deve ser com urgência 
reprimida. Liminar deferida para que o ente 
impetrado divulgue no portal de transparência 
municipal dados sobre contratações e folha de 
pagamento requeridas no mandamus, pena de 
multa cominatória. Agravo provido.  

 
ACÓRDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos os argumentos do agravo de instrumento 
de referência, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os 
Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos 
termos do voto do Relator. 
 

RELATÓRIO 
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Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade à decisão da 
Vara Única de Natividade que, em sede de mandado de segurança que 
impetraram em face do Município de Natividade, indeferiu a liminar 
requerida com o que pretendiam fosse a autoridade coatora obrigada a 
divulgar dados de contratação de pessoal, folha de pagamento e 
exonerações. 

 
Assim refere a decisão agravada: 
 

“(...)Sabe-se que os requisitos para o alcance de uma 
providência de natureza cautelar são, basicamente, o 
fumus boni iuris, que representa o interesse amparado 
pelo direito objetivo, do qual o requerente se considera 
titular, exteriorizado por elementos que, prima facie, 
possam formar no juiz uma opinião de credibilidade 
mediante um conhecimento sumário e superficial, em 
conjunto com o periculum in mora, representado pelo 
fundado receio de que uma parte possa causar à outra 
lesão grave e de difícil reparação. No caso dos autos, 
embora se verifique a verossimilhança das alegações, 
não se vislumbra a presença do segundo requisito antes 
mencionado, imprescindível para o acolhimento da 
medida inaudita altera parte, devendo a matéria, 
portanto, ser examinada em caráter definitivo após as 
informações que deverão ser prestadas pela autoridade 
apontada como coatora. Diante do exposto, INDEFIRO a 
liminar requerida. Notifique-se o coator e dê-se ciência 
ao Município, na forma do art. 7º, incisos I e II, da Lei 
12.016/09. Em seguida, dê-se vista ao MP (artigo 12 da 
Lei 12.016/2009). No mais, atenda-se ao que foi 
requerido pelo ´parquet´ na parte final da Promoção de 
págs. 851/854. Intimem-se.” 

 
Alega o agravante, em síntese, que o Município de 

Natividade, desde março de 2020, com o intuito de burlar a fiscalização 
do Ministério Público, passou a não mais publicar em seu site oficial 
dados de contratações, folhas de pagamento e portarias diversas 
relativas a atos administrativos de interesse público publicados no ano de 
2020, violando a lei 12.527/2011 e o Decreto nº 7.724/2012; que, diante 
da omissão do Município agravado em prestar as informações referentes 
aos atos públicos, tais como portarias de nomeação e exoneração de 
cargos comissionados, foi impetrado o presente mandado de segurança, 
no qual o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido de 
tutela de urgência do Agravante, tendo, inclusive, diante da gravidade da 
situação, se manifestado no sentido de extração de peças dos autos e 
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encaminhamento ao Núcleo de Tutela Coletiva para averiguação daquilo 
que fora narrado na peça vestibular; que o Juízo a quo aduzindo que não 
se encontraria presente a verossimilhança do direito invocado, e inclusive 
indeferiu a liminar por entender ausente o periculum in mora, 
inobservando que a omissão na divulgação dos referidos dados da 
administração gera o risco pois objetiva evitar o controle sobre os atos 
públicos praticados. Alega o agravante ter havido o preenchimento dos 
requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, acrescentando que 
a negatória da medida requerida concede ao impetrado uma verdadeira 
alforria, já que poderia inserir informações no site do portal da 
transparência quando entender necessário. Conclui requerendo o 
provimento do recurso para que se determine liminarmente a 
disponibilização imediata pelo impetrado das informações solicitadas, 
que devido a pandemia existente, pode ser disponibilizada através da 
alimentação regular e gerenciamento técnico na internet, do “Portal da 
Transparência”. 

 
À fl. 20, decisão do Relator indeferindo o efeito 

suspensivo. 
 
Em contrarrazões, alega o Município impetrado que o 

mandamus vem fundado no descumprimento da Lei de Acesso à 
Informação; que o juízo impetrado em suas razões de decidir 
corretamente não vislumbrou os requisitos para a concessão da liminar; 
que o recorrente pretende discutir em sede de cognição sumária matéria 
que deve ser submetida ao juízo de cognição exauriente; que 
inicialmente o julgador deve focar sua análise na plausibilidade da 
existência do direito subjetivo pretendido para que ao final, quando 
exercida a cognição exauriente do feito, o Juízo possa confrontar o 
pedido do Impetrante com as informações prestadas pela autoridade 
coatora  e não havendo, em princípio, abusividade ou ilegalidade neste 
atuar, a interferência da instância superior só ocorre quando a decisão 
for teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos, na forma 
da súmula 59 TJRJ; que a organização sindical, ora recorrente, pautou 
suas razões recursais, no pífio argumento de violação ao direito líquido e 
certo dos servidores públicos do Município de Natividade em obterem 
acesso à informação; que todavia em momento algum o ente impetrado 
deixou de publicar seus atos oficiais no Órgão Oficial Informativo do 
Município, criado pela Lei 363/2007; que tal informativo semanal, de 
circulação semanal encontra-se disponível para acesso público no sítio 
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eletrônico do município, bem como em versão impressa de circulação 
local; que destarte se demonstra descabida a versão do recorrente, ao 
alegar que o Município apresenta resistência em disponibilizar as 
informações pertinentes ao seu resumo contábil, bem como efetivar a 
publicidade de seus atos oficiais. Conclui requerendo o desprovimento do 
recurso. 

 
Manifesta-se a Procuradoria de Justiça pelo 

provimento do recurso, ao fundamento de que a omissão de informação 
concernente à contratação de pessoal viola princípios constitucionais 
básicos, além de perfazer ofensa direta à Lei 12.527/2011, Decreto 
7.724/2012 e da Lei Orgânica do Município; que a medida requerida pelo 
impetrante sequer implica em despesa para a Administração; que o 
fumus boni iuris é evidente, residindo o periculum in mora no 
retardamento das providências que podem ser adotadas em face de 
eventuais irregularidades praticadas pelo alcaide; que deve ser 
preservado o princípio da publicidade insculpido no art. 37 da 
Constituição Federal que não pode se submeter à vontade temporal do 
administrador público; que a demora na prática de atos inerentes aos 
princípios da boa administração sempre representa um perigo à 
sociedade, daí porque se mostra presente o requisito do periculum in 
mora. 

 
É o relatório. 
 

VOTO 
 
A controvérsia está em definir se presentes os 

requisitos para o deferimento da liminar em mandado de segurança para 
obrigar a autoridade impetrada a prestar informações sobre contratação 
de servidores comissionados, terceirizados, cedidos, estagiários e 
efetivos, bem como resumo geral contábil da folha de pagamento, mês a 
mês, mais a cópia das portarias de nomeação dos contratados durante o 
ano de 2020. 

 
Alega o sindicato impetrante que sempre exerceu 

controle das contratações de pessoal do município, sobretudo em 
períodos eleitorais em que potencialmente as contratações podem se 
tornar objeto de troca por votos a favor de certos grupos políticos. 
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Narra que no ano de 2013, o Ministério Público 
Estadual ajuizou Execução de Título Extrajudicial nº 0000388-
36.2013.8.19.0035 referente a contratações irregulares de servidores, 
tendo o Sindicato Impetrante atuado na qualidade de interessado. 

 
Finalizada a execução no mês de outubro de 2019, 

através de transação efetuada entre Município e Ministério Público, a 
partir de 2020, teria passado a não mais publicar em seu site oficial as 
folhas de pagamento, fato que burla a Lei 12.527/2011 e Decreto 
7.724/2012, e quando provocado a apresentar os dados mostrou-se 
recalcitrante, dando azo à impetração do writ..  

 
O deferimento da liminar em mandado de segurança 

depende da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, 
que deve ser inferido através da prova pré-constituída produzida pelo 
impetrante. 

 
Assim refere o art. 7 III da Lei 12016/09,: 
 

“Ao despachar a inicial, o juiz ordenará (...) 
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 
quando houver fundamento relevante e do ato 
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 
seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do 
impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de 
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”  

 
Veja-se a respeito a doutrina de José dos Santos 

Carvalho Filho: 
 

“A Lei no 12.016/2009 manteve o sistema da lei anterior 
e permite que o juiz, ao despachar a inicial, suspenda o 
ato impugnado quando houver fundamento relevante e 
desse mesmo ato possa resultar a ineficácia da 
segurança, caso seja deferida ao final.320 Esses 
elementos legais valem como condições para a 
concessão da medida liminar, uma indicando que o 
pedido tem plausibilidade jurídica, ou seja, fundamento 
razoável e presumidamente verídico (fumus boni iuris), e 
a outra destacando que a demora na solução final pode 
não assegurar o direito do impetrante, ou seja, mesmo 
que o impetrante vença a demanda, de nada terá 
adiantado promovê-la (periculum in mora), o que viola o 
princípio da efetividade do processo.”  
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Complementando, cite-se elucidativo precedente da 
jurisprudência do STJ: 

 
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. 
AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO 
PERICULUM IN MORA. 
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, 
bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido 
de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é 
medida acauteladora do direito do impetrante, que não 
pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos 
como, também, não deve ser concedida quando 
ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado 
de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 
2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de 
liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e 
simultânea, dos requisitos indicados no art. 7º, inciso III, 
da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante 
(fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da 
medida, acaso deferida apenas ao final da demanda 
(periculum in mora). Nessa mesma linha de 
compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala 
que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, 
mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o 
pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do 
mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 64). 3. Na hipótese dos autos, contudo, ausente se 
revela o risco de ineficácia da medida, haja vista que o 
pleito autoral se limita à integração da impetrante ao 
Quadro de Pessoal da AGU, providência passível de 
cumprimento mesmo após eventual concessão da 
ordem. 
4. Agravo interno não provido. 
(AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 
19/06/2019) 

 
O fumus boni iuris sobressai claro na hipótese, vez 

que é notório que um dos princípios basilares da Administração Pública é 
o da publicidade, elevado à categoria de garantia constitucional prevista 
no caput do art. 37 CF/88. 

 
Diversas outras leis, em todas as esferas federativas 

igualmente impõe ao administrador público a divulgação de dados de 
interesse da sociedade de molde a permitir o exercício dos controles 
internos e externos sobre as atividades administrativas. 
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Com efeito, a Lei 12.527/20111, estabelece em seu 
art. 1º: 

 
“Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, com o fim de garantir o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no 
inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal”. 

 
O Art. 6º da norma traz expressa a obrigação de 

divulgação de informações por entes públicos: 
 

“Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, 
observadas as normas e procedimentos específicos 
aplicáveis, assegurar a: 
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo 
acesso a ela e sua divulgação; 
II - proteção da informação, garantindo-se sua 
disponibilidade, autenticidade e integridade; e 
III - proteção da informação sigilosa e da informação 
pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, 
integridade e eventual restrição de acesso.” 
 

O Decreto Federal nº 7.724/2012, que regulamenta a 
norma, traz disposição específica determinando a publicização de dados 
relativos a contratações e remuneração de pessoal. Cite-se o que dispõe 
o inciso IV do §3º art. 7º, a saber: 

 
Art. 7º É dever dos órgãos e entidades promover, 
independente de requerimento, a divulgação em seus 
sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas, observado o 
disposto nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.527, de 2011. 
§ 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que 
trata o § 1º , informações sobre: 
VI - remuneração e subsídio recebidos por ocupante de 
cargo, posto, graduação, função e emprego público, 
incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e 
outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de 
aposentadoria e das pensões daqueles servidores e 
empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira 
individualizada, conforme estabelecido em ato do 

                                                           
1Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 
37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de 
janeiro de 1991; e dá outras providências. 
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Ministro de Estado da Economia; (Redação dada pelo 
Decreto nº 9.690, de 2019): 

 
A Lei Orgânica do Município de Natividade também 

traz disposição no mesmo sentido, refira-se o teor do que dispõe o art. 
94, verbis: 

 
“Art. 94 – A publicação dos atos oficiais do Município far-
se-á em órgão da imprensa local ou regional e por 
afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, 
conforme o caso e obrigatoriamente serão divulgados no 
Portal da transparência do Município num prazo de 48 
horas contados da sua edição.” 
Parágrafo único – Entende-se por atos oficiais, portarias 
do gabinete do prefeito, portarias dos demais órgãos da 
estrutura administrativa municipal, instruções normativas, 
ordens de serviços, contratos, relatórios e atas das 
audiências públicas realizadas, termos diversos, 
assinados pelo Prefeito ou Presidente da Câmara 
conforme o caso, bem como os expedidos por todos os 
agentes públicos da Municipalidade.” 
 

Em relação ao periculum in mora, também se 
encontra presente, vez que a omissão de informações de interesse 
público causa direto e imediato prejuízo à sociedade, lesão que deve ser 
com urgência reprimida. 

 
Refira-se que as informações requeridas pelo 

sindicato impetrante dirigem-se não só ao presente e ao futuro, para que 
o município atualize os veículos eletrônicos de divulgação de 
informações, mas também referem-se ao passado, quando se solicita 
dados relativos à contratações, pessoal e folha de pagamento ocorridas 
durante o ano de 2020. 

 
Neste sentido, a priori, e até o limite que a cognição 

sumária permite, não se mostra suficiente a divulgação de periódicos 
com informações administrativas, devendo ser deferido ao impetrante 
amplo, geral, irrestrito e imediato acesso a todas as informações de 
interesse público que solicitar, salientando-se que o implemento de tal 
medida não gera qualquer custo para o ente público. 

 
Isso posto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO 

ao agravo, para deferir a liminar requerida no mandamus determinando à 
autoridade impetrada que apresente em 15 (quinze) dias, todas as 





  

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
Quinta Câmara Cível 

Agravo de Instrumento nº 0044783-77.02020.8.19.0000 
 

 
Secretaria da Quinta Câmara Cível 

Rua Dom Manuel, nº 37, Sala 431, Lâmina III 
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-090 

Tel.: + 55 21 3133-6005 – E-mail: 05cciv@tjrj.jus.br 

 

informações de administrativas relacionadas na inicial do writ, 
disponibilizando as mesmas no portal municipal da transparência, mais a 
publicação no site do município de todas as portarias de nomeação e 
exoneração de pessoal editadas a partir do último ato publicado (Portaria 
nº 139/2019) em julho de 2019, pena de multa diária de R$ 200,00 
(duzentos reais). 

 
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2020. 
 

 
Des. Cristina Tereza Gaulia 

Relator 
 
 

. 
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