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I. RelatórioTrata-se de Ação Civil Pública com pedido liminar promovida pelo Ministério Público
Estadual em face do Município de São Domingos do Azeitão, na qual pretende seja o requerido
obrigado a implementar, alimentar regularmente e efetuar o gerenciamento técnico do Portal  da
Transparência na rede mundial de computadores, nos moldes da Lei Complementar nº 101/2000 -
Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação.Inquérito
Civil n. 001/2016 -PJSDA juntado em apenso.Manifestação do réu sobre o pedido de liminar às fls.
19/26.Decisão  indeferindo  o  pedido  de  medida  liminar  às  fls.  44/47.Devidamente  citado,  o
requerido apresentou contestação (fls. 101/102), na qual alega que vem alimentando seu sistema do
portal  da  transparência  rotineira  e  devidamente.Eis  o  que  de  essencial  cabia  relatar.II.
FundamentaçãoDe início, entendo não haver a necessidade de produção de novas provas, logo, é
possível o julgamento do mérito no estado em que se encontra o processo, ex vi do artigo 355,
inciso  I,  do  NCPC.Na  situação  em  apreço,  todos  os  elementos  necessários  ao  deslinde  da
controvérsia já se encontram nos autos, de sorte que nada acrescentaria a produção de provas em
audiência,  o  que permite  o julgamento do feito  no estado em que se encontra.Aliás,  é firme a
jurisprudência do STJ no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da
necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas
da causa. Na linha desse entendimento, confiram-se, entre outros, os seguintes julgados: AgRg no
REsp 762.948/MG, Rel. Min. Castro Filho, DJ 19.3.07; AgRg no Ag 183.050/SC, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior,  DJ 13.11.00; REsp 119.058/PE, Rel.  Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,  DJ
23.6.97.Dito  isto,  passo  a  julgar  o  mérito  da  demanda.Na  hipótese  dos  autos  se  objetiva  o
cumprimento, por parte do demandado, da Lei de Acesso à Informação, concedendo à população de
São  Domingos  do  Azeitão-MA,  o  direito  coletivo  de  ter  acesso  às  informações  sobre  a
Administração  Pública  Municipal,  em seus  vários  aspectos  trazidos  na  legislação  que  trata  da
matéria. A Constituição Federal de 1988 trouxe uma gama de direitos e garantias fundamentais que
por muito tempo não tinham aplicabilidade pelos operadores do Direito, pelo fato de inexistir no
mundo jurídico leis que os regulamentassem. E o direito à informação é um deles,  direito este
previsto no artigo 5º, XXXIII, da Carta Magna, que reza: "Todos têm o 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."O direito à informação constitui  um dos
pilares do Estado Democrático de Direito, pois possibilita a concretização de uma administração
pública  mais  transparente,  eficiente  e  eficaz,  e  com cidadãos  conhecedores  dos  seus  direitos  e
deveres enquanto membro de uma coletividade.O grande objetivo da lei que veio regulamentar o
direito de acesso à informação é a transparência como forma maior dos valores democráticos e
republicanos. A informação que se encontra sob o manto do Estado tem caráter público, visto que
diz respeito à administração de interesses públicos, devendo o acesso a ela ser restringido apenas
em casos específicos. O que demonstra que as informações geridas pelo Estado configuram um bem
público, visto que a finalidade primeira de um Estado Democrático de Direito deve ser a satisfação
do interesse público, sendo o povo o detentor originário do poder.Portanto, com a aprovação da Lei
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, o Brasil abre um importante
marco da participação do cidadão na administração pública, tornando fortes os meios de controle da
gestão pública.Diante disso, o Ministério Público expediu recomendações a serem adotadas pelo
requerido com a finalidade de implementar medidas que possibilitassem o acesso à informação de
interesse público e o consequente controle social, nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso



à Informação)  e  Lei  Complementar  nº  131/2009 (Lei  de Transparência),  o  que não está  sendo
cumprido a contento, conforme se verifica do procedimento administrativo que instrui a inicial, bem
como pelos documentos acostados às fls. 79/90.Desta forma, o Ministério Público em sua exordial
pugna  pela  disponibilização  de  um Portal  da  Transparência  a  ser  implementado,  alimentado  e
gerenciado pelos requeridos, nos termos do artigo 8º da Lei 12.527/2011. Ou seja, apenas busca que
o direito coletivo à informação seja efetivado e colocado à disposição da população local, ou em
outras  palavras,  que  a  Administração  municipal  cumpra  a  lei.  Ao  analisarmos  os  termos  da
legislação,  consta  do  artigo  8º  que:  "É  dever  dos  órgãos  e  entidades  públicas  promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas
competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas."
Segundo o artigo 2º da Lei Complementar nº 131: "A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 48-A, 73-A, 73-B e 73-C: 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: I - quanto à despesa: todos os
atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua
realização,  com a  disponibilização  mínima  dos  dados  referentes  ao  número  do  correspondente
processo,  ao bem fornecido ou ao serviço prestado,  à  pessoa física ou jurídica  beneficiária  do
pagamento e,  quando for o caso,  ao procedimento licitatório realizado;  II  -  quanto à  receita:  o
lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos
extraordinários."  Art.  73-A.  Qualquer  cidadão,  partido  político,  associação ou sindicato  é  parte
legítima para denunciar  ao respectivo Tribunal  de Contas e ao órgão competente do Ministério
Público  o  descumprimento  das  prescrições  estabelecidas  nesta  Lei  Complementar."  Art.  73-B.
Ficam estabelecidos  os  seguintes  prazos  para  o  cumprimento  das  determinações  dispostas  nos
incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A: I - 1 (um) ano para a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes; II - 2 (dois) anos para
os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes; III - 4
(quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil)  habitantes".  É cabível
esclarecer  a  diferença  entre  a  Lei  da  Transparência  e  a  Lei  de Acesso à  Informação.É cabível
esclarecer  a  diferença  entre  a  Lei  da  Transparência  e  a  Lei  de  Acesso à  Informação.A Lei  da
Transparência  configura-se  em  uma  lei  complementar  que  alterou  a  redação  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (LRF) no que pertine à transparência da gestão fiscal. E tal lei prevê ainda
que sejam postas à  disposição da população,  em tempo real,  informações  detalhadas  acerca da
execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. De
outra banda, a Lei Federal nº 12.527/2011, a chamada Lei de Acesso à Informação, determina que
os órgãos públicos ofereçam informações relacionadas às suas atividades a quaisquer pessoas que
solicitarem os dados, devendo ainda manter serviços de informação ao cidadão. A lei também exige
que fiquem expostos na internet,  de forma clara e através de fácil  acesso, dados gerais sobre a
Administração Pública para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras dos governos,
efetivando assim, os dispositivos constitucionais do inciso XXXIII do art. 5º, inciso II, § 3º, do art.
37  e  §  2º,  do  art.  216.  Saliente-se  que  a  Lei  da  Transparência  é  complementar  à  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal,  fornecendo  ao  cidadão  o  direito  de  acompanhar  a  movimentação
financeira  da administração pública,  inclusive,  em tempo real.  A Lei  da Transparência tem por
escopo  garantir  que  a  gestão  fiscal  dê-se  de  maneira  responsável  e  transparente.É  necessário
acrescer  que  foram  definidos  prazos  para  o  cumprimento  da  referida  lei,  sendo  utilizados
parâmetros que levam em consideração o índice populacional de cada município. E nesse norte, a
Lei da Transparência fixou para os municípios de pequeno porte, com menos de 50 mil habitantes, o
que é o caso do Município de São Domingos do Azeitão-MA, um prazo de quatro anos, a partir do
dia em que a lei foi sancionada, ou seja, a lei deveria ser cumprida até maio de 2013. O que se
percebe, desse modo, é que os entes públicos tinham até 2013 para criar os meios necessários para
tornar público e disponível para consulta da sociedade todas as informações referentes às despesas
da gestão e das receitas, dispondo de um lapso temporal concedido pela legislação para executar o
contido na Lei da Transparência, pelos menos no que pertine ao aceso de informações referentes às



despesas e receitas dos entes obrigados pela lei a tornar público às informações acima mencionadas.
Por outro lado, a lei de acesso à informação assegura, em seu artigo 8º, que que assim dispõe.Art.
8o É dever  dos  órgãos  e  entidades  públicas  promover,  independentemente  de  requerimentos,  a
divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. § 1o Na divulgação das informações a que se
refere o caput, deverão constar, no mínimo: I - registro das competências e estrutura organizacional,
endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; II - registros
de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; III - registros das despesas; IV -
informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados,
bem como a todos os contratos celebrados; V - dados gerais para o acompanhamento de programas,
ações,  projetos e obras de órgãos e entidades;  e VI -  respostas a perguntas mais frequentes da
sociedade. § 2o Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão
utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação
em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). [.]§ 4o Os Municípios com população
de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se
refere o § 2o, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à
execução  orçamentária  e  financeira,  nos  critérios  e  prazos  previstos  no  art.  73-B  da  Lei
Complementar  no 101,  de  4 de maio de 2000 (Lei  de  Responsabilidade  Fiscal).Como visto,  o
parágrafo 4º do aludido dispositivo legal dispensa os pequenos municípios brasileiros de divulgar as
informações  mínimas previstas  no § 1º,  porém exige que sejam publicadas,  em tempo real,  as
exigidas pelos arts. 48 e 48-A da LC 101/2000.Fazendo rápida consulta ao site do IBGE, de acordo
com o último censo, o Município de São Domingos do Azeitão/MA tem uma população estimada,
no ano de 2017, de 7.291 habitantes.Dessa forma, conclui-se que o requerido deve se condenado a
divulgar, por meio eletrônico, pelo menos as informações exigidas pelos arts. 48 e 48-A da Lei de
Responsabilidade Fiscal.III. DispositivoPor todo o exposto, resolvo o mérito da questão (art. 487, I,
do NCPC), julgando PROCEDENTE EM PARTE a presente ação civil pública para condenar o
Município de São Domingos do Azeitão-MA em obrigação de fazer, no sentido de providenciar a
disponibilização  por  meio  de  implementação,  alimentação  regular  e  gerenciamento  técnico  na
Internet  do  Portal  da  Transparência,  o  qual  deverá  seguir  os  moldes  da  Lei  Complementar  nº
101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação,
trazendo as informações exigidas pelos arts. 48 e 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal.A referida
obrigação deverá ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta sentença,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), conforme o art. 497 c/c 536 do Código de Processo Civil, a ser suportada pessoalmente
pelo Prefeito do Município.Sem custas e nem honorários, posto que o autor da ação é o Ministério
Público Estadual.Em não sendo manejado nenhum recurso contra esta decisão, remetam-se os autos
ao Tribunal de Justiça do Estado para reexame necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.São
Domingos do Azeitão-MA, 22 de agosto de 2018.Pablo Carvalho e MouraJuiz de Direito Titular da
Comarca de São Domingos do Azeitão-MA Resp: 191049 


