
ntribunal
. de justiça
.. do estado de goiás

Comarca de Goiânia
18 Vara da Fazenda Pública Estadual

AUTOS N° 980/12 (201203259411)
NATUREZA: DECLARATÓRIA
REQUERENTE:APEG
REQUERIDO: ESTADODEGOIÁS

Vistos etc.

PROCURADORES DO ESTADO DE

GOIÁS, devidamente qualificada, propôs a presente AÇÃO

DECLARATÓRIA com pedido de tutela antecipada. oferecida

em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, postulando seja

determinado ao Requerido que se abstenha de divulgar

informações inerentes ao cargo ocupado.

Afirmou serem, os Substitui dos, servidores
públicos civis do Estado de Goiás, ocupantes do cargo de
Procurador de Estado.

Sustentou a inaplicabilidade da Lei
12.527/11, "Lei da Transparência", por ser mera norma de
caráter geral.
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privacidade,
Substituldos.

Alegou, ainda, que tal divulgação afronta a
intimidade a segurança pessoal dos

Ao final, pleiteou
Requerido que se abstenha de
inerentes ao cargo ocupado.

É o relatório.

Decido.

seja determinado ao
divulgar informações

i'-

o fundamento da pretensão está contido
no art. 273, do Código de Processo Civil, in verbis:

"O juiz poderá, a requerimento da parte,
antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da
tutela pretendida no pedido inicial, desde que,
existindo prova inequlvoca, se convença da
verossimilhança da alegação e: I. haja fundado
receio de dano irreparável ou de diflcil
reparação; ou 11. fique caracterizado o abuso
de direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório do réu".

o deferimento do pedido de antecipação
total ou parcial dos efeitos da tutela pretendida reclama o
perfazimento cumulativo e simultâneo dos requisitos que se
expressam na possibilidade de ocorrência de prejulzo de
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difícil ou de impossfvel reparação caso a medida judicial
postulada venha a ser efetivada somente após o trânsito em
julgado da sentença e no convencimento do dirigente
processual, em face da tese jurídica exposta em c u'

:t.tl\O~P A Esr.q
com os fatos aduzidos e efetivamente comprovad :o.,~&OI(~ 0
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A cumulatividade de que cogita o artigo
273, do Código de Processo Civil, pode também se perfazer,
consorciada com o convencimento da verossimilhança, com
a caracterização do abuso de direito de defesa ou com o

•• evidencia menta de propósitos procrastinatórios do réu.

No caso vertente, tenho, agora, como
delineados os requisitos autorizadores da antecipação da
tutela pleiteada.

Muito embora se assemelhe às liminares
concedidas com medidas acauteladoras, cumpre observar

que a antecipação da tutela possui efeito diverso, sendo

mesmo a entrega da prestação jurisdicional à parte autora,
de forma provisória. Assim, além da ocorrência dos
requisitos ensejadores à cautela liminar, o fumus bani iuris e
o periculum in mora, necessário a apresentação de prova

"w inequivoca ao convencimento quanto à verossimilitude do
que alegado.
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Com efeito, no tocante à prova inequlvoca

dos fatos, verifica-se que esta foi apresentada pelo autor em
suporte a seus argumentos, em nlvel de cognição sumária,

sendo apta, pois, a convencer esta julgadora de que as

alegações são verossfmeis, porquanto, os Substituidos estão

expostos até mesmo a situação de risco, ante a publicidade
• - • - - .-. - ._- - '. __ o _.. • • - - -;'110" PUBLICAf$~

de seusx~ncimentQs. .:~~:v000/'<1 .Jlov'9
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Insta ressaltar que inexiste

regulamentação quanto à aplicação da lei federal a nlvel- -, -~.-,..--,-~... ..•.

\.... esta~al como bem afirmado na peça exordial, o que por si

só, impede a aplicação da norma federal em êmbito estadual

em virtude de seu caráter genérico.

Destarte, é claro o risco iminente aos

Substituídos, de terem violado de maneira desastrosa a sua

privacidade com a divulgação para toda a coletividade de~..•....._-----
seus salários individualizados, e ainda de forma genérica,

não especificando sequer o que seja salário e o que seja

numerário relativo à gratificações, diferenças, e benefícios

outros de direito do servidor, sem qualquer motivação

embasada no interesse público, o que somente, de acordo

com os princípios constitucionais, autoriza o ferimento do

direito à privacidade.

Merece ressaltada a decisão proferida pelo
MS'
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Magistrado Ari Ferreira. de Queiroz, no processo de

Protocolo nO 201202763248, versando sobre :L~~~6E8r.qOi:"u• 0J'&O{1 ~ lt.••••
assunto, a qual em sua fundamentação assim dis (re'FI" ,

"( ...) no âmbito da Administraçilo Federa
que a matéria estaria melhor dimensionada.
primeiramente por haver lei garantindo o acesso
a informações e em segundo lugar o regulamento
presidencial. No âmbito dos Estados, no entanto,
o problema ganha dimensão quando se verifica
que a lei federal se insere naquelas
denominadas de "normas gerais" como
expressamente determina o art. 45: Art. 45.
Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Munlclpios. em legislaçilo própria, obedecidas as
normas gerais estabelecidas nesta Lei, definir
regras especificas. especialmente quanto ao
disposto no art. 90 e na Seção /I do Capitulo 1/1.

Dispondo sobre a repartiçiJo de competência
legislativa entre os entes federetivos, assim trata
a ConstítuiçiJo Federal a respeito das
denominadas "normas gerais": Art. 24. Compete
à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:1 direito
tributário, financeiro, penitenciário. econômico e
urbanlstico; (...)9 1° - No âmbito da legislação
concorrente, a competência da União limitar-se-á
a estabelecer normas gerais. 9 2° A
competência da União para legislar sobre
normas gerais não exclui a competência
suplementar dos Estados.9 3° - Inexistindo lei
federal sobre normas gerais, os Estados
exercerão a competência legislativa plena, para
atender a suas peculiaridades.
(...)Segundo essa técnica constitucional, cabe à
União editar norma de caráter geral sobre certas
matérias. a aos Estados, suplementá-Ia para
adaptar a suas peculiaridades, mas essa
adaptação deve seguir o modelo federal. Logo.
se a norma constitucional trata da competência
para "legislar" sobre normas gerais. o Estado
deveria seguir o niesmo caminho. editando lei
suplementar. ao invés de preferir o .atalho_.<1o,s
simples atos administrativos, como o memorando
-- ._-~.•..-
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. L 'It' ~qo DirªJoU'~e...rªU!lJ..~,~se.f!lJlJ!!1ª,..!39J~ltIJ!.~~~6'
simpiésmente determina a publicação d •A!(,ã'o,ggO/ 1s2
nominal e individualizado dos salários d ,,~eus1~0
servidores. Esse memorando invadiu c"
reservado à lei formal, sendo por isso
inconstitucional e consequentemente nulo de
pleno direito.
Aliás, padece desse mesmo defeito o art. 7°, 9
3°, VI do .Decreto Presidencial, por ter criado
obrigação não prevista' em fêi. Com efeito, não
consta, em nenhum dispositivo da lei federal,
qualquer referfmcia à publicação nominal e
individualizada dos- salários dos servidores
públicos, mesmo porque a sua finalidade não
chegaria a tanto.
Realmente, a chamada "/ai da acesso à
informação" regula a forma como as pessoas am
geral podem conhecer ato do poder público que
sejam de seus interesses, os quais nlJo se
confundem com simples curiosidades, como vem
a ser o conhecimento do valor salarial de
determinado servidor público.

Dê-se ciência desta ao Requerido para

(...) Na verdade, não há nenhum interesse
jurldico em tornar público o salário de cada
servidor, senSo para satisfazer a já citada
curiosidade, pois nada trará de proveito para a
melhoria da coisa pública, por um lado,
enquanto, por outro, expõe desnecessariamente
todos os agentes públicos .•
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Isto posto, estando caracterizados os
requisitos necessários, CONCEDO a tutela antecipada para

determinar ao Requerido que se abstenha de publicar os

dados relativos aos vencimentos dos $ubstituidos, com a

suspensão e a retirada de qualquer divulgação já procedida.
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cumprimento imediato.

Ademais, cite-se-Ihe para,

responder aos termos da exordial, no prazo de lei.

Publique-se. Intime-se.

Goiânia, 19 de outubro de 2012.

/
ZilmeneG ide daSilva Manzolli

Juizade Direito

R£C
Recebi CI
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