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SENTENÇA

ANDRÉ LIMA PORTELA ajuíza Ação Popular em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA e outros objetivando, em síntese, a
determinação ao requerido para que alimente de forma contínua o seu sítio
eletrônico do Portal da Transparência.

Diz que há necessidade de cumprimento, pelo requerido, da
Constituição Federal, em conformidade com a Lei Complementar 101/2000
- Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como da Lei 12.527/2011 - Lei de
Acesso a informação.

Fala que no Portal de Transparência da Câmara Municipal de
Teresina, por meio de seu sítio eletrônico é possível constatar que a última
prestação de contas referente a estrutura remuneratória dos servidores e
parlamentares é do mês de maio de 2018.

Informa que existe, com referência à “Câmara Municipal de
Teresina”, na rede de computadores, um outro Portal da Transparência
com referência ao ente público requerido, em um endereço eletrônico
diverso, informações quanto a estrutura remuneratória e outras, só que
“dispostas de forma oculta, incompleta, desorganizada e sem formatação”.

Alega que as informações na disposição encontrada
prejudicam a fiscalização dos atos administrativos pelo cidadão comum,
como também pelos órgãos fiscalizadores e pela sociedade civil
organizada.

Sustenta que a Câmara Municipal vem ficando a margem da
Lei, lesando diariamente o direito fundamental de acesso à informação da
sociedade teresinense, sendo necessário, então, o Poder Judiciário intervir
para garantir o cumprimento da Lei.

Junta documentos (ID 6956807 a ID 6956822).
O pedido liminar foi concedido (ID 6960949).
A Câmara Municipal de Teresina apresentou contestação,

sustentando preliminarmente a ausência de interesse processual em
virtude da inadequação da via eleita e pela perda do objeto, uma vez que
grande parte do pleito já foi realizado por parte da Câmara Municipal. No
mérito, informa que promoveu recentemente a renovação do sítio
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eletrônico, bem como do Portal da Transparência. (ID 8066596).
Em réplica, o autor refuta as preliminares invocadas, e, no

mérito, reitera as alegações na inicial, acrescentando pedido de
condenação do requerido em litigância de má fé.

Intimados a dizer sobre produção de provas, o autor junta
documento novo referente a julgamento de matéria semelhante em sede
de Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

O requerido argumenta que na decisão do TCE não houve
condenação em multa e que se encontra cumprindo a legislação vigente.

Parecer ministerial pela procedência dos pedidos.
Relatados, decido.
Inicialmente, há questões prejudiciais que devem receber

tratamento prévio.
 
CARÊNCIA DE AÇÃO: AUSÊNCIA DE INTERESSE

PROCESO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
O requerido aponta que o autor carece da ação, por não

haver interesse, considerando que pretende que seja o ente compelido a
prestar informações específicas e a via escolhida não tem o condão
mandamental. Acrescenta que a ação correta para tal objetivo é o
Mandado de Segurança.

O autor, por sua vez, refuta tal argumento, defendendo que a
ação popular pode e deve ser usada para o reconhecimento da omissão do
poder público como conduta lesiva ao patrimônio público, com a imposição
da obrigação de fazer consistente na transparência de seus gastos.

Ministério Público opina pelo não acatamento da preliminar.
Sobre a questão merece ser ponderado que a Ação Popular,

como forma de manifestação da soberania popular (Constituição Federal,
art. 1°, parágrafo único), permite ao cidadão exercer, de forma direta,
função fiscalizadora, e para tanto, pode este dela se utilizar para prevenir
ou reprimir atos lesivos ao patrimônio público, por ilegalidade ou
imoralidade.

Como bem frisou o Parquet, “a Ação Popular não cabe
apenas contra atos lesivos ao patrimônio público, mas, também, em
relação a atos lesivos à moralidade administrativa, para a qual a
transparência em relação à aplicação de recursos públicos e demais
pedidos formulados na exordial é de fundamental importância”.

O cabimento da ação popular em caso de ato omissivo e
lesivo aos valores preconizados constitucionalmente deve ser ampliada e
não restringida, como já se encontra consolidado na jurisprudência pátria,
podendo-se anotar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A Ação Popular deve ser apreciada, quanto às hipóteses
de cabimento, da maneira mais ampla possível, de modo
a garantir, em vez de restringir, a atuação judicial do
cidadão (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp
1164710/MG. RECURSO ESPECIAL 2009/0209255-1,
12 de abril de 20102. Diário da Justiça, Brasília, DF, 4
fev. 2015.)

O STF igualmente entende cabível:
Direito Constitucional e Processual Civil. Ação popular.
Condições da ação. Ajuizamento para combater ato
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lesivo à moralidade administrativa. Possibilidade.
Acórdão que manteve sentença que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, por entender que é
condição da ação popular a demonstração de
concomitante lesão ao patrimônio público material.
Desnecessidade. Conteúdo do art. 5º, inciso LXXIII, da
Constituição Federal. Reafirmação de jurisprudência.
Repercussão geral reconhecida. 1. O entendimento
sufragado no acórdão recorrido de que, para o
cabimento de ação popular, é exigível a menção na
exordial e a prova de prejuízo material aos cofres
públicos, diverge do entendimento sufragado pelo
Supremo Tribunal Federal. 2. A decisão objurgada
ofende o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal,
que tem como objetos a serem defendidos pelo cidadão,
separadamente, qualquer ato lesivo ao patrimônio
material público ou de entidade de que o Estado
participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao histórico.
3. Agravo e recurso extraordinário providos. 4.
Repercussão geral reconhecida com reafirmação da
jurisprudência. (ARE 824781 RG, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI,  ju lgado em 27/08/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
203 DIVULG 08-10-2015 PUBLIC 09- 10-2015).

No caso em tela, o fundamento da demanda concerne à
omissão em se adotar, no âmbito da Câmara Municipal de Teresina, a
divulgação das despesas, em especial com pessoal, quando da
alimentação no Portal da transparência, que seria lesiva à moralidade e
publicidade, bens que, expressamente se encontram no rol de objetos da
ação popular.

O princípio da publicidade é corolário da moralidade
administrativa, que é constituída por disciplinas de boa administração, a
saber: pelo conjunto de disposições finais e disciplinares suscitadas não só
pela distinção entre o bem e o mal, mas também, pelo ideário geral de
administração e pela ideia de função administrativa.

Possível, pois, a ação popular no caso concreto.
 
ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE TERESINA
O Município de Teresina pugna pela sua exclusão da lide.

Para tanto aponta que a Câmara de Vereadores de Teresina tem
autonomia para responder por seus atos.

O autor, ouvido, concorda com a exclusão pedida.
Correto o entendimento defendido pelo Município de Teresina

de que não deve figurar polo passivo da demanda.
A questão envolve ato supostamente omissivo de dirigentes

da Câmara Municipal, com atribuição específica para estes, não havendo
ingerência ou responsabilidade, ainda que subsidiária, do Município de
Teresina.

Acolho a preliminar levantada, devendo o Município de
Teresina ser excluído da demanda.

 

Num. 22413443 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: JOAO GABRIEL FURTADO BAPTISTA - 27/11/2021 13:58:47
https://tjpi.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112713584750300000021126717
Número do documento: 21112713584750300000021126717



EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DE AÇÃO, POR FATO
SUPERVENIENTE

O requerido diz que já fez alterações em suas informações
no Portal da Transparência, deixando de existir objeto a ser alcançado ao
final.

O autor, em sua réplica, fala que as modificações feitas não
atingiram a finalidade, considerando que continuam incompletas e
obscuras.

Em relação a perda de objeto, por fato superveniente, ainda
que o direito pátrio recepcione a possibilidade de extinção do feito
decorrente de fato superveniente, o fato novo, assim designado porque
surgiu após o ajuizamento da ação, há de ser, como característica
essencial, estranho ao próprio processo.

No caso concreto, as medidas indicadas como adotadas pelo
requerido apresentam-se mais como cumprimento da liminar do que o
aparecimento de fato novo.

O requerido não poderia deixar de cumprir a liminar sem
incorrer em desobediência e sujeitar o agente político às sanções previstas
em nosso ordenamento.

Além disto, desaparecendo a ordem judicial, o que impediria
o requerido de não repetir a omissão alegada?

Nesta contingência, o autor se obrigaria a nova (e incerta)
demanda.

Por isso, ao menos a força vinculativa da coisa julgada
impedirá o réu de descumprir o dever que lhe impôs a antecipação,
naturalmente se confirmada pelo provimento final. 

Não acato, pois, a alegação de perda superveniente do
objeto da ação.

 
MÉRITO
Superadas as questões preliminares, no mérito, a discussão

está consubstanciada no direito à informação.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos XIV e XXXIII,

traz:
Art. 5º ...
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional;
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado.

Em seu art. 37, §3, III, que:
Art. 37-A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (…)
§ 3º-A lei disciplinará as formas de participação do
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usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente:
III- a disciplina da representação contra o exercício
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na
administração pública.

E, no artigo 216, §2:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
nos quais se incluem: (…)
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a
gestão da documentação governamental  e as
providências para franquear sua consulta a quantos dela
necessitem.

A nível infra-constitucional, a Lei Federal 12.527/2011,
visando dar efetividade ao princípio da publicidade, regulou o acesso às
informações, preceituando, no que interessa, que:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem
observados pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, com o f im de garantir o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso
IIdo § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição
Federal.
Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-
se a assegurar o direito fundamental de acesso à
informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e
com as seguintes diretrizes:
I - observância da publicidade como preceito geral e do
sigilo como exceção;
II - divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações;
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação;
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de
transparência na administração pública;
V - desenvolvimento do controle social da administração
pública”.
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.

Vê-se, como bem anotou o membro do MP, “a Lei de Acesso
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à informação tem como propósito possibilitar esclarecimentos, acesso a
dados e informações, de forma clara e transparente, com questões que
possam ser utilizadas como elementos de provas em processos judiciais
ou administrativos.

Não se pode olvidar que a necessidade de tornar visíveis as
relações entre Administração e cidadãos é decorrência do Estado de
Direito e a incessante luta por um poder visível e previsível, onde a
publicidade e transparência são a regra e o segredo, exceção. A ausência
de visibilidade torna nulas as possibilidades de controle popular e de
participação do cidadão no exercício das atividades da administração. Isto
é fato.

Dentro desta ótica, há previsão constitucional do princípio da
publicidade, que se caracteriza como direito fundamental do cidadão,
indissociável do princípio democrático. Há o dever estatal de promover
amplo e livre acesso à informação como condição necessária ao
conhecimento, à participação e ao controle da Administração, impondo-se
que as ações administrativas não podem desenvolver-se em segredo, com
exceções no que afete à segurança da sociedade e do Estado e o direito à
intimidade.

Deve ser lembrado, neste momento, que publicidade e
transparência não são sinônimas. A publicação feita na imprensa oficial é
requisito de eficácia dos atos da administração pública, mas não cumpre as
demais exigências jurídicas do princípio da publicidade.

É certo que a publicidade oficial traz a difusão e o
conhecimento da informação, requisito necessário, mas não suficiente para
que se prestigie a publicidade em seu aspecto material. A informação deve
ser divulgada da forma mais ampla possível e assegurada com a utilização
dos meios adequados, dependendo de seu objetivo e de seus
destinatários.

Deve ser asseverado que para que a informação possa ser
efetivamente apreendida, é necessário que seja transmitida em linguagem
adequada ao pleno entendimento por parte do receptor da informação.

Desta forma, o princípio da publicidade, correlacionado com
transparência, exige não somente a divulgação no maior número possível
de meios disponíveis (quantidade), mas, principalmente, a qualidade de
informação.

Com efei to,  ofende o pr incíp io da publ ic idade e
especificamente a transparência quando a disponibilização de informações
é feita em linguagem hermética, confusa, muito técnica, indo além do
necessário para a sua correta compreensão. As informações devem ser
repassadas com clareza e objetividade para que se possa reforçar o
controle e a participação democrática da administração. E só com a careza
e objetividade é que se pode falar em transparência como substrato
material do princípio da publicidade.

Deve ser lembrado que a publicidade tem como característica
do que é público, conhecido, não mantido secreto e a transparência, por
sua vez, é atributo do que é transparente, límpido, cristalino, visível; é o
que se deixa perpassar pela luz e ver nitidamente o que está por trás. A
transparência exige não somente informação disponível, mas também
informação compreensível.

Trazendo para a questão discutida no feito, os atos
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administrativos devem ser públicos e transparentes, isto porque devem ser
levados a conhecimento dos interessados por meio dos instrumentos
legalmente previstos de comunicação e disponibilização em meios
eletrônicos, etc., e porque devem permitir seu entendimento devido a
clareza seu conteúdo e todos os elementos de sua composição, inclusive o
motivo e a finalidade. Só assim será possível efetivar seu controle.

Uma máxima exsurge: nem tudo o que é publicado é
necessariamente transparente.

Conclui-se que, para o alcance da efetividade do direito
fundamental de acesso à informação, os dados do Poder Público devem
ser minuciosamente apresentados de forma pública e transparente, o que
não parece ocorrer no caso concreto.

Novamente, trago a baila as palavras do nobre Dr. Promotor
de Justiça:

Entende-se que o autor logrou êxito em demonstrar o
baixo nível de transparência em relação às informações
da Câmara Municipal de Teresina.

Do compulsar dos autos e dos substratos apresentados,
tenho como presente respaldo constitucional e infraconstitucional para se
exigir do ente requerido a adoção de medidas de transparência em seus
gastos, o que se mostra não ocorrer na espécie.

No caso em análise, a postura do Presidente da Câmara de
Teresina em negar aplicação à Lei, omitindo-se de adotar as medidas
necessárias à divulgação das despesas realizadas pelo órgão, evidencia-
se ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, impasse
que tem dificultado a fiscalização das despesas levadas a efeito pelo órgão
legislativo local, conforme narrado pelo autor popular, trazendo
insegurança jurídica, o que justifica o efeito inibitório verificado, a fim de
evitar que o estado de ilegalidade se perpetue, pois não se pode aguardar
acontecer o dano efetivo ao erário.

Aliado ao fim de evitar prejuízo ao erário, tenho que o
princípio da moralidade está sendo severamente afetado, mormente na
época em que estamos todos a discutir o combate à corrupção e a boa
aplicação dos escassos recursos públicos, vemos a Câmara Municipal de
Teresina sem divulgar de forma completa e com clareza as despesas por
ela realizadas.

É necessário impor à Câmara de Vereadores de Teresina, o
cumprimento pleno da Constituição Federal e da legislação específica no
que tange à efetivação da política de transparência e eficiência na
Administração Pública, especificamente através da alimentação contínua e
fiel do “Portal da Transparência” no sítio eletrônico da referida Casa
Legislativa.

Isto porque apenas com o amplo acesso a informações e
dados do Poder Legislativo, na perfeita adequação às disposições legais,
será possibilitado viabilizar o controle social como instrumento de
participação democrática e a devida fiscalização por todos, além dos
órgãos oficiais de controle do Estado, tudo com vistas a alcançar a máxima
qualidade, eficiência e o constante aprimoramento do nobre serviço público
prestado à sociedade.

A Câmara de Vereadores de Teresina, como todo e qualquer
órgão público, deve se adequar ao dever de boa gestão e prestação de
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contas à sociedade, mantendo estrutura administrativa estritamente
necessária ao seu pleno funcionamento, sem excessos e desperdício, e,
em especial, conferindo plena transparência na alocação de recursos
orçamentários e humanos para o exercício de suas atividades.

Registre-se, por fim, que ao se lançar luz sobre o Portal da
Transparência da Câmara Municipal de Teresina conclui-se que os dados
foram lá disponibilizados por mero formalismo, sem uma vontade genuína
de franquear todas as informações de interesse público à sociedade
teresinense. E que tal conduta do requerido gera violação a direito
fundamental do cidadão, na medida em que não confere concretude plena
ao princípio da publicidade, decorrendo em proteção deficiente do direito à
informação e do direito à obtenção de informação do Poder Público, bem
como não cumpre com o exigido na Lei Complementar nº 131, de
27.05.2009, que acrescentou dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000), e consagrou, de vez, o
princípio da transparência na gestão fiscal, nos arts. 48 (regulamentado
pelo Decreto Federal nº 7.185, de 27.05.2010 e pela Portaria STN nº 548,
de 22.11.2010), 48-A e 49, reforçando a ideia da fiscalização dos gastos do
dinheiro público.

Mister se faz dizer que trazer à luz todas as informações
sobre gestão fiscal, orçamentária e de pessoal permite o exercício pleno da
fiscalização pela sociedade e órgãos de controle, evitando a ocorrência de
diversas irregularidades, a exemplo da ausência de prestação de contas,
pagamentos irregulares a servidores, desvio da finalidade dos atos
administrativos e/ou descumprimento dos limites de gastos com pessoal.

 
DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
O autor, após o ajuizamento da ação, em decorrência de

conduta do requerido, pugna pela aplicação da penalidade de litigância de
má fé do mesmo, aduzindo que “em determinado momento de forma
negligente ou deliberada não fiscalizou a verdade dos fatos apresentados
e, por esse motivo, deve ser condenada pela litigância de má-fé”.

O autor popular insurge-se contra informações prestadas
pelo ente requerido, entendendo que usa de artifícios para alterar a
verdade dos fatos.

Ocorre que a narrativa do requerido corresponde a tese por
ele defendida. Não altera os fatos ocorridos, mas, apenas, dá sua versão
aos fatos, conduta que não caracteriza alguma das hipóteses do art. 80 do
CPC, sendo que as manifestações prestadas, ainda que dadas com
interpretação equivocada, são resultado de mero exercício de direito
assegurado pela Constituição Federal.

Litigância de má-fé não reconhecida.
 
Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de

mérito, excluindo o Município de Teresina da lide, por entender não ter
legitimidade passiva nesta demanda.

De outra sorte, JULGO PROCEDENTE os pedidos para
determinar que a Câmara Municipal de Teresina, ora requerida, no prazo
de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia,
até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual
responsabilização pessoal do destinatário da ordem e demais gestores
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responsáveis, em respeito a Teoria do Órgão, sobretudo quanto ao crime
de desobediência e prática de improbidade administrativa:

1. Promova as adequações necessárias no PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA do sítio eletrônico da Câmara Municipal de Teresina ao
integral atendimento das disposições contidas na Lei nº 12.527/2011 (Lei
de Acesso à Informação) e na LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), com redação dada pela Lei Complementar nº 131/2009, mais
especificamente no art. 48, parágrafo único, e no art. 48-A.

2. ASSEGURE que o PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
contenha, em tempo real, informações orçamentárias e financeiras
referentes aos gastos com pessoal;

3. DETALHE, mensalmente, os gastos com pessoal, a
exemplo de relação dos nomes dos parlamentares e dos servidores
ocupantes de cargos de provimento efetivo, comissionado e cedidos que
integrem o quadro de pessoal do Poder Legislativo Municipal de Teresina,
ativos e inativos, o número de identificação funcional, cargo/função,
atribuição, lotação, ato de nomeação/contratação/exoneração e a
respectiva data de publicação com a indicação se são estáveis, não
estáveis ou vitalícios e a data de eventual desligamento/aposentadoria;
relação dos nomes de membros e servidores com funções gratificadas ou
comissionadas, número de identificação funcional, descrição da função,
lotação, ato de nomeação/exoneração e a respectiva data de publicação,
com exclusão do fornecimento do CPF do servidor público de acordo com
os art. 8º e 9º da Lei nº 12.527/2011;

4 .  PUBLIQUE,  mensa lmen te ,  as  remunerações
discriminadas, incluindo subsídio ou vencimento, gratificações, auxílios,
triênios, diárias, indenizações e quaisquer outras verbas pagas aos
parlamentares e aos servidores, a qualquer título, devendo as mesmas ser
extraíveis através de pesquisa pessoal (por nome) ou da lotação;

5. PERMITA consulta de fácil acesso à listagem de todos
aqueles (parlamentares e servidores) que integram o Gabinete parlamentar
ou órgão da estrutura administrativa da Câmara, com indicação do
cargo/função, atribuição, data de ingresso/saída, remuneração,
afastamentos, relatório de atividades externas e demais informações
permanentes ao devido controle;

Informe-se ao gestor municipal que há notícia da existência
na Controladoria-Geral da União e no Portal do Software Público Brasileiro
(http://www.softwarepublico.gov.br/) software livre para o atendimento das
necessidades de modernização da administração pública de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com
compartilhamento sem ônus, resultando em economia de recursos públicos
e constituindo um recurso benéfico para a administração pública e para a
sociedade, com a finalidade de adotar em seu Portal sistemas já prontos e
experimentados, desenvolvidos sem qualquer custo para a Casa
Legislativa requerida, devendo ser justificada motivadamente eventual não
adoção dos sistemas, sob pena de responsabilização do gestor público.

Importante destacar que, inobstante a presente exclusão da
multa cominatória pessoal, não fica descartada sua futura imposição pelo
Juízo a quo, perante o qual tramitará o cumprimento da decisão, em caso
de desatendimento, sem motivo justificado, do que decidido, acaso tal
descumprimento possa ser imputado à desídia ou à negligência do Chefe
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do Poder Legislativo Municipal, consoante já referida jurisprudência do
STJ, sem prejuízo de demais sanções previstas em lei.

Anote-se ainda que a multa aplicada, deverá ser convertida
em favor do Fundo de Reaparelhamento do Tribunal de Justiça do Estado
do Piauí.

Condeno o requerido ao ressarcimento das despesas
efetuadas e comprovadas em razão da demanda, em especial antecipação
de despesas e custas judiciais, bem como em honorários advocatícios,
fixados estes em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos
do art. 12 da Lei nº 4.717/65. 

Publicada e Registrada eletronicamente. 

 

Intime-se.

 

 

TERESINA-PI, 27 de novembro de 2021.

 

Juiz(a) de Direito da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de
Teresina  
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