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RECOMENDAÇÃO Nº 2018/0000052112
Notícia de Fato Nº 093.2018.000056
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE, por meio da Promotoria de Justiça da
Comarca de Jucurutu/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo no artigo 129, inciso
II, da Constituição Federal, artigo 84, inciso II, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e
no artigo 61, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 141/96, e;
CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério Público, nos termos do artigo 129,
inciso III, da Constituição Federal, quais sejam, promover o inquérito civil e a ação civil pública
para a defesa dos interesses difusos e coletivos;
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público a proteção do patrimônio público (art. 129,
III, da Carta Magna), tanto para prevenir a ocorrência de danos ao erário, como para responsabilizar
agentes públicos por eventuais malfeitos cometidos e cobrar-lhes o devido ressarcimento;
CONSIDERANDO conforme estatui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, a Administração
Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos Princípios da Legalidade, Imparcialidade, Moralidade, Publicidade e
Eficiência;
CONSIDERANDO que, segundo o art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, “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”;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 37, §3º, inciso II, da Constituição Federal, “a lei
disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta,
regulando especialmente, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre
atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII”;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 217, §2º, da Constituição Federal, “cabem à
administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências
para franquear sua consulta a quantos dela necessitem”;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), ingressou em nosso
ordenamento jurídico com o escopo de regulamentar o direito fundamental de acesso à informação
previsto nos arts. 5º, inciso XXXIII; 37, 'caput e § 3º; e 216, § 2º, da nossa Constituição Federal,
notadamente a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
CONSIDERANDO destinarem-se os procedimentos previstos na Lei nº 12.527/11 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 diretrizes previstas no art. 3º da referida Lei,
quais sejam: 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;
CONSIDERANDO dispor o art. 6º da mesma lei: “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”;

CONSIDERANDO encontrar-se dentre os direitos concedidos, em caráter exemplificativo, pela Lei
nº 12.527/11, como forma de garantir o acesso à informação e a publicidade da atuação
administrativa, aquele referente à obtenção de informação pertinente à utilização de recursos
públicos pelos órgãos e pessoas jurídicas subordinadas ao regime da referida Lei (art. 7º, inciso VI);
CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/11 enuncia ser 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;
CONSIDERANDO que o artigo supramencionado, em seu §3º, inciso VI, estabelece, dentre outros
requisitos, manutenção de informações atualizadas disponíveis para acesso nos sítios oficiais da
rede mundial de computadores;
CONSIDERANDO consulta ao Portal da Transparência da Câmara Municipal de Jucurutu/RN, na
qual verificou-se que as atas de sessões, os relatórios de despesas, Relatório de Gestão Fiscal,
informações sobre licitações, portarias de diárias e resoluções foram atualizadas até, no máximo,
outubro de 2017, apesar de os atos administrativos expedidos após essa data estarem publicados no
diário oficial da FECAM/RN;
CONSIDERANDO Notícia de Fato instaurada após o recebimento de denúncia por este órgão
ministerial, atinente à demora na publicação de portarias referentes às concessões de diárias, a qual
resultou em busca perante o Portal da Transparência do legislativo municipal. Na oportunidade,
constatou-se que, de fato, as informações do site estavam desatualizadas e foram inseridas somente
após a provocação do Ministério Público;
CONSIDERANDO que a não observância, pelo gestor público, dos princípios constitucionais da
legalidade e da publicidade pode, eventualmente, configurar a prática de ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, previsto no art. 11, da Lei
nº 8.429/92;
RESOLVE RECOMENDAR à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Jucurutu/RN o seguinte:
1 – expedir, no prazo de 15 (quinze) dias, decreto (ou resolução) regulamentando a aplicação da Lei
nº 12.527/11, no âmbito do Poder Executivo Municipal (ou legislativo), caso ainda não exista;
2 – atualizar regularmente e gerenciar tecnicamente na internet o “Portal do Acesso à Informação”
do Poder Legislativo do Município de Jucurutu/RN, nos exatos termos dos arts. 7º, 8º e 9º da Lei
12.527/2011, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, de modo a viabilizar o acesso às informações da
Casa Legislativa do Município de Jucurutu/RN.
Encaminhe-se cópia desta Recomendação à Presidente da Câmara de Jucurutu/RN para que cumpra
e/ou faça cumprir todas as medidas sugeridas.
Estabeleço o prazo acima referido (quinze dias úteis) para que sejam prestadas informações ao
Ministério Público acerca das providências adotadas em cumprimento à presente Recomendação,
remetendo a esta Promotoria de Justiça, mediante ofício.
ADVERTE, desde já, o Ministério Público, que o descumprimento desta recomendação ensejará a
adoção das medidas cabíveis, inclusive pela via judicial, a fim de assegurar a sua implementação,
valendo o recebimento da presente como prova pré-constituída do prévio conhecimento.
Publique-se esta Recomendação no Diário Oficial do Estado.
Encaminhe-se cópia eletrônica da presente para a Coordenação do Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Defesa do Patrimônio Público.
Jucurutu/RN, 09 de fevereiro de 2018.
BEATRIZ AZEVEDO DE OLIVEIRA - Promotora de Justiça

