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DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 

 

 

 

Requerimento nº 149/2019 

ASSUNTO: Requer criação de CEI (comissão especial de inquérito). 

 

  Recebido o pedido de emissão de parecer jurídico sobre a matéria, 

seguem as respectivas considerações. 

 

   O Requerimento supramencionado veicula a criação de CEI, 

contando com o número de assinaturas necessárias para a instauração. 

 

   Importante ressaltar que já houve a emissão de parecer jurídico, 

solicitado por meio do Ofício nº 110, da lavra do Exmo. Sr. Vereador Pepa 

Servidone. 

 

   Naqueles autos, houve também a juntada de parecer emitido pela 

consultoria SGP-Soluções em Gestão Pública (Consulta/0385/2019/MN/G) que 

concluiu pela possibilidade de instauração de CEI frente aos fatos narrados, 

arrolando aspectos procedimentais a serem observados para a sua regularidade. 

 

   Contudo, o Ofício nº 110 emitido pelo Exmo. Sr. Vereador Pepa 

Servidone indicava 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 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 por elas e valores pagos. 
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   Entretanto, o Requerimento nº 100/2019 incluiu como objeto da 

investigação a “finalidade de apurar irregularidades na contratação de empresas 

prestadoras de serviços”, acrescentando “sendo possível analisarmos todos os 

outros”. 

 

   Assim, salvo melhor juízo, ao incluir no objeto contratos 

indeterminados, fere-se a necessidade de que a apuração incida sobre “fato 

determinado”, desnaturando a finalidade da CEI. 

 

   Nesse sentido, é importante destacar o teor do artigo 79 do 

Regimento Interno e do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, abaixo transcritos. 

 

Regimento Interno  

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

irregularidades sobre fato determinado, que se inclua na competência 

municipal. (grifo não original) 

 

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. 

 

   Portanto, sob o aspecto jurídico, é fundamental zelar pela 

observância aos requisitos legais, sob pena de se produzir ato inválido e passível 

de questionamento. 

 

   Nesse sentido, o texto apresentado no Ofício nº 110 apresentava 

fatos determinados. Porém, o Requerimento nº 100/2019 incluiu no objeto menção 

a situações genéricas, sem identificar os fatos (contratos ou procedimentos) a 

serem investigados, distanciando-se da finalidade de “apuração de fato 
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determinado”, conforme determinam os artigos 33 da Lei Orgânica Municipal e 79 

do Regimento Interno. 

 

   Por fim, reitero que a Consulta/0385/2019/MN/G emitida pela SGP-

Soluções em Gestão Pública também é expressa no tocante à necessidade de 

determinação dos fatos a serem objeto de CEI. 

 

   Ante o exposto, entendo que seja de bom alvitre que os vereadores 

signatários tomem conhecimento desta observação de ordem jurídica para que 

deliberem quanto à eventual retificação, salientando que esta manifestação visa 

unicamente à regularidade da instauração da CEI, proporcionando o regular 

trâmite e validade do resultado. 

 

   É esse o parecer opinativo. 

   Jaboticabal, 05 de novembro de 2019. 

 

Leonardo Latorre Matsushita 
Procurador Jurídico 

OAB/SP 228.671 
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