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 ___________________________________________________________

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz    
Hindenburg Kohler Brasil Cabral Pinto da Silva

Em 31/07/2017

Decisão              

Defiro JG.

Recebo a emenda de fls. 23/26.

Cuida-se de mandado de segurança no qual o impetrante pretende a concessão de liminar a fim
de que seja determinado à autoridade coatora a entrega  das  informações já requisitadas no
processo  administrativo   número   16.496/2017,   bem  como  cópia   integral   do   processo
administrativo  nº 15.190/2017, sob pena de multa  diária  e  pessoal  ao  Prefeito.

A lei 12.016/2009, em seu art. 7º, §3º, dispõe que o juiz, ao despachar a inicial ordenará "que se
suspenda  o  ato  que  deu  motivo  ao  pedido,  quando  houver  fundamento  relevante  e  do  ato
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado
exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à
pessoa jurídica". 

Logo, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança está condicionada à relevância
do fundamento em que se assenta o pedido inicial (fumus boni iuris) e à existência de risco de
ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (periculum in mora).

Analisando o que consta dos autos, verifico que a medida de urgência pretendida merece ser
concedida. Vejamos.

Alega o impetrante que protocolou requerimento visando à obtenção de informações de cunho
público, com base nos §§ 4º e 5º do art. 1º da lei 4.717/1965, tendo decorrido o prazo sem que
fossem prestadas as informações solicitadas.

Os  documentos  juntados  às  fls.  17/19  e  2729,  comprovam que o  pedido  de  informações  foi
protocolado,  não  tendo  a  autoridade  coatora,  de  acordo  com o  que  consta  nos  autos  até  o
momento, atendido a solicitação ou apresentado qualquer justificativa para a recusa.

O direito à informação configura elemento essencial do regime democrático e do Estado de Direito.

110                                                                        HINDENBURG                                                                                     





Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário                  
Tribunal de Justiça
Comarca de Resende 
Cartório da 2ª Vara Cível 
Rua Rita Maria Ferreira da Rocha, 500 CEP: 27510-060 - Jardim Jalisco - Resende - RJ    e-mail: res02vciv@tjrj.jus.br 

A omissão injustificada viola o exercício de relevante garantia do cidadão, por implicar em evidente
ofensa  a  direito  líquido  e  certo  constitucionalmente  amparado,  conforme  previsão  do  art.  5º,
XXXIII:  XXXIII - 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.

Dessa  forma,  ressaltando-se  ainda  que  somente  em  casos  em  que  o  interesse  público,
devidamente justificado, impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação, sob pena de
violação aos princípios da publicidade e do direito à informação, entendo presentes os requisitos
para a concessão da liminar pretendida, ante a relevância dos fundamentos expostos na inicial,
bem como do perigo da demora considerando a finalidade pretendida pelo impetrante.

Ante  o  exposto,  CONCEDO  A  LIMINAR  para  determinar  que  a  autoridade  coatora  preste
integralmente as informações requeridas pelo impetrante no documento de fls. 17/19 e 27/29, no
prazo de 10 dias, sob pena de remessa de cópias ao Ministério Público para apuração de eventual
crime de desobediência,  sem prejuízo  das demais  medidas cíveis,  administrativas  e  criminais
cabíveis.

Notifique-se o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe cópias dos documentos, a fim de
que, no prazo de 10(dez) dias, preste informações.

Dê-se  ciência  do  feito  ao  órgão  de  representação  judicial  da  pessoa  jurídica  interessada,
enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Com as informações, ao MP. 

Resende, 01/08/2017.

Hindenburg Kohler Brasil Cabral Pinto da Silva - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Hindenburg Kohler Brasil Cabral Pinto da Silva

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 4ATT.TKUI.WCDM.Q6XP
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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