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7a Promotoria de Justiça de âão José dos Campos - SP
Avenida Salmão, n® 678, Parque Residencial Jardim Aquarius, CEP: 12246-260 

Fone: (12) 3923-1140 - Fax: (12) 3922-7549

São José dos Campos, 29.03.2019

Oficio n0 146/2019 - 7^ PJ
Referência: Representação Civil n° 43.0719.0000042/2018-4

Excelentíssimo Senhor Presidente

A 7a Promotoria de Justiça de São José dos 

Campos, por meio desta subscritora, vem à presença de Vossa 

Excelência para lhe cientificar da instauração do procedimento 

em epígrafe (cópia anexa). Bem assim, com vistas ao prazo de 

20 dias, solicitar-lhe resposta e informações, nas quais 

constem, também, notícias sobre .o deferimento e/ou 

atendimento, ou não, dos requerimentos efetuados, pelo 

representante no sentidd de obter '' cópias de processos 

legislativos, em caso negativo, com justificações.

No , aguardo, apresenta-se 

Excelência protestos de respeito e consideração.

Vossa

Ana CrmSfía loríatti Chami •
PromqJírDra de Justiça

Ao Excelentíssimo Sr. Roberto da Penha Ramos
DD. Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 - Vila Santa
Luzia
São José dos Campos - SP CEP: 12209-535

www.mpsp.sp.br

http://www.mpsp.sp.br
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Erica Silva Penha jlf 
Chefe de Gabinete .—-
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Ministério Público do Estado de São Paulo 

Comarca de São José dos Campos 

7a Promotoria de Justiça 

Autos n 43.0719.0000042/2018-4

‘Trata-se de representação cidadã feita pelo sr. Benedito Ferreira de Araújo, 

(fls. 03/05), que pede responsabilização sr. Presidente da Câmara Municipal de 

VereadoresI de São José dos Campos com base nos temios da Lei de Acesso à 

Informação^ (Leil2.527/11). Relatou ter ingressado com Mandado de Segurança (fls. 

06/14) em razão da ausência de atendimento de requerimentos de cópias de processos 

legislativos (fls. 17/24).
I

iPara hipóteses como as presentemente analisadas, o Egrégio Conselho 

Superior do Ministério Público editou a Súmula n° 51, proclamando que “antes de 

decidir pelo recebimento ou rejeição da representação, poderá o membro do Ministério 

Público determinar ao representante que a complemente, ou adotar providências 
preliminarejs, necessárias à formação de seu convencimento acerca da pertinência da 

notícia, decidindo em seguida sobre a instauração do inquérito civil, procedimento 

preparatório de inquérito civil ou o indeferimento da representação, no prazo de 30 dias, 

após eventual complementação, quando for o caso”.
> I

I
I
|Assim, considerando a necessidade de coleta de elementos mínimos aptos a 

formar conívencimento acerca dos fatos noticiados e de eventuais responsabilidades 

inerentes, com base nos artigos 13, § Io, e 17, ambos do Ato 484/06-CPJ, esta 

Promotoria de Justiça determina:

1. A cientificação dos termos da representação ao sr. sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores de São José dos Campos, Sr. Juvenil de Almeida 

Silvério, abrindo-se prazo de 20 dias para resposta e informações, nas quais 

constem, também, notícias sobre o deferimento e/ou atendimento, ou não, dos 

requerimentos efetuados pelo representante no sentido de obter cópias de 

processos legislativos. Em caso negativo, com justificativas e razões.
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Ministério Público do Estado de Sãò Paulo 

Comarca de São José dos Campos 

7a Promotoria de Justiça 

Autos n 43.0719.0000042/2018-4
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2. Á intimação do representante para que informe: a) se obteve, ou não, as 

Cópias e informações solicitadas em seus requerimentos administrativos;

b) . situação processual e resultado da ação judicial noticiada (Mandado de
I ' 4

segurança), eis não localizado o instrumento em pesquisa junto ao e-saj.

C

C

São José dos Campos, 28 dgjnarço de 2019

Ana Cristflía loriatti Chamí
remotorPromotora de Justiça
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‘Gmail - Pedidos de informação

, Gmail

https;//mail.google.com/mail/u/0/?ui=fl2Ãflc=c8c....
C>J

B«nè Araújo <ban«.araujo^dv^mail.com>

Pedidos de informação
Beni Araújo <ben6.arauJo.6dvt3igmdl.com> 
Pare: Juvenil@lcamar8sjc.sp.QQv.br

8 de dezerr4>ro de 2017 09:56

c

Sr. Presidente: ‘

Através do Processo 13425/2017-EXP. requerí cópia do Processo n* 11.630/2017 e, pelo Processo 14082/2017-EXP, cópia do Processo n* 12.495/2017.

Como as cópias não (oram fornecidas, protocolei petições dizendo da decorrência do prazo iegal eInsistindo no forrvecimento da Informação.

Estas últimas petições, protocoladas em 10 de novembro, p.p., acabaram sendo objeto de novos processos; 15115/2017-EXP e 15116/2017, 
respectívamente.

Até a presente data, contudo, decorridos cerca de sessenta dtas desde os pedidos iniciais, as cópias ainda nêo foram fornecidas, nem tampouco 
adotadas quaisquer das providências constantes do elenco do 5 1°. doerl 11. da Lei n“ 12.527/11.

Por questão de fealdade, atê porque constitui 'condutas Ilícitas que ensejam responsabilidade do agente púbico* negar fornecer informação ou retardar o 
seu fornecimento, podendo constrluir atê mesmo ato da improbbsde administrativa, conforme estabelecido no inciso I. do art. 32 e § 2. da Le! ns 
12.627/11, vimos informar que Iremos Irnpetrar mandado de segurança para obtenção das informações, se a questão não puder ser solucionada de modo 
distinto.

Sem mais. subscrevo-me 
Aienclosamente

Benedito F. Araújo • *
OAB/SP n* 71.837
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