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DECISÃO

Cuida-se de suspensão de segurança proposta pelo ESTADO DE MINAS 
GERAIS contra decisão proferida no Mandado de Segurança n. 1.0000.21.255495-0/000, 
em tramitação no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Narra que o Deputado Estadual Ulysses Gomes de Oliveira Neto impetrou 
mandado de segurança contra o Secretário de Estado de Fazenda para ter acesso aos 
extratos bancários das contas correntes mantidas pelo Estado de Minas Gerais em 
instituições financeiras, sob o argumento de que o acesso a tal informação é essencial 
para a análise da real situação financeira do Estado, para que seja avaliado pelo deputado 
a melhor medida a ser tomada politicamente com relação a trâmite de um projeto de lei.

Explicita que o impetrante narra que, a pedido da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamento, foi aprovado requerimento pelo Plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais de informações sobre o saldo em caixa na conta 
única do Tesouro estadual, assim como a relação das demais contas não incluídas na 
referida conta e seus respectivos saldos em caixa, tendo sido obtida resposta escrita 
negativa do Senhor Secretário de Estado de Fazenda, defendendo que é aplicável ao caso 
o disposto no art. 23 da Lei de Acesso à Informação, porquanto a informação desejada é 
essencial para que o Estado tenha condições de negociabilidade e, assim, evite soluções 
de continuidade das políticas públicas dependentes de recursos orçamentários, razão pela 
qual a manutenção de seu sigilo é fundamental.

Inconformado com a resposta negativa narrada acima, impetrou mandado 
de segurança requerendo, liminarmente, o fornecimento dos extratos bancários de todas 
as contas correntes mantidas pelo Estado de Minas Gerais em instituições financeiras, na 
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data do requerimento e na data atual; ou, alternativamente, o fornecimento do saldo 
acumulado das contas bancárias de titularidade do Estado, referentes às datas antes 
citadas.

Sustenta que a Lei de Acesso à Informação foi publicada para regulamentar 
o direito previsto no art. 5º, inciso XXXIII, no art. 37, § 3º, II, e no art. 216, § 2º, da 
Constituição Federal, para tratar das informações dos órgãos e entidades públicos, de sua 
publicidade, do sigilo e necessárias exceções, destacando que a LAI fixou as hipóteses 
em que cabível o sigilo de informações em seu art. 23, consideradas imprescindíveis à 
segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as 
informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam prejudicar ou pôr em risco a 
condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido 
fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; oferecer 
elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País; pôr em risco a 
segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus 
familiares; ou comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou 
fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Argumenta que a União expediu o Decreto n. 7.724/12, determinando no 
art. 30 quem são os agentes públicos que podem classificar as informações no âmbito 
federal, com estabelecimento de procedimentos de classificação da informação e de 
reavaliação e reclassificação das informações, destacando que, igualmente, o Estado de 
Minas Gerais editou o Decreto Estadual n. 45969, de 24/5/2012, adequando as 
disposições principais do Decreto n. 7.724/12 à realidade estadual.

Enfatiza que, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, 
apenas seus agentes públicos detêm competência para classificar ou desclassificar 
informações, não podendo o Judiciário, segundo argumenta, realizar a desclassificação de 
informações consideradas sigilosas.

Sustenta que há grave lesão à ordem, uma vez que a decisão judicial 
impugnada desconsiderou o princípio da separação dos poderes, assumindo para si a 
competência para definir que as informações de extratos de contas correntes e 
movimentações bancárias não são dados sigilosos; violando o disposto nos arts. 23, 24 e 
29 da LAI; e interferindo, segundo defende, na esfera do Poder Executivo estadual, que 
possui conhecimento técnico e expertise para analisar o grau de proteção das informações 
que ele detém.

Explicita que a Resolução SEF/MG n. 4.671, de 13 de junho de 2014, 
desenhada com fulcro na LAI, dispôs sobre o sigilo da informação no âmbito da 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, definindo como sigilosas as contas ou 
movimentação bancária e financeira.

Assevera que a divulgação dos dados requeridos pode colocar em risco a 
condução de negociações realizadas no âmbito dos órgãos e entidades da administração 
pública, bem como acarretar obtenção de preços hiperinflacionados junto a eventuais 
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contratações realizadas pelo estado, elevando, assim, o risco da instabilidade econômico-
financeira e o agravamento da crise financeira já enfrentada. Destaca que as informações 
necessárias à avaliação da situação financeira do Estado de Minas Gerais já estão 
disponíveis na rede mundial de computadores, no sítio eletrônico da Secretaria de Estado 
de Fazenda e devidamente publicadas.

Argumenta que a decisão impugnada está fundada em premissa errônea de 
que as contas públicas não estão sendo corretamente divulgadas, destacando que o sigilo 
é guardado apenas em face dos extratos de conta corrente e movimentações financeiras, 
justamente para que não conduzam a um entendimento equivocado de suficiência ou 
insuficiência financeira, uma vez que são apenas números, deslocados de qualquer 
contexto material.

Defende a caracterização de grave lesão à ordem, à segurança e à economia 
públicas, porquanto a decisão atacada constitui perigoso ato que poderá confundir 
contratados, negociadores, credores do estado, podendo ocasionar um perigoso tumulto 
na hipótese de eventual interpretação equivocada dos números apartados da sua 
correspondente execução pública.

Alega, ainda, que está caracterizada a viabilidade de efeito multiplicador, 
porque a exibição dos extratos poderá transmitir aos fornecedores, contribuintes, credores 
e funcionalismo público uma situação fiscal descontextualizada, o que provocará 
incalculáveis demandas desarrazoadas contra o erário.

Ao final, insiste na caracterização da fumaça do bom direito para que não 
seja permitido o acesso aos extratos de contas correntes do Estado de Minas Gerais em 
decorrência da classificação de informação ultrassecreta a tais dados, por decisão datada 
de 6 de julho de 2015.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim se pronunciou sobre 
a questão controvertida:
 

Em atendimento a essa lógica constitucional, foi editada a Lei de 
Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011), a qual regulamenta 
o acesso a informações previsto em diversos dispositivos do 
mencionado diploma normativo, tratando-se de importante conquista 
contemporânea ao exercício da cidadania.
Da leitura da indigitada lei, é possível inferir que essa visa assegurar o 
direito fundamental de acesso à informação, devendo ser observado, 
como preceito geral, a publicidade, ao passo que o sigilo, uma exceção 
(art. 3º, inciso I), do que se conclui, sem maior esforço, que as hipóteses 
de sigilo ali previstas devem ser interpretadas restritivamente.
[...]
O pedido se encontra fundamentado nas seguintes circunstâncias:
i) tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o Projeto de Lei 
Estadual nº 1.202/2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder 
Executivo, a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) criado pelo 
Governo Federal pela Lei Complementar nº 159/2017; ii) a aprovação 
de tal projeto de lei é um dos requisitos necessários para que o Estado 
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forme um Plano de Recuperação Fiscal a ser encaminhado ao Ministério 
da Economia e que, para a adesão, é necessário que reste comprovado 
que o ente se encontra em situação financeira crítica; iii) a adesão ao 
RRF importaria em diversos impactos à população mineira, pois impõe 
rígidas medidas de austeridade, motivo pelo qual referida questão deve 
ser analisada com o máximo de subsídios possíveis pelos parlamentares; 
iv) incongruência de informações, considerando que, em notícias 
veiculadas pela mídia, o Estado teria arrecadado 30% (trinta por cento) 
a mais do que ano passado, o que afastaria, a princípio, a alegação de 
crise.
Justamente em razão da relevância da discussão e todos os efeitos 
decorrentes da eventual aprovação do plano, a Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais formulou pedido de informações sobre o saldo em 
caixa em conta única do Tesouro Estadual à Secretaria de Estado da 
Fazenda, o que restou indeferido pela autoridade coatora sob o 
argumento de que seriam questões sigilosas, utilizando como base 
incisos do art. 23 da Lei de Acesso à Informação.
[...]
Com efeito, a análise das contas públicas se afigura minimamente 
razoável para se averiguar a possibilidade de adesão do Estado a 
programa que poderá acarretar em diversos impactos à população 
mineira, sendo ainda presente o periculum in mora quanto ao 
deferimento da medida, considerando a exiguidade do tempo para 
votação.
[...]
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR para determinar à 
autoridade coatora que apresente os extratos bancários de todas as 
contas correntes mantidas pelo Estado de Minas Gerais em instituições 
financeiras, tanto na data do requerimento feito pelo impetrante 
(02/07/2021), quanto na data atual.

 

É, no essencial, o relatório. Decido.

Sabe-se que o deferimento da suspensão de segurança é condicionado à 
demonstração da ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas. Seu requerimento é prerrogativa de pessoa jurídica que exerce múnus público, 
decorrente da supremacia do interesse estatal sobre o particular.

Ademais, esse instituto processual é providência extraordinária, sendo ônus 
do requerente indicar na inicial, de forma patente, que a manutenção dos efeitos da 
medida judicial que busca suspender viola severamente um dos bens jurídicos tutelados, 
pois a ofensa a tais valores não se presume.

A suspensão de segurança é medida excepcional que não tem natureza 
jurídica de recurso, razão pela qual não propicia a devolução do conhecimento da matéria 
para eventual reforma. Sua análise deve restringir-se à verificação de possível lesão à 
ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, nos termos da legislação de 
regência, sem adentrar o mérito da causa principal, de competência das instâncias 
ordinárias. Não basta a mera e unilateral declaração de que a decisão liminar recorrida 
levará à infringência dos valores sociais protegidos pela medida de contracautela.
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Repise-se que a mens legis do instituto da suspensão de segurança é o 
estabelecimento de uma prerrogativa justificada pelo exercício da função pública na 
defesa do interesse do Estado. Sendo assim, busca evitar que decisões contrárias aos 
interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis em razão da interposição de 
recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, em última instância, para a 
própria coletividade.

No caso em tela, explicite-se que está caracterizada a lesão à ordem, à 
segurança e à economia públicas na medida em que não há direito líquido e certo à 
divulgação irrestrita de todas as contas públicas do Estado de Minas Gerais sem a 
consideração da necessidade de respeito ao regramento legal sobre as exceções 
imprescindíveis de acesso ao público em geral sobre os valores do erário público 
estadual, considerando as estratégias administrativo-financeiras de alocação de dinheiro 
púbico para desenvolvimento eficiente das políticas públicas construídas, o que pode ser 
prejudicado com a divulgação irrestrita sem nenhuma causa inteligível que a justifique.

Não se desconhece a necessidade incontestável de transparência e 
publicidade com relação às informações públicas, mas as exceções que impõem sigilo 
também possuem por fundamento a concretização do interesse púbico, visando, ao final, 
promover a atuação estatal de forma segura, estratégica e eficiente, sempre em prol de 
propiciar benefícios à sociedade, destinatária final de toda a atuação pública.

E vale enfatizar que um juízo mínimo de delibação sobre a questão de fundo 
mostra-se consequencial no contexto da realização do juízo eminentemente político, que 
é realizado no âmbito da suspensão.

Sabe-se que a publicidade é a regra na administração pública. As 
informações sigilosas, que são excepcionais, estão previstas na Lei n. 12.527/2001.

 
Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, 
observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança 
da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, 
secreta ou reservada.

 

O Decreto Federal n. 7.724/2012 regulamenta e classifica as informações 
consideradas sigilosas em nível federal.

O Decreto Estadual n. 45.969/12, por sua vez, regulamenta e classifica as 
informações sigilosas no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Resolução SEF/MG n. 4671, de 13 de junho de 2014, com fulcro na Lei 
de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2001), dispôs sobre o sigilo da informação no 
âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, definindo como sigilosas as 
contas ou movimentação bancária e financeira. Essa classificação é revisada a cada 12 
meses, mas vem sendo mantida inalterada desde 2015.
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As demonstrações contábeis e relatórios fiscais emitidos pela Secretaria de 
Estado da Fazenda de Minas Gerais são disponibilizados em seu site e publicados em 
conformidade com a Lei Complementar n. 151/2000 (LRF). Essas informações são 
publicadas periodicamente e estão à disposição dos parlamentares e da sociedade de 
maneira geral.

Conforme disposto no caput do art. 58 da LRF, são instrumentos de 
transparência da gestão fiscal as peças orçamentárias, prestações de contas e parecer 
prévio. Igualmente, também são instrumentos de transparência o Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária – RREO e o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, que estão  
disponíveis no site da Fazenda, e são emitidos bimestralmente e quadrimestralmente, 
respectivamente, conforme definido na própria LRF.

É certo que o Poder Judiciário pode analisar se um ato da administração 
pública é ilegal ou desconforme o ordenamento jurídico. Nesse sentido, discute-se na 
origem se o decreto do Estado de Minas Gerais estaria violando o disposto na Lei de 
Acesso à Informação.

Todavia, não se pode desconsiderar a presunção de legalidade dos atos da 
administração pública para deferir, liminarmente e de forma monocrática, a 
desconsideração do ato administrativo editado em regulamentação à Lei de Acesso à 
Informação.

De fato, a publicação das informações bancárias, mesmo antes do 
julgamento definitivo do mandado de segurança e contra as determinações do Decreto 
Estadual n. 45.969/12, tem o condão de colocar em risco a ordem e a economia públicas.

Destaque-se que as informações sobre as finanças públicas já são 
informadas pelos instrumentos de transparência exigidos pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Nesse sentido, a informação dos saldos bancários das contas do Estado – 
classificada como sigilosa – pode ter impactos negativos na gestão pública.

Conforme consta na Nota Técnica n. 39/SEF/STE-SCAF/2021, emitida pelo 
Governo de Minas Gerais:
 

a divulgação dessa informação poderá ensejar grave lesão à ordem e 
economia públicas na medida em que transmitirá aos fornecedores, 
contribuintes, credores e funcionalismo público uma situação fiscal 
descontextualizada e provocará incalculáveis demandas desarrazoadas 
em face do erário. A título de exemplo, reitere-se que a divulgação 
isolada dos saldos bancários, não considerará as obrigações principais 
do Estado destacando-se as obrigações dos repasses constitucionais para 
os outros Poderes, obrigações referentes aos salários do funcionalismo 
público, além das despesas relativas a manutenção das políticas públicas 
obrigatórias, e por fim destacamos a amortização da dívida pública que 
atualmente está suspensa por força de decisão judicial em caráter 
liminar, decisão esta que se justifica pela fundamentação fático-jurídica 
de adesão do Estado de Minas Gerais ao RRF.
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Assiste razão ao Estado de Minas Gerais quando afirma "que a divulgação 
dos dados requeridos pode colocar em risco a condução de negociações realizadas nos 
âmbitos dos órgãos e entidades da Administração Pública, bem como acarretar em 
obtenção de preços hiperinflacionados junto a eventuais contratações realizadas pelo 
Estado, elevando assim o risco da instabilidade econômico-financeira e agravamento da 
crise financeira enfrentada pelo Estado de Minas Gerais".

Destaque-se que o Estado realiza de forma rotineira contratações 
para atendimento ao interesse público e, atuando como contratante, não pode estar em 
condição desvantajosa em termos de negociações econômico-financeiras com a 
divulgação irrestrita de todos os valores insertos em suas contas púbicas, isto é, a 
supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado impõe cautela na 
divulgação dos valores concernentes ao erário público para que não se impeça uma 
atuação eficiente e inteligente estatal na condução de sua vertente contratual.

Divulgar e analisar o total dos valores insertos nas contas públicas estatais, 
de forma descontextualizada das diversas obrigações constitucionais, legais e contratuais 
existentes, prejudica a segurança e eficiência na condução estratégica da atuação 
econômico-financeira estatal.

Destaque-se que a divulgação irrestrita das contas públicas, sem causa 
robusta que o justifique, pode causar uma consequente demanda administrativa ou 
judicial de diversos setores sociais com relação ao erário público estatal, sem considerar 
as diversas obrigações constitucionais e legais com relação aos valores financeiros 
existentes, como por exemplo os valores já comprometidos com folha de pagamento, 
desenvolvimento de políticas públicas em andamento, pagamentos de contratações já 
realizadas, etc.

Nessa senda, está caracterizada a grave lesão à ordem pública, na sua 
acepção administrativa, em decorrência dos entraves à execução normal e eficiente do 
serviço público, em virtude de óbice à prestação célere e eficaz de serviços de interesse 
público.

Conforme entendimento há muito assentado no Superior Tribunal de 
Justiça, "há lesão à ordem pública, aqui compreendida a ordem administrativa, quando a 
decisão atacada interfere no critério de conveniência e oportunidade do mérito do ato 
administrativo impugnado" (AgRg na SS n. 1.504/MG, Corte Especial, relator Ministro 
Edson Vidigal, DJ de 10/4/2006).

Está caracterizada a lesão à ordem pública, à segurança pública e à 
economia pública à medida que o Poder Judiciário, imiscuindo-se na seara administrativa, 
substitui o Poder Executivo ao interferir na competência estatal de classificação das 
informações financeiras que exigem sigilo, desconsiderando a presunção de legalidade do 
ato administrativo sem a demonstração inequívoca de ilegalidade na atuação técnico-
administrativa da administração pública.
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E se permitirmos que os atos administrativos do Poder Executivo não 
possuam mais a presunção da legitimidade ou veracidade, tal conclusão jurídica 
configuraria uma forma de desordenar toda a lógica de funcionamento regular do Estado 
com exercício de prerrogativas que lhe são essenciais. O Judiciário não pode, dessa 
forma, atuar sob a premissa de que os atos administrativos são realizados em 
desconformidade com a legislação, sendo presumivelmente ilegítimos. Tal concluir 
configuraria uma subversão do regime jurídico do direito administrativo, das 
competências concedidas ao Poder Executivo e do papel do Judiciário.

Destaque-se que não pode haver interferência indevida do Poder Judiciário 
na esfera de competência do Poder Executivo, sem a caracterização de flagrante desvio 
de finalidade, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão 
substitutiva, infringindo, portanto, o princípio da separação dos Poderes, imprescindível 
para assegurar concretamente o Estado Democrático de Direito.

Nas instâncias originárias, o debate jurídico pode continuar, mas sem a 
subsistência de liminar que divulgue de forma irrestrita todos os valores financeiros 
insertos nas contas públicas estatais, sob pena de se tornar irreversível o prejuízo a ser 
concretizado na condução eficiente da vertente econômico-financeira estatal.

É sabido que o tema está sujeito ao crivo do Poder Judiciário, contudo, a 
precaução sugere, no caso em tela, que a substituição das decisões da administração 
pública ocorra em decorrência de caracterizada ilegalidade inequívoca, após instrução 
processual completa. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

 
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR AJUIZADO 
PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. 
REAJUSTE DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO 
DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. Até prova 
cabal em contrário, prevalece a presunção de legitimidade do ato 
administrativo praticado pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
- Aneel.
Agravo regimental provido. (AgRg na SLS n. 1.266-DF, relator 
Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 19/11/2010.)
 
 
 
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. ELABORAÇÃO DE PROJETO E 
EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE DUPLICAÇÃO 
E RESTAURAÇÃO DA BR 101/AL. INABILITAÇÃO TÉCNICA DE 
LICITANTE. PARALISAÇÃO DO ANDAMENTO DO 
CERTAME. GRAVE LESÃO À ORDEM E À SEGURANÇA 
PÚBLICAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da legislação de regência (Lei n.º 12.016/2009), a 
suspensão da execução de decisum proferido contra o Poder Público 
visa à preservação do interesse público e supõe a existência de grave 
lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, em 
princípio, seu respectivo cabimento alheio ao mérito da causa.
2. Hipótese em que a decisão objeto do pleito suspensivo inibiu o 
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prosseguimento da concorrência pública de contratação de empresa para 
a elaboração de projetos e execução das obras remanescentes de 
duplicação e restauração da pista existente na BR 101/AL.
3. Potencial lesivo, de natureza grave, à ordem pública. A 
interrupção da licitação, ainda que temporária, prejudica a atuação 
do Estado.
4. Lesão à segurança pública. A falta de conservação da referida via 
é causa suficiente para aumentar os acidentes de trânsito. Manifesta 
urgência do procedimento licitatório.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt na SS n. 2.864/DF, relatora 
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 25/4/2017, grifo meu.)

 

Outrossim, importa destacar que as decisões prolatadas em sede de 
suspensão possuem caráter eminentemente político ao verificarem a lesividade aos bens 
jurídicos tutelados pela lei de regência. Nesse sentido, trago à colação o seguinte 
precedente a respeito da natureza jurídica da suspensão:
 

 

SUSPENSÃO DE LIMINAR. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS. 
PROCEDIMENTO HOMOLOGADO E EM FASE DE EXECUÇÃO 
CONTRATUAL. SUSPENSÃO. LESÃO À ORDEM E À 
ECONOMIA PÚBLICAS CONFIGURADA. EXAURIMENTO DAS 
VIAS RECURSAIS NA ORIGEM. DESNECESSIDADE.
1. Não é necessário o exaurimento das vias recursais na origem para que 
se possa ter acesso à medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992. 
2. É eminentemente político o juízo acerca de eventual lesividade da 
decisão impugnada na via da suspensão de segurança, razão pela 
qual a concessão dessa medida, em princípio, é alheia ao mérito da 
causa originária.
3. A decisão judicial que, sem as devidas cautelas, suspende 
liminarmente procedimento licitatório já homologado e em fase de 
execução contratual interfere, de modo abrupto e, portanto, 
indesejável, na normalidade administrativa do ente estatal, 
causando tumulto desnecessário no planejamento e execução das 
ações inerentes à gestão pública.
4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos não foram 
infirmados.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt na SLS n. 2.702/SP, relator 
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 27/8/2020, 
grifo nosso.)
 

 

Ante o exposto, defiro o pedido para sustar os efeitos da decisão proferida 
no Mandado de Segurança n. 1.0000.21.255495-0/000, em tramitação no Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, até o trânsito em julgado do mérito da ação principal.

Publique-se. Intimem-se.

Comunique-se com urgência.  
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Brasília, 29 de novembro de 2021.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 
Presidente

PS33	 	 PS34	 	 SS 3356
Documento2021/0382046-8

Página 10


