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33.2017.8.01.0009 - Mandado de Segurança - Violação aos Princípios Admi-
nistrativos - IMPETRANTE: Quinari Notícias, Por Seu Proprietário José Avelino 
Neto - Decisão Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 
ajuizado por Quinari Notícias, representado pelo seu proprietário José Avelino 
Neto, em face do Presidente da Câmara Municipal de Senador Guiomard, o 
Sr. Jucimar Pessoa de Souza, ambos nos autos qualificados. Narra o impe-
trante, em breves linhas, que o Presidente da Câmara Municipal de Senador 
Guiomard, o Sr. Jucimar Pessoa de Souza, negou acesso à informação de 
documentos públicos. Conta que, por intermédio do requerimento de fl. 18, 
recebido em 14/08/2017, e do Ofício nº 012/2017 de fl. 17, recebido em de 
21/08/2017, solicitou acesso aos seguintes documentos: a) processos licita-
tórios realizados no ano de 2017, de janeiro a junho, bem como as dispensas 
de licitações e contratações de veículos; b) contratação de pessoal, com suas 
publicações no Diário Oficial do Estado do Acre e no Portal do Tribunal de 
Contas do Estado-TCE; c) prestação de contas dos meses de janeiro a julho 
de 2017, sobre o quantitativo de receitas e despesas da Câmara Municipal de 
Senador Guiomard, quais sejam: notas de empenho e ordens de pagamen-
to; folhas de pagamento, incluindo os nomes dos servidores temporários e/
ou prestadores de serviço do órgão e cargos em comissão, com os seus res-
pectivos salários; notas fiscais, recibos e folhas de cheques dos pagamentos 
realizados no período de janeiro a julho/2017; e d) extratos bancários mensais 
de janeiro a julho/2017. Destaca que até a presente data ainda não obteve 
resposta, sendo que informalmente o impetrado lhe disse que tudo o que foi 
solicitado estava no Portal da Transparência, o que não é verdade, segundo 
o impetrante. Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/18. É o sucinto 
relato. Decido. Embora seja perfeitamente possível a concessão de medida 
liminar em mandado de segurança, não posso ignorar o fato de que o seu defe-
rimento está condicionado à observância, no caso concreto, dos pressupostos 
que lhe são próprios. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, 
como no caso em exame, necessário se faz perquirir o preenchimento de seus 
pressupostos, quais sejam a plausibilidade do direito invocado, baseado em 
fundado receio de dano, e o perigo que a demora do processo possa causar 
ao direito pleiteado. O primeiro consiste na possibilidade de existência do di-
reito invocado; o segundo, por sua vez, refere-se à probabilidade de haver 
dano para uma das partes até o julgamento final da ação. No caso ora em 
julgamento, vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da 
liminar. Vejamos. O artigo 37, da Constituição Federal, estabelece que a Ad-
ministração Pública observará os princípios da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da publicidade e da eficiência. E mais. A Lei Maior garante a 
todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas apenas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 5º, inc. 
XXXIII, da CF). Saliente-se, ainda, que a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso a 
Informação) ratifica o dispositivo acima mencionado, e reforça a ideia de tornar 
a Administração Pública mais transparente, permitindo que o cidadão possa 
fiscalizar com maior presteza os atos administrativos. A referida lei deu grande 
amplitude ao direito à informação, resguardando apenas as informações de 
natureza sigilosa, cujo ônus da comprovação cabe à Administração. In casu, 
verifica-se que o impetrante solicitou, em agosto de 2017, informações de inte-
resse público junto à Presidência da Câmara Municipal de Senador Guiomard. 
Todavia, passaram-se quase três meses e o impetrado manteve-se inerte. Ora, 
é descabida a omissão no fornecimento de documentos públicos por parte do 
Presidente da Câmara Municipal, pelos fundamentos acima explicitados. Dian-
te desse quadro e dos documentos colacionados até o presente momento, em 
juízo de cognição sumária, o impetrante logrou êxito em convencer este Juízo 
acerca da verossimilhança de suas alegações. Daí porque entendo que um 
dos requisitos supracitados, que é a fumaça do bom direito, está presente. Da 
mesma forma, está caracterizado o perigo da demora, na medida em que a 
não divulgação das informações solicitadas gera grave lesão à ordem pública 
e um dano à sociedade como um todo, na medida em que impede a concretiza-
ção da política pública da transparência, impedindo, outrossim, o controle dos 
gastos públicos pelos cidadãos. Noutro quadrante, a Secretaria deste Juízo 
tentou acessar o site do portal da Transparência da Câmara dos Vereadores, 
e não conseguiu obter todas as informações referenciadas neste Mandado de 
Segurança Posto isso, em juízo de cognição sumária, perfunctório, DEFIRO 
o pedido de concessão de medida liminar do mandado de segurança, o que 
faço com fundamento no art. 7º, da Lei n.º 12.016/09, porquanto se encontram 
presentes, no caso, os requisitos para a sua concessão e, por conseguinte, 
intimem-se a autoridade coatora, isto é, o Presidente da Câmara Municipal de 
Senador Guiomard, o Sr. Jucimar Pessoa de Souza, para, no prazo de 60 (ses-
senta) dias, apresentar as informações solicitadas diretamente ao impetrante, 
às expensas deste (art. 12, da Lei nº 12.527/11), os seguintes documentos: 
a) processos licitatórios realizados no ano de 2017, de janeiro a junho, bem 
como as dispensas de licitações e contratações de veículos; b) contratação de 
pessoal, com suas publicações no Diário Oficial do Estado do Acre e no Portal 
do Tribunal de Contas do Estado-TCE; c) prestação de contas dos meses de 
janeiro a julho de 2017, sobre o quantitativo de receitas e despesas da Câmara 
Municipal de Senador Guiomard, quais sejam: notas de empenho e ordens de 
pagamento; folhas de pagamento, incluindo os nomes dos servidores temporá-
rios e/ou prestadores de serviço do órgão e cargos em comissão, com os seus 
respectivos salários; notas fiscais, recibos e folhas de cheques dos pagamen-
tos realizados no período de janeiro a julho/2017; e d) extratos bancários men-
sais de janeiro a julho/2017. Em caso de descumprimento, fixo multa diária no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o efetivo cumprimento da decisão, sa-
lientando que tal conduta também poderá configurar crime de desobediência. 
Notifique-se a autoridade coatora, com cópia da inicial e dos documentos que 
a instruem, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que julgar 
necessárias, consoante o disposto no art. 7º, inc. I, da Lei n. 12.016/09. Após, 
com ou sem as informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 
manifestação, em 10 (dez) dias (art. 12, da Lei n. 12.016/09). Dê-se ciência do 
feito ao Município de Senador Guiomard/AC, na pessoa de seu representante 
judicial, (enviando-lhe cópia da inicial) para que, querendo, ingresse no feito 
(art. 7º, inc. II, da Lei n. 12.016/09). Intime-se o impetrante, por intermédio 
de seu representante legal. Senador Guiomard-AC, 21 de novembro de 2017. 
Afonso Braa Muniz Juiz de Direito 
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VARA CÍVEL
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RELAÇÃO Nº 1295/2017

ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA MICHELLE NASCIMENTO S 
TACHY (OAB 4187/AC) - Processo 0700714-86.2017.8.01.0011 - Busca e 
Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Aymoré Cré-
dito, Financiamento e Investimento S.a - Vistos em correição.Recebo a Inicial. 
Comprovante de recolhimento das custas à fl. 28.A parte autora Aimoré Cré-
dito, Financiamento e Investimento S.A. requereu contra Francisco Azevedo 
da Silva a busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, em 
conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 911/69.Havendo prova de que 
a parte devedora foi constituída em mora, em face do não cumprimento das 
obrigações contratadas e garantidas por pacto adjeto de alienação fiduciária, 
há que ser concedida a medida liminar pleiteada.Ante o exposto, defiro liminar-
mente a medida pleiteada, determinando a expedição de mandado de busca 
e apreensão do bem, depositando-o em mãos da parte requerente, na pessoa 
de seu representante legal ou de preposto por ela indicada, permanecendo no 
aguardo de iniciativa da parte devedora em reavê-lo mediante o pagamento da 
dívida (Dec.-Lei n.º 911/69, artigo 3º, caput, e § 2º).Executada a liminar, cite-
-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida 
pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, acrescidos 
das despesas processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados 
em 10% (dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei 911/69, art. 3º, parágrafo 
2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Outrossim, se 
lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 
15 (quinze) dias, a contar da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 3º).
Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado com 
os benefícios do art. 212, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, se tal fa-
culdade tenha sido requerida pelo autor.Por fim, autorizo a requisição de força 
policial e ordem de arrombamento para cumprimento da diligência de busca 
e apreensão, caso necessários, se tal faculdade tenha sido postulada pelo 
requerente. Intime-se. Cumpra-se.

ADV: ALESSANDRA AZEVEDO ARAUJO FURTUNATO (OAB 4705/AC) - Pro-
cesso 0700752-98.2017.8.01.0011 - Busca e Apreensão em Alienação Fidu-
ciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: R.B. - Vistos em correição.A 
parte autora Banco Rci Brasil S/A requereu contra Antoniel de Oliveira Gomes 
a busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, em conformi-
dade com o disposto no Decreto Lei n.º 911/69.Havendo prova de que a parte 
devedora foi constituída em mora, em face do não cumprimento das obriga-
ções contratadas e garantidas por pacto adjeto de alienação fiduciária, há que 
ser concedida a medida liminar pleiteada.Ante o exposto, defiro liminarmente 
a medida pleiteada, determinando a expedição de mandado de busca e apre-
ensão do bem, depositando-o em mãos da parte requerente, na pessoa de 
seu representante legal ou de preposto por ela indicada, permanecendo no 
aguardo de iniciativa da parte devedora em reavê-lo mediante o pagamento da 
dívida (Dec.-Lei n.º 911/69, artigo 3º, caput, e § 2º).Executada a liminar, cite-
-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida 
pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, acrescidos 
das despesas processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados 
em 10% (dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei 911/69, art. 3º, parágrafo 
 2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Outrossim, se 
lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 
15 (quinze) dias, a contar da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 3º).
Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado com 
os benefícios do art. 212, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, se tal fa-
culdade tenha sido requerida pelo autor.Por fim, autorizo a requisição de força 
policial e ordem de arrombamento para cumprimento da diligência de busca 
e apreensão, caso necessários, se tal faculdade tenha sido postulada pelo 
requerente. Intime-se. Cumpra-se.


