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Em atenção a resposta apresentada em 17/07/2019, 

protocolo nº 91, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação vem diante 

desta Prefeitura Municipal de Pinhalzinho (SC), com todo acatamento e respeito, 

apresentar recurso que deverá ser direcionado à Autoridade Hierarquicamente 

Superior à que deu a decisão inicial (inteligência parágrafo único do artigo 15 da 

Lei nº 12.527/2011), em virtude do que adiante se demonstrará. 

 

DOS MOTIVOS ALEGADOS PARA NEGAR O ACESSO 

 

Como motivos para negar o pedido do Instituto, alegam, em 

suma, “Com relação à base de dados da receita tributária do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) a entidade informa que não possui 

acesso a essas informações. Os estudo e dados utilizados pela federação é 

resultado dos dados secundários publicados pelos órgãos oficiais. Nesse caso, 

das receitas públicas se utiliza normalmente as informações publicadas pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).” 

 

Todavia, conforme se demonstrará adiante, é possível que a 

Prefeitura atenda ao pedido do instituto. 

 

DOS MOTIVOS PARA REFORMA DA DECISÃO 

 

Muito embora o órgão tenha indicado o site do Tribunal de 

Contas do Estado de Santa Catarina para acessar as informações secundárias tal 

indicação não atende o pleito da demanda. 

  

Como a arrecadação de ISS do Município é feita por meio da 

guia de recolhimento com a segregação das atividades de cada contribuinte, não 

será necessário ao Município realizar qualquer tratamento do dado, o que, por si 

só, já descaracteriza a alegação de que o sistema não permite a separação da 

arrecadação.  

 

Não é por outra razão que tantos outros Municípios tem 

dado provimento imediato a pedido idêntico ao aqui feito, foi o caso por exemplo 

do Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, protocolo nº 193611, Prefeitura de 

Maceió, protocolo nº 2500.103117.2017, Secretaria Municipal de São Paulo, 

protocolo nº 26924, Controladoria Geral do Município de Rio Branco, protocolo nº 

13131.000042/2017-53, Controladoria Geral do Município de Recife, protocolo nº 

20170034500720650, Prefeitura Municipal de Vitória, protocolo nº 

2017.063.428, Secretaria da Fazenda de Salvador, protocolo nº 2017063677998, 

entre outros. 
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Desse modo, os dados solicitados são de interesse geral da 

sociedade e coletivo se considerada determinada classe, pois a análise dos dados 

de arrecadação por atividade permite ao cidadão verificar quais atividades estão 

sendo mais ou menos oneradas e, assim, sugerir, se for o caso, adequação das 

medidas fiscais adotadas pelo Município. De outro lado, também é possível ao 

cidadão verificar se a desoneração de determinado setor de atividade está sendo 

desvantajoso aos cofres públicos. 

 

A alegação trazida pelo órgão é no sentido que não é 

possível atender a demanda, a falta de análise do caso concreto, juntamente 

com a falta de motivação da negativa não se coaduna com as diretrizes da Lei de 

Acesso, que aproveitamos para destacar:  

 

“Art. 3° Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se 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 seguintes diretrizes:  

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.” 

 

Outrossim, segundo à própria CGU, em informações 

publicadas em seu website no documento intitulado “Aplicação da Lei de Acesso 

à Informação em recursos à CGU”: 

 

“Para que um órgão ou entidade pública se negue a fornecer uma 

informação com base na parte inicial desse dispositivo é 

necessário demonstrar que os procedimentos para a 

produção da informação impactariam as suas atividades 

rotineiras de forma negativa, da mesma forma que é feita nos 

pedidos desproporcionais. Assim, deve-se fazer uma análise de  
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ponderação com base nas vantagens e desvantagens que 

esse trabalho pode auferir. 

Ademais, o parágrafo único do art. 13 impõe ao órgão ou 

entidade pública a obrigatoriedade de indicar o local onde 

se encontram as informações demandadas, de maneira que 

o cidadão possa, ele próprio, realizar o trabalho de análise, 

interpretação e consolidação dos dados.  

 

Nesta linha de pensamento, temos uma decisão do STF que 

diz o seguinte: 

 

“(...) Nesta mesma linha, afastamos a alegação de risco para a 

ordem administrativa de eventual precedente que acolha a tese de 

cabimento de habeas data para a obtenção de relatórios do 

SINCOR. Um direito subjetivo do contribuinte, amparado em 

dispositivo constitucional, não pode ser negado sob a 

argumentação de que a administração fazendária não está 

preparada para atendê-lo. Na verdade, a solução reclama lógica 

inversa, ou seja, a Fazenda Nacional deve adaptar-se para 

cumprir os comandos constitucionais, ainda que isso a onere 

administrativamente. (...) (STF, RE nº 673.707/MG, Tribunal 

Pleno, Ministro Relator Edson Fachin, DJ: 17/06/2015). 

 

Por todas essas razões é que não se justifica a alegação do 

órgão recorrido, pois, conforme demonstrado, em alguns pedidos similares e de 

mesma complexidade ao pedido aqui feito foi atendido por outras prefeituras 

sem qualquer óbice.  

 

Por fim, a possibilidade de negativa apresentada pela 

requerida, não merece prosperar em face do fomento ao desenvolvimento da 

cultura de transparência na administração pública e do desenvolvimento do 

controle social da administração pública (incisos IV e V, do artigo 3° da Lei 

12527/2011), que juntos com a observância da publicidade como preceito geral 

(inciso I, art. 3º do diploma legal em comento), traduzem a própria essência da 

Lei de Acesso à Informação que não pode ser preterida em detrimento do 

argumento ora articulado. 

 

DOS PEDIDOS 
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Diante do exposto, e pelo que certamente será suprido pelo 

notório saber de Vossa Senhoria, o Instituto solicitante requer reforma da 

decisão ora apresentada para o fim de conceder acesso aos dados requeridos, 

uma vez que se trata de questão de direito e justiça! 

 

 

 


