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Vistos, etc.

A V Divisão Técnica da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal (V 
DFAM) realizou fiscalização in loco no município de Sebastião Barros, tendo como objetivo 
a apuração de fatos para instruir o processo de prestação de contas TC/022087/2019, referente 
ao exercício de 2019.

Informa a DFAM que no curso do Processo de Inspeção foram verificadas 
irregularidades atinentes ao exercício financeiro de 2020, momento em que propôs o presente 
pedido liminar.

Em síntese, as irregularidades verificadas são:

a) Superfaturamento quantitativo oriundo do Pregão presencial de nº 23/2019 
cujo objeto era a locação de veículos. A Divisão Técnica apurou que após o 
cruzamento de dados entre as notas de fatura e a lista de veículos locados pelo 
município foi constatado que a quantidade de veículos que estão à disposição 
é inferior à quantidade de veículos pagos, restando configurado que a 
Prefeitura Municipal de Sebastião Barros está pagando por um serviço que 
não está sendo prestado na sua integralidade. Portanto, não está de acordo com 
o que fora contratado, porquanto a empresa não está entregando o que foi 
acordado, e o Município de Sebastião Barros está adimplindo o compromisso 
assumido com a empresa em sua integralidade e tratando a situação com 
normalidade.

b) Pagamentos em favor à Empresa So Ferragem – Comércios e Materiais de 
Construção sem nenhum procedimento de contratação prévio. Não foi 
localizado nenhum termo aditivo ou licitação referente à contratação em 
comento e durante a fiscalização in loco não foi localizado nenhum 
procedimento de contratação.

c) Ausência de publicação relativa a aditivo do contrato realizado em 2019 à 
Empresa Fernando Mario Evaristo – ME, cujo objeto era a Prestação de 
Serviços de pequenos reparos. Verificou-se o pagamento à empresa 
supracitada no exercício 2020, contudo a equipe de fiscalização não encontrou 
nenhuma publicação de aditivo, mas sim a contratação de empresa chamada 



Robério da Cunha Azevedo – EPP para o mesmo objeto (manutenção de 
prédios públicos). Inobstante isso, a prefeitura pagou R$ 50.200,00 à empresa 
F. Mario Evaristo, pelo mesmo objeto, sem vigência contratual.

Quanto aos Serviços de limpeza pública, foi contratada também a Empresa 
Fernando Mario Evaristo – ME, no entanto não há publicação referente ao 
extrato de contrato para execução os serviços de limpeza. Só foi possível 
extrair que a empresa acima mencionada executa os serviços de limpeza 
pública, pois consta nos Sistemas Internos desta Corte de Contas a descrição 
dos empenhos em favor desta. A publicação é requisito de eficácia dos atos 
administrativos, portanto, sua ausência causa exatamente o efeito contrário, 
tendo em vista a dificuldade do acompanhamento concomitante da execução 
das despesas.

Foi verificada também a realização de procedimento licitatório para aquisição de 
medicamentos, materiais hospitalares, sem atendimento aos requisitos legais. A fiscalização in 
loco constatou que o procedimento licitatório que fundamentou as contratações constantes às 
folhas 11 da Peça 5 não estava em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, 
encontrava-se sem nenhuma organização sequencial cronológica das ações, com ausência de 
numeração das folhas, sem parecer jurídico, sem termo de homologação e adjudicação e sem 
contrato (Peça 5, fls.11/18).

A DFAM requer, por fim, a adoção de medida cautelar inaudita altera pars por 
parte desse Tribunal no intuito de que sejam suspensos todos os pagamentos a serem 
realizados pela Prefeitura Municipal de Sebastião Barros, até que sejam resolvidas todas as 
irregularidades apontadas no Relatório de Inspeção (Peça 5), que estão sendo efetuados às 
empresas:

 
EMPRESA CONSTRUMAX E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, CNPJ n° 04.221.954/0001-85, conforme demonstrado no item 2.1;

So Ferragem – Comércio de Materiais de Construção LTDA, CNPJ n° 
06.283.158/0001-00, conforme demonstrado no item 2.2; 

Fernando Mario Evaristo CNPJ n° 11.364.558/0001-72, conforme demonstrado 
no item 2.3;

Biomed Produtos Médicos e Hospitalares EIRELLI-EPP, CNPJ n° 
06.881.482/0001-12, conforme demonstrado no item 2.4;

Equimed Instalações e Equipamentos para Laboratórios e Hospitalar LTDA, 
CNPJ n° 16.580.422/0001-13, conforme demonstrado no item 2.4;

São Marcos Distribuidora de Medicamentos, Equipamentos e Materiais 
Hospitalares e Odontológico LTDA – EPP, CNPJ n° 03.894.963/0001-74, conforme 
demonstrado no item 2.4.



DA ANÁLISE SUMÁRIA (NÃO EXAURIENTE)

PODER DE CAUTELA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

O fato exposto, sem sombra de dúvida, reclama a atuação desta Corte de Contas 
que, por este Relator, em decisão monocrática e de ofício, pode, cautelarmente, tomar as 
medidas cabíveis para sustar a execução de ato ilegal. A análise é de natureza perfunctória e 
em juízo de cognição sumária, com vistas a verificar a presença, no caso concreto, do fumus 
boni juris e do periculum in mora.

O poder geral de cautela dos Tribunais de Contas é tema assente no Supremo 
Tribunal Federal, que já referendou sua constitucionalidade, enquanto prerrogativa implícita 
ao exercício de seu papel fiscalizatório conferido pela Carta Magna, conforme precedentes 
gerados nos processos MS 24510/DF e MS 26547/DF. Sobre o tema, destaca-se o 
posicionamento do Ministro Celso de Mello:

“(...) o poder cautelar também compõe a esfera de atribuições institucionais do 
Tribunal de Contas, pois se acha instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o 
exercício, por essa Alta Corte, das múltiplas e relevantes competências que lhe 
foram diretamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da República. Isso 
significa que a atribuição de poderes explícitos, ao Tribunal de Contas, tais como 
enunciados no art. 71 da Lei Fundamental da República, supõe que se reconheça, a 
essa Corte, ainda que por implicitude, a possibilidade de conceder provimentos 
cautelares vocacionados a conferir real efetividade às suas deliberações finais, 
permitindo, assim, que se neutralizem situações de lesividade, atual ou iminente, ao 
erário.” 

Assim, não remanesce dúvida quanto à legitimidade da presente atuação, tendo ela 
amparo legal, inclusive com previsão específica na Lei n. 5.888/2009, que diz:

Art. 87. O Relator ou o Plenário, em caso de urgência, de fundado receio de grave 
lesão ao erário ou a direito alheio, ou de risco de ineficácia da decisão de 
mérito, poderá, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar, com 
ou sem a prévia oitiva da parte, determinando, entre outras providências, a 
suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o Tribunal decida 
sobre o mérito da questão suscitada. (Destaquei).

DA MEDIDA CAUTELAR

Ab initio a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, assegura a razoável 
duração do processo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
A Lei Federal 13.105/2015 (Código de Processo Civil) trouxe inúmeras inovações, como as 
denominadas Tutelas Provisórias, que são Tutelas Jurisdicionais (provimentos, medidas, 
decisões judiciais) não definitivas que, através de cognição sumária, embasadas em decisões 
com juízo de probabilidade e verossimilhança, concedem o pedido imediato requerido ao 
autor. É a análise inicial sem maiores aprofundamentos por parte do Magistrado.



A Tutela Provisória traz em seu bojo as chamadas Tutelas de Urgência cujos 
elementos evidenciam a probabilidade do direito almejado (fumus boni iuris) e o risco de um 
dano (periculum in mora) ou o risco de inutilidade do provimento jurisdicional.

Ainda, há uma subdivisão na Tutela de Urgência, advindo uma medida de 
natureza cautelar (destina-se a assegurar um resultado útil ao processo, em razão da possível 
perda de seu objeto) e outra de natureza satisfativa (permitindo-se a imediata aferição do 
direito).

Portanto, para o deferimento do pedido cautelar, há a necessidade da presença 
simultânea do periculum in mora (traduzido na situação de perigo da questão) e do fumus 
boni juris (que nada mais é do que a verossimilhança do direito alegado). Trata-se de 
providência processual que busca a antecipação dos efeitos externos ou secundários da 
providência final, sem, contudo, ser um prejulgamento, tendo por finalidade proteger o 
patrimônio público, suspendendo os efeitos do ato lesivo até o julgamento do mérito.

DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO AO RESULTADO 
ÚTIL AO PROCESSO, CONSTANTES NO PRESENTE CASO

Verifica-se a presença do fumus boni iuris devido à ofensa do direito já 
demonstrado acima, destacando quanto à publicidade que a publicação do instrumento 
resumido do contrato é condição indispensável para sua eficácia, nos termos do art. 61, 
paragrafo único da Lei 8.666/1993. A publicidade abrange toda a atuação estatal, alcançando 
a divulgação oficial de seus atos, o conhecimento amplo da conduta interna de seus agentes e 
a garantia de acesso à informação pelos administrados. Tamanha é a sua relevância que a 
desobediência ao dever de dar publicidade aos atos oficiais pode caracterizar improbidade 
administrativa, na forma da Lei nº 8.429/92 (art. 11, IV). 

Verifica-se de forma cumulativa a presença do periculum in mora tendo em vista 
que a demora na tramitação do processo até o final pode causar dano ainda maior ao erário de 
difícil reparação à Administração Pública, mormente pelo fato de os pagamentos continuarem 
a serem feitos com a ausência de publicidade no tocante às contratações citadas no Relatório 
de Inspeção, lanhando o Princípio da Publicidade insculpido no art. 37, caput, da CRFB/88.

D E C I S Ã O

Vislumbrando a Probabilidade do Direito ao teor das alegações expostas, bem 
como o Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo que se avulta o presente caso; 
Considerando que foram preenchidos todos os requisitos do pedido liminar previstos no artigo 
300 da Lei 13.105/15 (Código de Processo Civil);

Considerando as razões apresentadas pela DFAM no Relatório de Inspeção (Peça 5) e 
adotando-as como as minhas razões de decidir, conforme permissivo constante no art. 238, parágrafo 
único, do Regimento Interno, cuja concordância com os fundamentos expostos passa a integrar o 
presente dispositivo como se nele estivesse transcrito; Ademais, autorizado pelos art. 86 da Lei 
Estadual 5.888/09 (Lei Orgânica), art. 246, III, art. 449 e 450 do Regimento Interno do TCE/PI, 
DETERMINO em sede de cautelar da seguinte forma:



 A Suspensão de todos os pagamentos a serem realizados pela Prefeitura Municipal de 
Sebastião Barros, até que sejam resolvidas todas as irregularidades apontadas no Relatório de 
Inspeção (Peça 5), que estão sendo efetuados às empresas: EMPRESA CONSTRUMAX E 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ n° 04.221.954/0001-85, conforme 
demonstrado no item 2.1; So Ferragem – Comércio de Materiais de Construção LTDA, CNPJ 
n° 06.283.158/0001-00, conforme demonstrado no item 2.2; Fernando Mario Evaristo CNPJ 
n° 11.364.558/0001-72, conforme demonstrado no item 2.3; Biomed Produtos Médicos e 
Hospitalares EIRELLI-EPP, CNPJ n° 06.881.482/0001-12, conforme demonstrado no item 
2.4; Equimed Instalações e Equipamentos para Laboratórios e Hospitalar LTDA, CNPJ n° 
16.580.422/0001-13, conforme demonstrado no item 2.4; São Marcos Distribuidora de 
Medicamentos, Equipamentos e Materiais Hospitalares e Odontológico LTDA – EPP, CNPJ 
n° 03.894.963/0001-74, conforme demonstrado no item 2.4.

 A conversão do presente Processo em tomada de Contas Especial, nos termos do disposto no 
art. 27 da IN/TCE – PI nº 03/2014.

 Quanto à aquisição de medicamentos, que a Prefeitura de Sebastião Barros só realize 
pagamentos com autorização desta Corte de Contas depois de fundamentada justificativa para 
necessidade de aquisição, bem como demonstração da regularidade do processo de 
contratação, se possível.

 Citação ao Prefeito (a) Municipal de Sebastião Barros – PI, Sr. Onélio Carvalho dos Santos, 
para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão contida no art. 455, 
parágrafo único, do RITCE/PI. Devendo apresentar fundamentos de Defesa sobre a totalidade 
das irregularidades apontadas na Denúncia supracitada, ressaltando que este é o momento 
que incumbe manifestar-se precisamente sobre todas as alegações de fato e de direito 
constantes. Sendo possível presumir-se verdadeiras as não impugnadas, conforme 
previsão contida no art. 341 da Lei 13.105/2015 (CPC). Deverão ser apresentadas as 
medidas adotadas no intuito de sanar as supostas irregularidades hoje existentes, bem como 
ilidir o pedido de concessão de medida liminar, sobre o qual o Requerente entende existir 
fumaça do bom direito e perigo da demora.

Por fim determino os seguintes atos ordinatórios:

a) Disponibilizo os autos à Secretaria das Sessões – Plenário para que seja feita a publicação.

b) Encaminho os autos à Secretaria da Presidência para que com a urgência requerida transmita 
cópia da referida Decisão ao gestor;

c) Após, encaminhem-se os autos à Secretaria das Sessões – Plenário para inclusão extra-pauta, 
conforme disposição do art. 87, da Lei Orgânica TCE/PI e art. 451 do RITCE/PI.

d) Por fim à Divisão de Comunicação Processual para realização da citação.

Gabinete  Conselheiro Luciano Nunes, Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Teresina, 
20 de Outubro de 2020.
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