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CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, 

brasileiro,  casado, advogado, registrado na OAB/SP sob o 

nº 346.140,  com e-mail para publicações e intimações: 

carlosklomfahs@adv.oabsp.org.br, com fundamento no art. 

1º da Lei nº 12.016 de 2009 e no art. 102, I, “d” da Constituição 

Federal de 1988, vem respeitosamente IMPETRAR 

MANDADO DE SEGURANÇA com pedido 

liminar 

em desfavor do PRESIDENTE DO SENADO 

FEDERAL, EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, registrado 

no CPF/MF sob nº 036.790.043-20, com endereço  na Praça 



dos Três Poderes - Brasília DF - CEP 70165-900,  pelas 

seguintes razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 

 

JUSTIÇA GRATUITA 

O impetrante requer a concessão da gratuidade 

por se tratar de exercício da Cidadania, nos termos supra e 

do artigo 98 ss., do CPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EGRÉGIA CORTE, 

                                                   ILUSTRES MINISTROS, 

                                               

 

 

EMENTA. 

Direitos Fundamentais. Direito Constitucional. Direito fundamental de acesso à 

informação pública.  Mandado de segurança com liminar. Lei de Acesso à informação. 

Art. 6º, I, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Violação ao art. 1º, § 1º, 48, caput, § 1º, I e II, 48-A, I e II, da Lei Complementar nº 101, 

de 4 de maio de 2000. Controle popular dos gastos dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. Gestão responsável e transparente do dinheiro público. Direito individual 

homogêneo. Interesse público de relevante valor social. Ato omissivo. Inexistência de 

recurso administrativo. Ato com reflexo de improbidade administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I - DOS FATOS E FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS DO PEDIDO 

 

 

O impetrante encaminhou ao Presidente do 

Senado Federal, via seu e-mail pessoal e também por 

intermédio do Chefe de Gabinete e da Diretora da 

Secretaria de Comunicação Social, após a veiculação de 

reportagem por respeitável emissora de televisão, sob o 

título: "senadores não esclarecem gastos com serviços 

pagos com dinheiro público", objetivando fiscalizar a 

aplicação do dinheiro público em uma gestão 

transparente, com fundamento no art. 10, da Lei nº 

12.527/2011, requerendo a DISPONIBILIZAÇÃO pelo 

Senado Federal da imagem (digitalização) das notas fiscais 

respeitantes aos gastos dos senadores, notadamente, quanto 

as cotas parlamentares (cujo valor varia entre 21 mil reais a 

44 mil) e as verbas de gabinete (134 milhões em 2017) pelo 

órgão responsável - Serviço de Gestão da Secretaria de 

Finanças, Orçamento e Contabilidade do Senado Federal - , 

por ser esse um direito individual homogêneo, de 

fundamental de interesse coletivo. 



 

De: carlos alexandre klomfahs [mailto:klomfahsadvocacia@gmail.com]  

Enviada em: quarta-feira, 18 de julho de 2018 10:13 

Para: Sen. Eunicio Lopes de Oliveira (institucional) <eunicio.oliveira@senador.leg.br>; 

carlosklomfahs@adv.oabsp.org.br; Imprensa Senado <imprensasenado@senado.leg.br>; 

carlos alexandre klomfahs <klomfahsadvocacia@gmail.com> 

Assunto: A/C Jaime Domingos Casas/Angela Silva Brandão. Requerimento. Lei de acesso à 

informação 

  

  

 

 

Prezados Chefe de Gabinete e Diretora da Secretaria de Comunicação Social, encaminhar por 

favor ao Exmo. Presidente do Senado, o requerimento infra. 

  

Senhor Presidente, 

  

  

Na qualidade de cidadão, membro de comissão na OAB e defensor da Constituição, outrossim, 

como pré candidato independente à presidência da República (MI 6938/STF - MIN. ROSA 

WEBER), após a veiculação hoje de reportagem por respeitável emissora de televisão, sob o 

título: "senadores não esclarecem gastos com serviços pagos com dinheiro público", 

necessitando a sociedade civil organizada de elementos para fiscalizar a aplicação do dinheiro 

público, promovendo uma gestão transparente, com fundamento no art. 10, da Lei nº 

12.527/2011, requer DISPONIBILIZAÇÃO pelo Senado Federal da imagem (digitalização) das 

notas fiscais respeitantes aos gastos dos senadores, notadamente, quanto as cotas 

parlamentares (cujo valor varia entre 21 mil reais a 44 mil) e as verbas de gabinete (134 

milhões em 2017) pelo órgão responsável -  Serviço de Gestão da Secretaria de Finanças, 

Orçamento e Contabilidade do Senado Federal - , por ser esse um direito fundamental de 

interesse coletivo. 

  



Como o dever de "assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a 

ela e sua divulgação" já é previsto no art. 6º, I, da Lei de Regência, a não resposta sobre o 

prazo para disponibilização deste pedido, no prazo de 24 horas , sujeitará, contra o Presidente 

do Senado, além de representação ao Ministério Público por ato de improbidade 

administrativa, por ato contra os Princípios da Administração Pública, previsto no art. 11, 

da Lei nº 8.429/1992, incisos II, VI e IX, também o ajuizamento de mandado de segurança no 

Supremo Tribunal Federal. 

  

Esperamos uma resposta à altura da grave crise de legitimidade da representação política e 

contando com o bom senso e a cordialidade costumeira, nesses tempos difíceis à sociedade 

brasileira. 

  

Respeitosamente: 

  

Dr. Carlos Alexandre Klomfahs. 

 

Pré-candidato independente à presidência da República.  

Registrado na OAB/SP sob nº 346140.  

Membro de Comissão na OAB/SP. 

 

Ocorre que, mesmo após notificado, o 

Presidente do Senado Federal, o Chefe de Gabinete e a 

Diretora da Secretaria de Comunicação Social, tacitamente 

debocharam do pedido e limitaram-se informar que o 

procedimento correto ao pedido é via formulário, o que foi 

feito sob nº 0010786/18/WW. 



Porém, não houve prestação de contas à 

sociedade, muito menos ao impetrante que representa 

direito individual homogêneo, enquanto direito 

fundamental de acesso à informação, conforme artigo 3º da 

Lei nº 12.527/2011. 

É a síntese. 

 

A)  DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO 

 

De mais a mais ficam assim preenchidos os 

requisitos do writ: 

1.Autoridade coatora 

a) Presidente do senado federal, Sr. Eunício 

Oliveira,  

2.Ato de autoridade impugnado 

a) Ato administrativo omissivo; 

b) Violação do dever de "assegurar a gestão 

transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela 



e sua divulgação" já é previsto no art. 6º, I, da Lei nº 12.527, 

de 18 de novembro de 2011; 

c) Violação ao art. 1º, § 1º, 48, caput, § 1º, I e II, 

48-A, I e II, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, quanto a responsabilidade na gestão fiscal e a ação 

transparente. 

3.Direito líquido e certo 

Trata-se de um direito fundamental ao exercício 

da cidadania (jus civitatis) sendo essa uma conquista recente 

da democracia, da República e das constituições modernas, 

do pós-positivismo e neo-constitucionalismo, notadamente 

com a jurisdição constitucional, buscando cumprir a força 

normativa da constituição e proteger a ascensão dos 

direitos e garantias fundamentais ao nível constitucional, 

que ainda é objeto de mitigação às conquistas efetuadas 

sobre “esforço e sangue” de nossos antepassados, nacionais 

e estrangeiros, por atos dos Poderes da União. 

De mais a mais. 

O impetrante tem direito tanto à informação de 

natureza coletiva e de nítido caráter de direito individual 

homogêneo. 



Isso significa, portanto, presente o contexto em 

exame, que, tratando-se de interesses ou direitos 

individuais homogêneos, "assim entendidos os decorrentes 

os de origem comum" (CDC, art. 81, parágrafo único, n. III) 

o reflexo beneficia toda a sociedade brasileira, verdadeira 

titular da soberania popular e da representação política. 

Nesse sentido, a Lei de Regência é límpida e 

indene quanto aos instrumentos de transparência da gestão 

fiscal, aos quais deve ser dada ampla divulgação, inclusive 

em meios eletrônicos de acesso público:  

 

CAPÍTULO IX 

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  

Seção I 

Da Transparência da Gestão Fiscal 

        Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos 
quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer 
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos. 

        Parágrafo único. A transparência será assegurada também 
mediante incentivo à participação popular e realização de audiências 
públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
        Parágrafo único.  A transparência será assegurada também 
mediante:                       (Redação dada pela Lei Complementar nº 
131, de 2009). 

         § 1o   A transparência será assegurada também 
mediante:                     (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, 
de 2016) 



        I – incentivo à participação popular e realização de audiências 
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos;                 (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 
2009). 

         II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso 
público;                 (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

         II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso 
público; e                (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 
2016) 

        III – adoção de sistema integrado de administração financeira e 
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo 
Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-
A.                 (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 
2009)              (Vide Decreto nº 7.185, de 2010) 

         § 2º  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e 
fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo 
órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser 
divulgados em meio eletrônico de amplo acesso 
público.                (Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016) 

§ 3o  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos e na 
periodicidade a serem definidos em instrução específica deste órgão, 
as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico 
centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, de 
que trata o § 4o do art. 32.                   (Incluído pela Lei 
Complementar nº 156, de 2016) 

§ 4o  A inobservância do disposto  nos §§ 2o e 3o ensejará as 
penalidades previstas  no § 2o do art. 51.                 (Incluído pela Lei 
Complementar nº 156, de 2016) 

§ 5o  Nos casos de envio conforme disposto no § 2o, para todos 
os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
cumprem o dever de ampla divulgação a que se refere o 
caput.              (Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016) 

§ 6o  Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos 
autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e 
fundos, do ente da Federação devem utilizar sistemas únicos de 
execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo 
Poder Executivo, resguardada a autonomia.                  (Incluído pela 
Lei Complementar nº 156, de 2016) 

 



Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único 

do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa 

física ou jurídica o acesso a informações referentes 

a:                 (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

 

Nessa ordem de ideias, quem deve fazer o 

mais, que é a transparência na gestão fiscal, deve também 

fazer o menos, que é disponibilizar à sociedade as cópias 

das notas fiscais do gastos relativos à cota parlamentar e 

verba de gabinete. 

Ipso facto o direito líquido e certo decorre do dever 

dos Poderes da União de prestar contas à sociedade e 

manter uma gestão de despesas, responsável, transparente 

e de fácil acesso ao cidadão. 

4.Ilegalidade ou abuso de poder 

A ilegalidade se demonstra na omissão do 

impetrados, que embora instados quedaram-se inertes, 

dando de ombros ao clamor social por uma gestão 

transparente e que fomente a participação popular. 

Quanto ao segundo requisito, considera-se 

abuso de poder ato lícito ou ilícito que transborda dos limites 



constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, in casu, a 

não apreciação do requerimento. 

O que era de se esperar celeridade de tal ato 

administrativo, ou no mínimo uma resposta formal à 

sociedade por meio de redes sociais ou imprensa oficial, 

uma vez a grande repercussão social dos gastos das cotas 

parlamentares (cujo valor varia entre 21 mil reais a 44 mil) 

e das verbas de gabinete (134 milhões em 2017) ainda é 

desproporcional aos meios e fins colimados, fugindo 

totalmente da razoabilidade e da proporcionalidade em um 

cuidado tão elementar na análise de ato de abrangência 

desse jaez. 

Razão pela qual entende o impetrante maxima 

venia presente a ilegalidade e o abuso do poder como figura 

omissiva de abuso do direito dos impetrados, conforme art. 

187 do Código Civil. 

 

II - DO DIREITO 

1.Fundamento legal. 

A presente ação tem fundamento no artigo 1º, 

da Lei nº 12.016, de 2009: 



Art. 1o  Conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem 

as funções que exerça.  

 

E no artigo 102, I, “d” da Constituição Federal 

de 1988, define a competência desta Egrégia Corte à análise 

do writ por ato do próprio Supremo: 

d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas 

nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data 

contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da 

União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo 

Tribunal Federal; 

 

2.Conceito de Mandado de Segurança 

Sobre o conceito de mandado de segurança, 

HELY LOPES MEIRELLES em “Mandado de Segurança e 

as Ações Constitucionais” (2012:27 ss.) conceitua como: 

 “Remédio constitucional posto à disposição de toda 

pessoa física e jurídica para proteção de direito individual 



ou coletivo, líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão 

por autoridade “. 

 

Também GILMAR FERREIRA MENDES em 

“Curso de Direito Constitucional” (2011:480) afirma que 

“pela própria definição constitucional, o mandado de 

segurança tem utilização ampla, abrangente de todo e 

qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, 

desde que logre caracterizar liquidez e certeza do direito”. 

3.Requisitos 

ANDRÉ RAMOS TAVARES em “Manual do 

Novo Mandado de Segurança” (2009:40) afirma que o ato 

ou o fato atacável é tanto comissivo quanto omissivo, 

“admite-se o mandado de segurança em face da atividade 

ilegal ou abusiva e em face da omissão ilegal ou abusiva”. 

Como já demonstrado, o direito líquido e certo, 

conforme preceitua HELY LOPES MEIRELLES em obra 

citada (p.37) tem o seguinte aspecto: 

 O direito invocado, para ser amparável por mandado de 

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em 

si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante (...)”. 



Assim, o direito líquido e certo se encontra na Lei 

de Regência, uma vez que é direito o acesso à informação. 

 

6. Do requerimento liminar 

Diante da gravidade dos fatos e do dever já 

estar previsto tanto na Lei de Responsabilidade Fiscal e na 

Lei de Acesso à informação, do fumus bonis iuris e periculum 

in mora presentes, imputados em tese em face omissão em 

disponibilizar a qualquer pessoa física ou jurídica o 

acesso a informações, caracterizada está a prova 

documental (omissão do Presidente do Senado) incapaz de 

gerar dúvida razoável, consoante artigo 311, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, apta a requer a concessão de 

liminar para determinar a disponibilidade das notas 

fiscais no site do Senado Federal, cumprindo o 

determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei 

de Acesso à Informação. 

 

 

 



III - DOS REQUERIMENTOS 

 

a) Deferimento da justiça gratuita; 

b) Deferimento da liminar nos termos do 

artigo 311, I e IV, do CPC, sob pena de 

multa diária de R$ 100.000,00, 

determinando a disponibilidade imediata 

das notas fiscais (cota parlamentar e 

verbas de gabinete) no site do Senado 

Federal, cumprindo o determinado pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei 

de Acesso à Informação, respectivamente 

previstos no art. 6º, I, da Lei nº 12.527, de 

18 de novembro de 2011, e no art. 1º, § 1º, 

48, caput, § 1º, I e II, 48-A, I e II, da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000. 

 

c) E nos termos do artigo 40 do Código de 

Processo Penal, caso verificado a 

existência de crime de ação pública, 

remessa ao Ministério Público Federal com 

cópias e documentos necessários ao 



oferecimento da denúncia, inclusive para 

os fins de improbidade administrativa, 

previsto no art. 11, II, IV e VI da Lei nº 

8.429, de 2 de junho de 1992; 

d) Intimação da Procuradoria Geral da 

República, uma vez presente o interesse 

público, consoante art. 178, I, do Código 

de Processo Civil; 

 

 

IV - DOS PEDIDOS 

 

Ex positis, requer o processamento do presente 

mandamus, concedendo pedido liminar para determinar a 

disponibilidade das notas fiscais no site do Senado Federal, 

cumprindo o determinado pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal e pela Lei de Acesso à Informação, respectivamente 

previstos no art. 6º, I, da Lei nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011, e no art. 1º, § 1º, 48, caput, § 1º, I e II, 48-A, I e II, da 

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no 

mérito, que seja julgado PROCEDENTE o pedido da 



inicial, CONCEDENDO a segurança para que a 

disponibilidade seja permanente. 

 

V - DO VALOR DA CAUSA 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 

 

 

Quod erat demonstrandum 

Fiat Justitia 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

São Bernardo do Campo, 19 de julho de 2018. 

 

CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS 

[ASSINATURA DIGITAL] 

OAB/SP Nº 346.140 
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