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Vistos, etc.

A Representação gira em torno da ausência da entrega de prestação 
de contas, documentos e informações ao TCE/PI, atinentes ao período de janeiro 
a junho do exercício de 2021, essenciais à análise da prestação de contas do 
jurisdicionado, em razão da inobservância ao que dispõe a Instrução Normativa 
TCE/PI Nº 07/19.

O referido fato foi informado pela Diretoria de Fiscalização da 
Administração Municipal (DFAM), por meio do Memorando nº. 104/2021 – 
DFAM, do dia 4/10/2021 e de seu anexo, gerado às 09:21 do mesmo dia.

FUNDAMENTAÇÃO

I – DO DEVER DE PRESTAR CONTAS

A obrigatoriedade de prestação de contas de qualquer pessoa física 
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos, é dever constitucional, consoante 
previsto no art. 70, parágrafo único, da CF/88 e no art. 85, parágrafo único, da 
CE/89.

Com efeito, verifica-se que o dever de prestar contas é norma 
elementar de conduta de quem quer que se utilize dos recursos públicos, 
constituindo-se em um dever constitucional a ser cumprido por quem venha a gerir 
tais recursos.

Nessa direção, como medida para garantir a eficácia do Controle 
Externo, o TCE/PI editou a Resolução nº 27/2019, regulamentando o 
procedimento do bloqueio das movimentações financeiras das contas bancárias 
dos órgãos, entidades, pessoas e fundos, sujeitos a sua jurisdição, através de 
medidas cautelares, consoante previsto no art. 86, IV, da Lei 5.888/2009.



A DFAM, portanto, ante toda a fundamentação exposta, solicitou 
desta Relatoria o imediato bloqueio das movimentações financeiras das contas 
bancária do ente público, em razão de a conduta omissiva do gestor revelar grave 
lesão ao princípio republicano da prestação de contas e ao direito do cidadão ao 
controle externo da Administração Pública, expressamente invocados pela 
Constituição Federal como bases do Estado Democrático de Direito brasileiro.

Em razão da ausência da entrega de prestação de contas, 
documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, constatada 
pela divisão técnica, resta vulnerado o comando constitucional que impõe o dever 
de prestar contas, bem como o que confere prerrogativas às Cortes de Contas para 
examinar mediante fiscalização o gasto de recursos públicos.

Assim, tendo em vista que resta atingido o direito do cidadão à boa 
administração, materializado também no efetivo controle da administração 
pública, não há outra medida a ser adotada, senão o imediato bloqueio das contas 
do Ente, a fim de compelir o gestor a prestar contas perante o Tribunal de 
Contas do Estado do Piauí.

II – DO PROVIMENTO CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARS:

É inequívoca a presença da probabilidade do direito e do risco ao 
resultado útil do processo.

No que tange à fumaça do bom direito, consubstancia-se in casu 
quando se demonstra, por meio da documentação juntada aos autos, a ausência da 
entrega de prestação de contas, documentos e informações relativas ao exercício 
de 2021 do Ente, em nítido desrespeito ao princípio republicano da prestação de 
contas e ao direito do cidadão à boa administração, fundado no efetivo controle da 
administração pública.

O perigo da demora resta patenteado e requer a pronta adoção de 
providências urgentes por parte do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, haja 
vista que a inadimplência na prestação de contas gera fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação ao erário e aos administrados.

Nesses termos, a Lei nº 5.888/09 (Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado do Piauí) prevê, expressamente, a possibilidade de o Tribunal 
de Contas fazer uso de medidas cautelares no controle externo da Administração 
Pública. Assim preceitua a citada lei, litteris:

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. (grifos aditados)



Nesse mesmo sentido, o art. 450 da Res. TCE/PI nº 13/11 
(Regimento Interno do TCE) dispõe, verbis:

Art. 450 - Em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao 
erário ou de direito alheio, de risco de ineficácia da decisão de mérito, 
ou diante de situação específica que possa causar dano irreparável ou 
de difícil reparação para o interesse e/ou para o patrimônio público, 
além do que está previsto no art. 449, o relator ou o Plenário poderá, 
motivadamente, determinar liminarmente medidas cautelares, com 
ou sem a oitiva prévia da parte, nos casos previstos nos artigos 86 e 
87 da Lei Estadual nº 5.888/2009. (grifos aditados)

Observa-se, pois, que no presente caso estão presentes os requisitos 
necessários para o provimento cautelar, conforme demonstrado.

Destarte, evidenciados os requisitos autorizadores para a concessão 
da medida cautelar proposta. Não há outro provimento a ser adotado senão a sua 
imediata concessão, a fim de determinar o bloqueio imediato das contas bancárias 
do Ente, mesmo sem a oitiva prévia dos representados, considerando a urgência 
que o caso reclama.

DECISÃO

Ante o exposto e fundamentado, adotando como razões de decidir o 
Relatório apresentado pela DFAM, conforme permissivo previsto no art. 238, 
parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de Contas, considerando, 
mormente, a gravidade e a relevância do tema, DETERMINO, nos seguintes 
termos:

a) RECEBO a presente Representação, com 
fundamento no art. 104, inciso VI, da Lei nº 5.888/2009, em 
face do SR. FRANCISCO AFONSO RIBEIRO SOBREIRA, 
gestor da Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí-
PI;

b) DETERMINO a concessão de medida cautelar 
determinando o imediato bloqueio das movimentações 
financeiras das contas bancárias do jurisdicionado, com 
base no art. 86, inciso V, da Lei nº 5.888/2009, até que o gestor 
encaminhe a este Tribunal de Contas os documentos e 
informações que compõem a prestação de contas relativas ao 
exercício 2021 apontados no expediente elaborado pela divisão 
técnica em anexo;

c) Disponibilizo esta Decisão para fins de publicação;

d) Após a publicação desta Decisão no Diário Oficial 
Eletrônico deste TCE/PI, encaminhem-se os presentes autos à 
Presidência deste Tribunal de Contas para que sejam oficiados 
os bancos acerca do bloqueio de contas;



e) Constatando-se o saneamento do fato ensejador da 
presente cautelar, após devidamente atestado pelo órgão de 
fiscalização, seja comunicado à Presidência desta Corte para 
oficiar as instituições financeiras para proceder ao imediato 
desbloqueio das movimentações financeiras das contas 
bancárias;

f) Envio dos presentes autos à Secretaria das Sessões – 
Plenário para inclusão extrapauta, conforme disposição do art. 
87, da Lei Orgânica TCE/PI e art. 451 do RITCE/PI.

g) Ao final, após a regularização das pendências, fica 
desde já autorizado o arquivamento do presente processo, 
devendo-se proceder ao encaminhamento à DA/Seção de 
Arquivo para arquivamento.

Gabinete da Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues, Tribunal de 
Contas do Estado, Teresina – PI, 5 de outubro de 2021.

(assinado digitalmente)
Conselheira Flora Izabel Nobre Rodrigues
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