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PROCESO.............. N.º. TC/008742/2019
ASSUNTO.............. DENÚNCIA SOBRE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NOS GASTOS 

PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS - 2018
INTERESSADO...... FRANCISCO DE LIMA RODRIGUES
DENUNCIADO........ OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR.............. KLEBAR DANTAS EULÁLIO

Exmo. Sr. Relator 

Retornam os autos de denúncia de promovida contra a Prefeitura Municipal de 

Jaicós-PI, exercício 2018, após regular trâmite processual, com emissão de parecer ministerial 

(peça 17).

 Os autos foram encaminhados a este Ministério Público, depois da juntada de 

nova manifestação por parte do denunciado (peça 18), para que promova a análise e 

manifestação, nos termos do Despacho do relator constante na peça 19.

 Este Ministério Público de Contas emitiu seu parecer acostado à peça 17 pela 

procedência total da denúncia em razão da realização de licitação, tendo como única 

participante a empresa José Acelino da Silva - ME (ABATEDOURO JJS) que apresentou como 

preço o exatamente fixado no termo de referência, não havendo competitividade no processo 

de escolha, sendo que a empresa é de propriedade do ex-Chefe de Gabinete da Prefeitura, o 

qual foi exonerado 03 dias antes da solicitação de abertura de procedimento licitatório para a 

aquisição dos gêneros alimentícios pelo Sec. de Administração, no mencionado Parecer, o 

Ministério Publico de Contas opinou o ainda pela expedição de determinação legal ao gestor 

para que promova a rescisão do contrato firmado com a empresa José Acelino da Silva - ME 

(ABATEDOURO JJS), ou que se abstenha de renovar o contrato por meio de aditivos, 

promovendo nova licitação para aquisição dos produtos, sob pena de sanções.

Relembra-se que o denunciado foi regularmente citado e apresentou sua 

defesa à peça 10. Agora, depois de o processo encontrar-se com a fase de instrução 

totalmente concluída e depois da manifestação do MPC, o denunciado, irresignado com o 

Parecer Ministerial, apresenta nova manifestação à peça 18, visando combater o 

posicionamento do Parquet de Contas. 
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Vale expor as disposições contidas no art.342, §1º e §2º do Regimento 
Interno deste Tribunal, que vedam à parte a juntada de documentos após o 
encerramento de fase de instrução, os quais poderão não ser conhecidos e nem 
analisados pelo Tribunal de Contas, caso estejam em desacordo com os referidos 

dispositivos, sendo facultado, em recurso ou revisão, fazer remissão a tais documentos.

Cabível destacar também o teor do art.319 do Regimento Interno do TCE/PI, 

que fixa o encerramento da fase de instrução com a elaboração do relatório de instrução e do 

competente termo de conclusão, tanto que o Ministério Público de Contas, como fiscal da lei, 

manifesta-se nos autos após a instrução processual, nos termos do art.248, I, do referido 

Regimento.

 Este MPC tem firmado entendimento que permitir que tais documentos 
sejam reunidos ao processo em qualquer fase processual, especialmente quando o 
processo está pronto para apreciação/julgamento, é atentar contra o princípio da 
celeridade processual e contra o interesse público. Tumultua o processo, desconsidera o 

trabalho até então realizado, permite que argumentos protelatórios emperrem ainda mais o 

desenvolvimento do pleito, abrindo precedente para reunião de documentos sempre que bem 

aprouver ao gestor. 

Compete a este Tribunal de Contas atuar com presteza e eficiência quando do 

exercício de suas atribuições a fim de que a sociedade tenha uma resposta célere acerca da 

atuação do gestor quando da gestão dos recursos públicos. 

Ademais, mesmo sendo intempestiva a apresentação de novos documentos, 

os argumentos apresentados não merecem acolhimento uma vez que o mero arquivamento de 

denúncia pelo Ministério Público Federal não se comunica com a denuncia apresentada no 

Tribunal de Contas, uma vez que os julgamentos são autônomos. Reforçamos, portanto, o 

entendimento firmado anteriormente, comportando transcrever mais uma vez o entendimento 

da Segunda Turma do STF, exarado no Recurso Extraordinário nº 423.560 – MG, datado de 

29/05/2012, em que foi Relator o Min. Joaquim Barbosa, com o seguinte teor:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 
CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHOMG. VEDAÇÃO DE 
CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE PARENTES DO PREFEITO, 
VICE-PREFEITO, VEREADORES E OCUPANTES DE CARGOS EM 
COMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR 
DOS MUNICÍPIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
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A Constituição Federal outorga à União a competência para editar normas 
gerais sobre licitação (art. 22, XXVII) e permite, portanto, que Estados e 
Municípios legislem para complementar as normas gerais e adaptá-las às 
suas realidades. 
O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as normas 
locais sobre licitação devem observar o art. 37, XXI da Constituição, 
assegurando “a igualdade de condições de todos os concorrentes”. 
Precedentes. 
Dentro da permissão constitucional para legislar sobre normas específicas 
em matéria de licitação, é de se louvar a iniciativa do Município de 
Brumadinho-MG de tratar, em sua Lei Orgânica, de tema dos mais relevantes 
em nossa pólis, que é a moralidade administrativa, princípio-guia de toda a 
atividade estatal, nos termos do art. 37, caput da Constituição Federal.
A proibição de contratação com o Município dos parentes, afins ou 
consanguíneos, do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos 
ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, bem como 
dos servidores e empregados públicos municipais, até seis meses após 
o fim do exercício das respectivas funções, é norma que evidentemente 
homenageia os princípios da impessoalidade e da moralidade 
administrativa, prevenindo eventuais lesões ao interesse público e ao 
patrimônio do Município, sem restringir a competição entre os licitantes.
Inexistência de ofensa ao princípio da legalidade ou de invasão da 
competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação. 
Recurso extraordinário provido. 

Grifo nosso.

 Desta forma, como já afirmado, não cabe ao Ministério Público de Contas 
apreciar documentação apresentada depois de encerrada a instrução processual, uma 

vez que estes são dirigidos ao Relator para, como última tentativa, convencê-lo de seus 

argumentos.

 Com o exposto, ficam RATIFICADOS todos os termos do parecer ministerial 

colacionado aos autos à peça 17.

É o Parecer.

Teresina, 23 de março de 2020. 

(assinado digitalmente)

Raïssa Maria Rezende de Deus Barbosa

Procuradora do Ministério Público de Contas
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - RAISSA MARIA REZENDE DE DEUS BARBOSA - 24/03/2020 10:52:13


