
Juiz proíbe que TCE-PI 

restrinja divulgação de 

informações sobre 

processos 
 

Segundo o Portal com registro no endereço eletrônico  

https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2021/9/10/juiz-proibe-

que-tce-pi-restrinja-divulgacao-de-informacoes-sobre-

processos-509713.html na rede mundial de computadores, o 

juiz João Gabriel Furtado Baptista, da 2ª Vara dos Feitos da 

Fazenda Pública da Comarca de Teresina, concedeu liminar 

suspendendo os efeitos do julgamento proferido pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI), realizado no dia 27 de 

maio de 2021, mantendo ampla e irrestrita a publicidade e as 

divulgações dos dados, ressalvadas as exceções legal. A decisão 

é do dia 8 de setembro. 

A liminar foi concedida em ação civil pública ajuizada pelo 

promotor Chico de Jesus, da 42ª Promotoria de Justiça, que 

visa anular a decisão do TCE-PI que restringiu o acesso aos 

relatórios de processos em trâmite ao público externo. 

Em sua decisão, o juiz destacou que o direito à informação é 

considerado um direito fundamental numa sociedade 

democrática havendo uma relação direta entre a obtenção de 

informações e a cidadania. 

“Tal direito está previsto na Constituição Federal, desde 1988 

esta previsão é de suma importância, principalmente porque a 

https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2021/9/10/juiz-proibe-que-tce-pi-restrinja-divulgacao-de-informacoes-sobre-processos-509713.html
https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2021/9/10/juiz-proibe-que-tce-pi-restrinja-divulgacao-de-informacoes-sobre-processos-509713.html
https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2021/9/10/juiz-proibe-que-tce-pi-restrinja-divulgacao-de-informacoes-sobre-processos-509713.html
https://www.gp1.com.br/noticias-sobre/joao-gabriel-furtado-baptista/
https://www.gp1.com.br/noticias-sobre/tribunal-de-contas-do-estado-do-piaui/
https://www.gp1.com.br/noticias-sobre/tribunal-de-contas-do-estado-do-piaui/
https://www.gp1.com.br/noticias-sobre/francisco-de-jesus/


cultura da transparência brasileira não foi historicamente 

fomentada”, diz trecho. 

O magistrado verificou ainda que é preciso que todos os órgãos 

emitam as informações necessárias ao conhecimento do povo e 

que, “como bem acentua o Ministério Público, a relevância da 

transparência está no controle social e no combate à corrupção. 

A reticência em prestar as devidas informações de forma ampla 

e pública macula o próprio exercício da cidadania, o que não 

pode ser tolerado em um Estado Democrático de Direito”. 

O Portal destaca que segundo o promotor Chico de Jesus, autor 

da ação civil pública, a Decisão foi ao encontro da 

solicitação da Associação dos Auditores de Controle 

Externo do Tribunal de Contas do Piauí que pediu ao 

TCE-PI a continuidade da divulgação dos dados, por 

entender ser imprescindível o fortalecimento da 

transparência, um dos pilares de sustentação para 

evolução do sistema de controle externo dos tribunais 

de contas brasileiros.  

Frisa-se que essa entidade associativa, na oportunidade da 

decisão tomada pela Corte, encaminhou Ofício nº 17/2021 - 

AUD-TCE/PI, datado de 20 de maio de 2021 (Numero 

do Protocolo 008866/2021), alertando que desde 2019, o 

TCE-PI já divulga normalmente esses atos para o público 

externo, sendo um dos pioneiros por possibilitar o acesso a 

esses dados, nessa fase pós instrutória, inclusive enfatizando 

que a divulgação é elemento constante do Planejamento 

Estratégico do TCE 2020/2023, nos Itens específicos 3.4 

Valores e Princípios, que contribui para o aperfeiçoamento do 

Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, 

fato que poderia influenciar negativamente nessa avaliação, 

com eventuais riscos de prejuízos a imagem dessa 

Corte de Contas e, consequentemente no exercício do 



controle externo na aplicação dos recursos públicos 

destinados a Sociedade Piauiense.  

Posteriormente, foi realizada uma audiência com a 

Senhora Presidente, a fim de tratar da matéria, mas 

depois de ouvir as ponderações acima mencionadas - 

da Associação, não houve manifestação no sentido de  

modificar tal decisão.     

Por fim, em 24 de maio, a solicitação da AUDTCE-PI foi 

encaminhada para Secretaria Administrativa para fins 

de arquivamento, sem o atendimento do pleito.  

 


