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PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE
SANTO ANDRE

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
 
 
 

I - Despacho hoje, em razão do gozo de licença-prêmio, de 01 a 16/07/21;

 

II - Foi instaurado este inquérito civil, pelo 16º Promotor de Justiça de Santo André,
com atribuição em Habitação e Urbanismo, visto que foi designado em substituição
automática, conforme portaria (doc 2478737).

 

O Ministério Público recebeu representação do cidadão HAMILTON TENÓRIO DA
SILVA, sobre falhas no portal da transparência da Fundação do ABC, onde não
constam informações sobre os salários dos seus mais de 22.000 servidores, dando
ensejo à instauração do procedimento SEI 29.0001.0142226.2020-33.

 

A representação foi inicialmente arquivada pelo sr. 18º Promotor de Justiça de Santo
André, com atribuição na área do Patrimônio Público, sendo que o e. Conselho
Superior do Ministério Público, acolhendo recurso do representante, determinou a
instauração de inquérito civil, conforme deliberação 2478737.

 

Instaurado o inquérito, por portaria, foi determinada a realização de pesquisa no site
da Fundação do ABC, sobre eventual existência de informações de valores de
remuneração dos servidores.

 

Conforme certidão 2875026, foi diligenciado junto ao sítio eletrônico da Fundação do
ABC (https://fuabc.org.br/) e na aba "portal da transparência", localizadas duas
planilhas referentes ao mês de março/2021, as quais trazem (1) relação cargo/salário
e (2) nome/cargo, no formato Excel.

 

As planilhas Excel, referidas na certidão, foram acostadas (docs 2875863 e 2875879).

 

Em vista do despacho de fl. 13, dos autos digitalizados, onde a dd. Promotora de
Justiça de São Caetano do Sul afirma a existência de diversos inquéritos civis
relacionados ao descumprimento da Lei de Acesso à Informação, o que poderia estar
ocorrendo também aqui, para se evitar duplicidade, foi determinada diligência junto à
Promotoria de Justiça das Fundações de Santo André, a fim de se verificar a
existência de procedimento análogo a este. 

 

Realizada diligência, não se encontrou procedimento análogo (cert. 3006224).
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Conforme certidão e documentos acostados (docs 2875026, 2875863 e 2875879), no
site da Fundação do ABC verificou-se a existência de planilhas em arquivo Excel, uma
com os nomes, cargos e número de matrícula dos seus funcionários, e outra com os
vencimentos relativos ao número de matrícula.

 

Desta forma, foi solicitado parecer técnico ao CAEX, a fim de que verificar se o site da
Fundação do ABC (https://fuabc.org.br/) cumpre os requisitos da Lei 12.257/2011, em
especial o artigo 8º, § 3º, no que se refere aos salários.

 

Conforme processo relacionado a este inquérito civil (SEI 29.0001.0120661.2021-91),
o pedido deste órgão ministerial não foi atendido pelo CAEX, que não viu questão
técnica objetiva a ser dirimida por aquele Núcleo de Economia - NACE.

 

Relatei. Decido.

 

A questão é saber se as planilhas, em formato Excel, disponibilizadas no site da
Fundação do ABC, preenchem os requisitos da Lei de Acesso à Informação, em
relação à publicação dos salários se seus servidores.

 

O artigo 1º, parágrafo único, II, da Lei Federal 12.527/2011 - Lei de Acesso à
Informação - inclui as fundações públicas dentre os entes subordinados ao seu
regime, com o fim de garantir o acesso à informações previstos ali previstos. 

 

A Fundação do ABC é "Caracterizada como pessoa jurídica de direito privado,
qualificada como Organização Social de Saúde e entidade filantrópica de assistência
social, saúde e educação, a Fundação do ABC foi criada em 1967 com intuito de
viabilizar uma faculdade de medicina no Grande ABC" e que "Foi instituída como
fundação sem fins lucrativos pelos três municípios do ABC Paulista – Santo André,
São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. É declarada instituição de Utilidade
Pública nos âmbitos federal e estadual e na cidade-sede de Santo André através do
registro CMC nº 132.124-1 (PMSA). Em 2007 foi reconhecida como Entidade
Benemérita pelas Câmaras de Vereadores de São Bernardo e São Caetano e, em
2009, pela Câmara de Santo André" (https://fuabc.org.br/quem-somos/historico/).

 

Logo, a FUABC deve obedecer aos ditames da LAI.

 

O artigo 3º, I, da LAI assume como a “observância da publicidade como preceito geral
e do sigilo como exceção”, não havendo, em linha de princípio, razões para classificar
a remuneração de seu quadro de funcionários como assunto sigiloso" (doc 2478737);

 

O Tema 483 de repercussão geral, do e. Supremo Tribunal Federal, diz que “O
Tribunal, apreciando o tema 483 da repercussão geral, por unanimidade e nos termos
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do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário, fixando-se a tese de que
é legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração
Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos
e vantagens pecuniárias”.

 

A LAI, no art. 8º, determina que:

 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente
de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas
ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar,
no mínimo:

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones
das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III - registros das despesas;

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os
respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras
de órgãos e entidades; e

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem,
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de
computadores (internet).

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender,
entre outros, aos seguintes requisitos:

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à
informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil
compreensão;

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos,
inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a
facilitar a análise das informações;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos
abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da
informação;

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para
acesso;

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;



21/07/2021 SEI/MPSP - 3388319 - Promoção de Arquivamento

https://wwwj.mpsp.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3877125&infra_si… 4/6

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por
via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo
para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de
2008.

 

O site da FUABC disponibiliza as planilhas com os nomes, números de matrículas e
vencimentos de seus servidores, conforme documentos 2875863
e 2875879 acostados.

 

Com base nas informações do site da FUABC, com a finalidade de se verificar se
tais informações atendem aos requisitos da LAI, e para maior segurança no deslinde
desta investigação, foi solicitado parecer técnico ao CAEX.

 

No entanto, conforme Análise Preliminar - 3146244, no procedimento
SEI 29.0001.0120661.2021-91, o CAEX se negou a desempenhar tal função, sob o
seguinte argumento:

 

CAEX Análise Preliminar - 3146244

É possível atender a demanda? 
Não 
Justificativas em caso de não possibilidade de atendimento: 
A presente solicitação técnica determina que verifique se o site da Fundação do
ABC (https://fuabc.org.br/) cumpre os requisitos da Lei 12.257/2011, em especial
o artigo 8º, § 3º. 
Para tanto, foram encaminhas planilhas em excell para viabilizar a análise,
contendo relação de cargos/salários de funcionários da Fundação do ABC. 
Por ora, com base nos elementos encaminhados para análise, não
vislumbramos questão técnica objetiva a ser dirimida por este Núcleo de
Economia - NACE. (destaquei)

 

Portanto, o CAEX entende que na solicitação feita por este órgão do Ministério
Público não há questão técnica objetiva a ser dirimida, e assim sendo, resta a análise
sobre o preenchimento dos requisitos da LAI ao Promotor de Justiça presidente do
inquérito.

 

Em análise às planilhas em formato EXCEL, do site da FUABC, este órgão do
Ministério Público verificou que é fácil ter acesso aos vencimentos dos seus
servidores, pois numa há informação sobre os nomes e respectivos números de
matrícula, e na outra, os vencimentos correspondentes.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Congresso/DLG186-2008.htm#art9
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Além disso, conforme recurso do representante, acolhido pelo e. Conselho Superior, o
inconformismo era de que o site somente fornecia as planilhas em arquivo fechado,
tipo PDF, quando deveriam ser em formado aberto, tipo XLS (fls. 53/59, dos autos
digitalizados).

 

Agora o site apresenta as planilhas em arquivos de Excel, com o formato XLS,
permitindo a exportação das informações, o que supre a inconsistência antes
verificada.

 

Portanto, ao ver deste Promotor de Justiça, as informações trazidas hoje no site da
FUABC preenchem os requisitos da Lei de Acesso à Informação, no que trata de
disponibilizar acesso livre aos vencimentos de seus servidores, com a possibilidade
de exportação dos arquivos, diante do formato ora eleito para apresentação.

 

Desta forma, verifica-se que não há justo motivo para a continuidade deste inquérito
civil e tampouco objeto para propositura de ação civil pública ou celebração de
compromisso de ajustamento de conduta. 

 

Posto isto, diante da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil
pública ou para outras medidas, esgotadas as diligências necessárias, com
fundamento no artigo 99, inciso I, da Resolução 484/CPJ/2006, DETERMINO O
ARQUIVAMENTO deste Inquérito Civil, instaurado na Promotoria do Patrimônio
Público de Santo André, com imediata remessa ao E. Conselho Superior do Ministério
Público, pugnando-se pela homologação. 

 

Comunique-se ao representante e à Fundação do ABC, com a observação que o
arquivamento pende de homologação, nos termos do artigo 9º, § 3º, da Lei Federal
7.347/1985 - Lei da Ação Civil Pública. 

 

Cumpra-se. 

 

 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Fabio Henrique Franchi, Promotor de Justiça, em
20/07/2021, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador 3388319
e o código CRC 86D1D903.

https://wwwj.mpsp.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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