Supremo Tribunal Federal

SUSPENSÃO DE LIMINAR 623 DISTRITO FEDERAL
REGISTRADO
REQTE.(S)
ADV.(A/S)
REQDO.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: MINISTRO PRESIDENTE
: UNIÃO
: ADVOGADO -GERAL DA UNIÃO
: JUIZ FEDERAL DA 22ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
BRASIL - CSPB
: JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRO(A/S)

DECISÃO: vistos, etc.
Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos de liminares deferidas
nos autos da Ação Ordinária nº 33326-48.2012.4.01.3400. Pedido, este,
formulado pela União, com fundamento no art. 15 da Lei nº 12.016/2009.
2. Argui a requerente que a “Confederação dos Servidores Públicos Do
Brasil – CSPB, entidade sindical de terceiro grau, ajuizou ação ordinária
pretendendo, em síntese, impedir a divulgação, pela União, dos rendimentos dos
servidores públicos federais de forma individualizada”. Isto sob a alegação de
afronta aos princípios constitucionais da privacidade e da dignidade da
pessoa humana. Alega que o Juízo da 22ª Vara Federal/DF deferiu a
liminar para que a União se abstivesse “de realizar novas divulgações dos
rendimentos dos Servidores Públicos Federais, no âmbito dos três Poderes da
República, de forma individualizada”. Liminar que foi estendida, a pedido da
interessada, a fim de “abranger também a retirada do ar das publicações de
rendimentos já realizadas”. Pelo que a União protocolou, perante o
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, pedido de
suspensão. Pedido, no entanto, indeferido.
3. Aponta a autora a existência de grave lesão à ordem pública. É que
“a decisão impugnada acaba por impedir a concretização de importante política
pública com sede constitucional, que objetiva dar efetiva publicidade aos gastos
públicos no Portal da Transparência, alcançando, assim, o interesse público
primário”. Segundo a requerente, “a divulgação dos vencimentos dos
servidores públicos não viola a intimidade, a vida privada, a honra ou imagem da
pessoa, porquanto os vencimentos pagos pelo Poder Público constituem
informação de caráter estatal, decorrente da natureza pública do cargo e a
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respeito da qual toda a coletividade deve ter acesso”. Ademais, as decisões cuja
suspensão ora se requer trazem consigo um “indesejável efeito multiplicador
(…), consubstanciado no provável – e não só possível – ajuizamento de inúmeras
ações com o mesmo objetivo”. Daí requerer a suspensão dos efeitos das
liminares deferidas nos autos da Ação Ordinária nº 3332648.2012.4.01.3400.
4. Feito esse aligeirado relato da causa, passo à decisão. Fazendo-o,
pontuo, de saída, que o pedido de suspensão de segurança é medida
excepcional prestante à salvaguarda da ordem, da saúde, da segurança e
da economia públicas contra perigo de lesão. Lesão, esta, que pode ser
evitada, “a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do
Ministério Público”, mediante decisão do “presidente do tribunal ao qual
couber o conhecimento do respectivo recurso”. Daqui já se percebe que
compete a este Supremo Tribunal Federal apreciar somente os pedidos de
suspensão de liminar e/ou segurança quando em foco matéria
constitucional (art. 25 da Lei nº 8.038/90). Mais: neste tipo de processo,
esta nossa Casa de Justiça não enfrenta o mérito da controvérsia,
apreciando-o, se for o caso, lateral ou superficialmente.
5. Ora, no caso dos autos, é evidente estar-se diante de matéria
constitucional, devido a que as decisões impugnadas versam o tema do
direito fundamental de acesso à informação pública (inciso XXXIII do art.
5º, inciso II do § 3º do art. 37 e § 2º do art. 216, todos da Constituição
Federal), de parelha com o princípio igualmente constitucional da
publicidade da atuação administrativa (caput do art. 37 da CF). Princípio
que, para além da simples publicidade do agir de toda a Administração
Pública, propicia o controle da atividade estatal até mesmo pelos
cidadãos. Donde a facilitada conclusão de que decisões judiciais
contrárias a tais normas constitucionais de proa gera grave lesão à ordem
pública.
6. Como ainda se faz de facilitada percepção, a remuneração dos
agentes públicos constitui informação de interesse coletivo ou geral, nos
exatos termos da primeira parte do inciso XXXIII do art. 5º da
Constituição Federal. Sobre o assunto, inclusive, o Plenário deste
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Supremo Tribunal Federal já se manifestou. Confira-se a ementa da SS
3.902-AgR, de minha relatoria:
“Ementa: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃOS
QUE IMPEDIAM A DIVULGAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO
OFICIAL,
DE
INFORMAÇÕES
FUNCIONAIS
DE
SERVIDORES PÚBLICOS, INCLUSIVE A RESPECTIVA
REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA DE
SUSPENSÃO PELO PRESIDENTE DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS
CONSTITUCIONAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO DE ATOS
ESTATAIS, NELES EMBUTIDA A FOLHA DE PAGAMENTO
DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA
PUBLICIDADE
ADMINISTRATIVA.
NÃO
RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE,
INTIMIDADE E SEGURANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVOS DESPROVIDOS.
1. Caso em que a situação específica dos servidores
públicos é regida pela 1ª parte do inciso XXXIII do art. 5º da
Constituição. Sua remuneração bruta, cargos e funções por eles
titularizados, órgãos de sua formal lotação, tudo é constitutivo
de informação de interesse coletivo ou geral. Expondo-se,
portanto, a divulgação oficial. Sem que a intimidade deles, vida
privada e segurança pessoal e familiar se encaixem nas exceções
de que trata a parte derradeira do mesmo dispositivo
constitucional (inciso XXXIII do art. 5º), pois o fato é que não
estão em jogo nem a segurança do Estado nem do conjunto da
sociedade.
2. 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
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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.
3. 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.
Se, por um lado, há um necessário modo republicano de
administrar o Estado brasileiro, de outra parte é a cidadania
mesma que tem o direito de ver o seu Estado republicanamente
administrado. O “como” se administra a coisa pública a
preponderar sobre o “quem” administra – falaria Norberto
Bobbio -, e o fato é que esse modo público de gerir a máquina
estatal é elemento conceitual da nossa República. O olho e a
pálpebra da nossa fisionomia constitucional republicana.
4. A negativa de prevalência do princípio da publicidade
administrativa implicaria, no caso, inadmissível situação de
grave lesão à ordem pública. 5. Agravos Regimentais
desprovidos.”

7. No mesmo tom, transcrevo algumas passagens da decisão do
Ministro Gilmar Mendes na referida SS 3.902, in verbis:
“(...)
Nesse sentido, a Constituição abriu novas perspectivas
para o exercício ampliado do controle social da atuação do
Estado, com destacada contribuição da imprensa livre, de
organizações não-governamentais e da atuação individualizada
de cada cidadão.
Ao mesmo tempo, os novos processos tecnológicos
oportunizaram um aumento gradativo e impressionante da
informatização e compartilhamento de informações dos órgãos
estatais, que passaram, em grande medida, a serem divulgados
na Internet, não só como meio de concretização das
determinações constitucionais de publicidade, informação e
transparência, mas também como propulsão de maior eficiência
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administrativa no atendimento aos cidadãos e de diminuição
dos custos na prestação de serviços.
(…)
No caso, entendo que, quanto às decisões liminares que
determinaram a suspensão da divulgação da remuneração
bruta mensal vinculada ao nome de cada servidor municipal,
em sítio eletrônico na Internet denominado “De Olho nas
Contas”, de domínio da municipalidade, está devidamente
demonstrada a ocorrência de grave lesão à ordem pública.
À semelhança da legislação federal existente sobre o tema,
a legislação municipal (fls. 122-126), em princípio, abriu
margem para a concretização da política de gestão transparente
da Administração Pública, possibilitando maior eficiência e
ampliação do controle social e oficial dos gastos municipais.
Nesse sentido, as ações judiciais que suspendem a
divulgação de parte das informações disponíveis no sítio
eletrônico da municipalidade, com a manutenção de dados de
apenas alguns servidores em detrimento de outros, acabam por
tornar inócua a finalidade, o controle e a exatidão das
informações prestadas pela Administração ao cidadão em geral,
com evidente prejuízo para a ordem pública.
Ao mesmo tempo, a remuneração bruta mensal dos
servidores públicos em geral é vinculada ao princípio da
legalidade estrita, ou seja, trata-se de gasto do Poder Público
que deve guardar correspondência com a previsão legal, com o
teto remuneratório do serviço público e, em termos globais,
com as metas de responsabilidade fiscal.
(…)
Entretanto, no presente momento, diante das
considerações acima expostas, entendo que as decisões
impugnadas geram grave lesão à ordem pública, por impedir a
publicidade dos gastos estatais relacionados à remuneração
mensal dos servidores públicos, com violação da regular ordem
administrativa e com efeitos negativos para o exercício
consistente do controle oficial e social de parte dos gastos
públicos.
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Ademais, também está presente a probabilidade de
concretização do denominado “ efeito multiplicador ” (SS 1.836AgR/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, unânime, DJ
11.10.2001), ante a possibilidade de multiplicação de medidas
liminares em demandas que contenham o mesmo objeto,
ajuizadas individual ou coletivamente.”

8. Por fim, registro que, quando da entrada em vigor da recente Lei
nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação Pública), esta nossa Corte
decidiu “divulgar, de forma ativa e irrestrita, os subsídios dos ministros e a
remuneração dos servidores do quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal,
assim como os proventos dos ministros aposentados, dos servidores inativos e dos
pensionistas”. O que se deu na quarta sessão administrativa, realizada em
22 de maio de 2012, por unanimidade.
9. Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos das
liminares concedidas nos autos da Ação Ordinária nº 3332648.2012.4.01.3400, até o trânsito em julgado do processo.
Comunique-se.
Intime-se.
Publique-se.
Brasília, 10 de julho de 2012.
Ministro AYRES BRITTO
Presidente
Documento assinado digitalmente
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