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Oficio n°110 

Gab. PEPA SERVlDONE 

Vereador PEPA SERVIDONE, solicito a esta Procuradoria 

Jurídica, parecer sobre a legalidade e formalidade de abertura de uma CEI da 

"Câmara Municipal" para juntamente com os nobres colegas vereadores desta 

casa, apurarmos passiveis indícios de irregularidades em contratos conforme 

descrição abaixo: 

• Apurar recomendação em 2016 do MP {Ministério Público) de 

Jaboticabal SP, de contratar com a EMPRESA OPEN LEGIS 

INFORMÁTICA LTDA EPP, bem como indícios de 

favorecimento e superfaturamento em contrato administrativo. 

* TMO ASSESSORIA E CONSULTORIA/ EXPAND 

ASSESSORIA E PLANEJAMENTO apurar a prestação de 

serviço, e relação das empresas, bem como período total de 

prestação de serviços por elas e valores pagos. 

· Jabot1cabai .. 



Jaboticabal, 29 de outubro de 2019 

Ao llmo 
Dr. Leonardo Latorre Matsushita 
Procurador Jurídico 
Câmara Municipal de Jaboticabal - SP 

! - CEP: 'd.mtícaba! - SP 



Câmara Municipal de Jaboticabal 
Estado de São Paulo 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Requerimento Diverso Nº 2227/2019 - Gabinete Ver. Pepa Servidone - Ofício nº 110/2019 

Data do Despacho 

Unidade de Origem 

Unidade de Destino 

Status 

TRAMITAÇÃO 

05/11/2019 

Departamento Jurídico 

Pepa Servidone 

Aguardando Manifestação 

TEXTO DO DESPACHO 

Em atenção à solicitação do Exmo. Sr. Vereador Pepa Servidone, segue manifestação. 

Jaboticabal, 05 de novembro de 2019. 

Leonardo Latorre Matsushita 

Procurador Jurídico 



CÂMARA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL 
Palácio Ângelo 

DO PROCURADOR JURÍDICO 

Ofício nº 11 O 

ASSUNTO: Parecer jurídico sobre a legalidade de abertura de CEI (Comissão Especial de 

Inquérito) 

Recebido o pedido de "parecer sobre a legalidade e formalidade" da 

abertura de CEI (Comissão Especial de Inquérito), formulado pelo Exmo. Sr. 

Vereador Papa Servidone, seguem as respectivas considerações. 

Primeiramente, é importante registrar que a presente análise deve 

observar as normas vigentes, em especial a Lei Orgânica, o Regimento Interno da 

Câmara Municipal e a Resolução nº 272, de 17 de abril de 2001. 

Verifica-se do Ofício recebido que o Exmo. Sr. Vereador Pepa 

Servidone indica como fundamentação a apuração de "possíveis indícios de 

irregularidades em contratos", especificando "ipsis litteris" o seguinte: 

• Apurar recomendação em 2016 do MP (Ministério Público) de Jaboticabal

SP, de contratar com a EMPRESA OPEN LEGIS INFORMÁTICA L TOA 

EPP, bem como indícios de favorecimento e superfaturamento em contrato 

administrativo; 

• TMO ASSESSORIA E CONSULTORIA / EXPAND ASSESSORIA E 

PLANEJAMENTO apurar a prestação de serviço, e relação das empresas, 

bem como período total de prestação por elas e valores pagos. 

Sendo essa a fundamentação apresentada, devem ser observados 

fundamentalmente os artigos 79 e 80 do Regimento Interno, abaixo transcritos. 
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Palácio Ângelo Berchieri 

Regimento Interno 

Art. 79. As Comissões Especiais de Inquérito destinar-se-ão a apurar 

irregularidades sobre fato determinado, que se inclua na competência 

municipal. 

Art. 80. As Comissões Especiais de Inquérito serão constituídas nos termos da 

Legislação pertinente, mediante requerimento subscrito por, no mínimo, um 

terço dos membros da Câmara, não necessitando da aprovação do Plenário. 

(Redação dada pela Resolução nº 314 de 2009) 

§ 1 º. Recebida a proposta, a Mesa nomeará a Comissão, com três membros, 

conforme a indicação dos líderes dos partidos, respeitada a proporcionalidade 

de representação na Câmara Municipal e, não havendo indicação no prazo de 

15 (quinze dias), deverá nomeá-los de ofício. (Redação dada pela Resolução 

nº 314 de 2009) 

§ 2°. A conclusão a que chegar a Comissão Especial de Inquérito, na apuração 

de responsabilidade de terceiros, terá o encaminhamento de acordo com as 

recomendações propostas. 

Importante também observar o disposto pelo artigo 33 da Lei 

Orgânica Municipal, cujo teor colaciona-se abaixo. 

Lei Orgânica Municipal 

Art. 33. As Comissões especiais de inquérito, que terão poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos do 

Regimento Interno, serão criadas pela Câmara Municipal mediante 

requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros, para apuração de fato 

determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 

encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade 

civil ou criminal dos infratores. 

Por fim, há a Resolução nº 272, de 17 de abril de 2001, que "fixa 

roteiro de criação, composição, funcionamento e conclusões da Comissão 

Especial de Inquérito - CEI e dá outras providências". 

Portanto, sob o aspecto jurídico, deve-se verificar se está 

caracterizada a finalidade de "apuração de fato determinado", conforme 

determinam os artigos 33 da Lei Orgânica Municipal e 79 do Regimento Interno. 

Rua Barão do Rio Branco, 765 - CEP: 14870-330 - Jaboticabal-SP 
Fone: 16.3209.9477- Site: www.camarajaboticabal.sp.gov.br- email: legislativo@camarajaboticabal.sp.gov.br 



CÂMARA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL 
Pai ócio Ângelo 

Nesse contexto, parece-me que o requerimento aponta duas 

contratações específicas, o que consistiriam fatos determinados. 

Para essa análise, entendo que faltaria determinação se não fosse 

apresentada a identificação dos eventuais contratos a serem analisados. 

Importante frisar que neste momento, com os elementos disponíveis, 

concluo que são fatos determinados, mas não há como precisar que sejam fatos 

determinados e irregulares. 

Acrescenta-se também que a instauração, como ato político, 

depende do convencimento dos pares acerca da plausibilidade ou possibilidade de 

procedência das alegações de irregularidade. 

Assim, é recomendável que a análise sobre a instauração de CEI 

seja precedida de pedido ou requerimento prévio de informações, visto que todos 

esses elementos podem (e devem) ser fornecidos pelo órgão, o que poderia 

confirmar ou afastar a necessidade de instauração de Comissão Especial de 

Inquérito, sendo certo que essa instauração deve ser reservada especialmente aos 

casos de probabilidade de responsabilidade civil ou criminal dos eventuais 

infratores. 

Portanto, seria de bom alvitre que a instauração de CEI fosse 

instruída com elementos que apresentem indícios de prática de ilícitos 

administrativos, cíveis ou criminais, evitando banalizar o instituto. 

Ressalto também que para maior segurança nesta análise, foi 

solicitado parecer à consultoria SGP (Soluções em Gestão Pública), que por meio 

da Consulta/0385/2019/MN/G concluiu pela possibilidade de instauração de CEI 

frente aos fatos narrados, arrolando aspectos procedimentais a serem observados 

para a sua regularidade. 
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CÂMARA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL 
Palácio ,Â.ngef o 

Por fim, registro que a análise sobre a existência ou não de 

indícios de irregularidade cabe exclusivamente aos demais Vereadores, 

sendo cabível, inclusive, a utilização de outros meios de apuração prévia, como 

pedidos de informação. 

É esse o parecer opinativo. 

Jaboticabal, 05 de novembro de 2019. 

Assinado digital ~ 
LEONARDO LA 
MATSUSHITA 
218.587.938-31 
Data: 05/11/201 

Leonardo Latorre Matsushita 
Procurador Jurídico 
OAB/SP 228.671 
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CONSU L T A/0385/2019/M N/G 

(CÓDIGO: 000456) 

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL- SP 

Departamento 
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At.: Dra. Silvia Cristina Mazaro Fermino - Diretora do 

EMENTA: 

Câmara Municipal - Fiscalização da Administração Pública 

municipal - Prerrogativa - Criação de Comissão Especial de 

Inquérito (CEI) - Observância da legislação organizacional e 

regimental - Aplicabilidade, no que couber, de preceitos 

insculpidos na Lei federal nº 1.579/1952 - Apuração de fato ou 

fatos determinados Inteligência Posicionamentos 

doutrinários - Apuração de "indícios de irregularidades" em 

contratos administrativos firmados por tal e qual órgão ou 

entidade integrante da Administração Pública municipal, direta 

ou indireta Detalhamento Requisito essencial -

Procedimento - Considerações gerais. 



Investigação. 
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CONSULTA: 

"Venho solicitar orientação jurídica para o requerimento em anexo. 

Tal requerimento visa a abertura de Comissão Especial de 

Tendo em vista que a Legislação requer 'fato determinado' para a 

referida instauração, vimos solicitar a orientação se nos casos em apenso possuem o 

devido 'fato determinado'." 

ANÁLISE JURÍDICA 

Primeiramente, é sempre oportuno lembrar que, na seara dessa 

Municipalidade, as Comissões Especiais de Inquérito (CEI) são regidas por normas 

específicas inseridas na Lei Orgânica do Município (ver inc. XVI do art. 17 e caput 

do art. 33) e Regimento Interno da Edilidade (ver letra b do inc. li do art. 17, caput 

do art. 74, inc. Ili do art. 75, caput e §§ do art. 80 e caput do art. 144, todos da 

Resolução nº 230/1995). 
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Atente-se que a norma regimental, insculpida no art. 80, revela-nos 

que "as Comissões Especiais de Inquérito serão constituídas nos termos da 

Legislação pertinente", revelando a aplicabilidade, no que couber, de normas 

federais insculpidas na Lei nº 1.579/1952, que "dispõe sobre as comissões 

parlamentares de inquérito". 

Assim, nenhuma dúvida pode restar que a Câmara Municipal é 

detentora da competência (constitucional, organizacional e regimental) para criar 

comissões especiais de inquérito e que é decorrente na competência fiscalizatória 

do Poder Legislativo. 

José Afonso da Silva ensina que" ( ... )já vimos que uma das funções 

da Câmara Municipal é a de fiscalização da Administração Municipal, a qual se 

realiza através da tomada de contas do Prefeito, dos pedidos de informações 

sobre atividades da Administração, da convocação de auxiliares diretos do Prefeito 

(secretários, diretores de serviço, etc.) para prestarem informações sobre assuntos 

administrativos no Plenário ou comissões permanentes, especiais ou de 

investigações ou de inquérito" (cf. in Manual do Vereador, 3ª ed., Malheiros, São 

Paulo, 1997, p. 104). 

José Luiz Mônaco da Silva esclarece que, "( ... ) como o poder de 

investigar é imanente ao Legislativo federal, estadual e municipal, as Comissões 

Parlamentares de Inquérito - nos Estados e Municípios denominadas Comissões 

Especiais de Inquérito - serão criadas ainda que inexista regramento legal 

disciplinador, tanto que José Afonso da Silva, ao tratar das comissões municipais 

(lição que se aplica, evidentemente, às comissões estaduais) preconiza que 'as 
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Câmaras são autorizadas a criar comissões especiais de inquérito (mesmo que não 

estejam previstas na Constituição do Estado ou na Lei Orgânica dos Municípios), 

destinadas a apurar fato determinado que se inclua na competência municipal" (cf. 

in Comissões Parlamentares de Inquérito, São Paulo, Ícone, 1999, p. 30). 

Nesse mesmo sentido, Uadi Lammêgo Bulos esclarece que "a 

comissão parlamentar de inquérito, quando empreendida nos planos estadual e 

municipal, recebe o pseudônimo de 'comissão especial de inquérito'. O 

qualificativo especial é para distinguir a CPI realizada pelas Casas do Congresso 

Nacional daquela outra empreendida nas Assembleias Legislativas dos Estados e 

Câmaras de Vereadores dos municípios. Além de sujeitar-se à fórmula geral 

prescrita na Constituição da República (art. 58, § 3°), as 'comissões especiais de 

inquérito' podem ter os seus contornos gizados em documentos normativos 

específicos (v. g., cartas estaduais, leis orgânicas municipais, regimentos internos), 

desde que estejam de acordo com a manifestação constituinte originária. Essa 

seria outra justificativa para o uso da expressão 'comissões especiais de inquérito' " 

(cf. in Comissão Parlamentar de Inquérito: Técnica e Prática, São Paulo, Saraiva, 

2001, p. 13). 

No tocante ao "fato determinado" para criação, instauração ou 

instalação de uma Comissão Especial de Inquérito, Gilmar Mendes e Paulo Gustavo 

Gonet Branco escrevem: 

"Como imperativo de eficiência e a bem da preservação de direitos 

fundamentais, a Constituição determina que a CPI tenha por objeto um fato 

determinado. Ficam impedidas devassas generalizadas. Se fossem admissíveis 

investigações livres e indefinidas haveria o risco de se produzir um quadro de 
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insegurança e de perigo para as liberdades fundamentais. Por isso, em trabalho de 

doutrina, José Celso de Mello assinalou que 'constitui verdadeiro abuso instaurar

se inquérito legislativo com o fito de investigar fatos genericamente enunciados, 

vagos ou indefinidos'. Cretella Júnior explicita que fato determinado 'é fato 

específico, bem delineado, de modo a não deixar dúvidas sobre o objeto a ser 

investigado'. O fato pode ser singular ou múltiplo, marcado por um ponto comum. 

Tudo o que disser respeito, direta ou indiretamente, ao fato determinado que 

ensejou a Comissão Parlamentar de Inquérito pode ser investigado. Ao ver do STF, 

a CPI 'não está impedida de investigar fatos que se ligam, intimamente, com o fato 

principal'. A exigência de que, no ato de instauração da CPI, seja indicado com 

clareza o fato bem delimitado que ela se propõe a investigar mostra-se importante 

para o próprio controle das atividades da comissão. A CPI não pode alargar o 

âmbito do seu inquérito para além do que, direta ou indiretamente, disser respeito 

ao objetivo para o qual foi criada" (cf. in Curso de Direito Constitucional, 10ª ed., 

Saraiva, São Paulo, 2015, pp. 891 e 892). 

Nesse mesmo sentido é a opinião de Vicente Paulo, quando 

assevera que "a CPI deve ser criada para apurar fato determinado, especificamente 

apontado no momento de sua criação. Não se pode criar CPI para investigações 

genéricas, inespecíficas, abstratas. Entretanto, essa exigência constitucional não 

impede que a CPI, durante seus trabalhos, investigue outros fatos conexos com o 

fato originariamente apontado para sua criação" (cf. in Aulas de Direito 

Constitucional, 9~ ed., lmpetus, Rio de Janeiro, 2007, p. 336). 

WV•»w.SGPSOLUCOES,roi.,1}:W: 
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Enfim, para efeitos de legitimidade da criação de uma CEI municipal 

é requisito essencial que os vereadores signatários do requerimento detalhem o 

fato ou fatos que se pretende investigar e que tais estejam relacionados com a 

Administração Pública municipal. E, por fato determinado, deve ser entendido 

como sendo todos aqueles que possam ser objeto de controle e fiscalização pelo 

Poder Legislativo Municipal. 

ln casu, a apuração de "possíveis indícios de irregularidades" em 

contratos administrativos específicos e firmados por tal e qual órgão ou entidade 

integrante da Administração Pública municipal, direta ou indireta - conforme 

noticiado na presente consulta - pode, sim, ser objeto de apuração por Comissão 

Especial de Inquérito (CEI), observado o seguinte procedimento: 

- endereçamento à Mesa Diretora dos trabalhados legislativos de 

requerimento escrito e subscrito por, no mínimo, um terço dos vereadores, com o 

essencial detalhamento do fato ou fatos objeto da futura investigação. Estando o 

requerimento subscrito por um terço dos vereadores, não haverá deliberação do 

Plenário; caso o requerimento seja subscrito por menos de um terço dos 

vereadores, o requerimento estará sujeito à deliberação do Plenário. 

Em outras palavras, os requerimentos escritos endereçados à Mesa 

Diretora dos trabalhos legislativos, para fins de constituição de CPI municipal, 

desde que subscritos por um terço dos vereadores, não carecem de apreciação pelo 

Plenário cameral. A contrario sensu, se o pedido for subscrito por um número 
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menor que a fração de um terço dos vereadores, a1, sim, seria necessário a 

deliberação do Plenário pela sua aceitação ou não. 

A propósito, José Nilo de Castro leciona: 

"Ainda à guisa dos limites da CPI municipal, impende-se seja 

esclarecida a questão de sua criação automática. Suficiente para se ter uma CPI é o 

requerimento de um terço dos Vereadores. Requerida assim e identificando o 

objeto que exija a investigação, impõe-se ao Presidente da Câmara a formulação 

do ato exterior de sua constituição. É dizer: não fica ao alvedrio da maioria criá-la 

nem do Presidente da Câmara o de baixar o ato de nomeação dos Vereadores que 

irão integrá-la. 

( ... ) Criada a CPI municipal pelo só requerimento de um terço da 

minoria, não pode a maioria dos Vereadores exigir do Plenário ou decidir assim, 

compelindo o Presidente a convocar Sessão Extraordinária para o fim de extinguir 

a Comissão Parlamentar de Inquérito. 

( ... ) Porque a Constituição assegura à minoria - e é o único 

momento na vida parlamentar em que a minoria tem voto e vez - o privilégio de 

requerer a criação da CPI - O Texto Constitucional diz 'serão criadas', e não 

'poderão ser criadas', não seria admissível que seus trabalhos fossem suspensos e 

mesmos extintos pela vontade da maioria ( ... ). Seria desastroso para a democracia 

subordinar a criação da CPI à deliberação da maioria, pois, o mais das vezes, tal 

fato tornaria impraticável a instituição desse eficiente controle. Subordiná-la ao 

voto da maioria é o mesmo que negá-la, como prerrogativa da minoria. É a 'arma 

possível da minoria contra a maioria', enfatiza Pontes de Miranda. Não sendo 

determinado pelo terço dos Vereadores, a Comissão pode ser criada pela maioria 
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- por deliberação plenária, de maioria simples. Mas, insiste-se, assinado por um 

terço, criar-se-á a comissão, sem precisar levar o fato ao Plenário da Câmara 

Municipal, pois o simples requerimento é já decisão constitutiva da Comissão, e 

não há como desconstituir esta decisão de um terço pela vontade da maioria em 

deliberação plenária, até por dois terços" (cf. in A CP/ Municipal, 2~ ed., Dei Rey, 

Belo Horizonte, 1996, pp. 40 e 42); 

- acatado o requerimento, caberá à Mesa Diretora nomear os 

integrantes da CEI municipal, que deverão ser indicados pelos líderes das 

agremiações partidárias, observado, por certo, o princípio da proporcionalidade 

partidária; 

- exteriorização da constituição da CEI municipal, por meio da 

edição de Decreto Legislativo, com a definição de prazo certo para conclusões 

finais e, a partir de então, iniciar os trabalhos de apuração, lembrando-se que a 

comissão terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de 

outros previstos em normas regimentais, isto é, poderá determinar diligências que 

reputarem necessárias, requerer a convocação de Secretários ou Diretores 

municipais, tomar o depoimento de quaisquer autoridades municipais, ouvir os 

possíveis indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar da 

administração pública direta, indireta ou fundacional informações e documentos, e 

transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença; 
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- por fim, a CEI municipal elaborará relatório circunstanciado, com 

suas conclusões, para as devidas providências, ao órgão local do Ministério Público 

(para apuração da prática de ilícitos penais ou ato de improbidade administrativa), 

Procuradoria do Município (para apuração de ilícitos funcionais), com cópia da 

documentação, para que promovam, se for o caso, a responsabilidade civil, 

administrativa ou criminal dos "indiciados" e adotem outras medidas decorrentes 

de suas funções institucionais. 

Aprovação: 

São Paulo, 1° de outubro de 2019. 

Elabor~ção: 
/ / i 

l l 1; / j 
/ll>Dt/ 

Marcos Nida{9n da Silva Barbosa 

OAB/SP 87693 

Consultor Jurídico 

Gilberto Bernardino de Oliveira Filho 

OAB/SP 151.849 

Diretor Jurídico 
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