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RAIMUNDO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE, brasileiro, 

casado, eletrotécnico, inscrito no CFP número 201.623.592-68, 

portador da carteira de identidade de número 555574, SSP/RO, 

residente e domiciliado na Rua Aeroporto,  sem número, atrás do 

Barracão dos Idoso, Bairro Cristo Rei, na cidade de São Miguel do 

Guaporé, Estado de Rondônia, vem, por intermédio de seu 

representante devidamente constituído, DR. RONAN ALMEIDA 

DE ARAÚJO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RO 

2.523, com escritório situado à Avenida 16 de Junho, número 1.366, 

Bairro Cristo Rei, na cidade de São Miguel do Guaporé, Estado de 

Rondônia, onde recebe as intimações necessárias, com fundamento 



no art. 3º c/c 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90, apresentar a 

presente: 

 

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE 

CANDIDATURA 

 

Em face de CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO, brasileiro, 

casado, agente político, atualmente prefeito do Município de São 

Miguel do Guaporé, podendo ser encontrado na sede da prefeitura, 

situada na Praça dos Três Poderes, Bairro Cristo Rei, CEP: 

76.932.000, Estado de Rondônia, pelo que expõe, fundamenta e, em 

seguida, requer: 

  

DOS FATOS 

 

No dia 05/11/2018, Jônatas Albuquerque Pires Rocha, à época, 

promotor de justiça nessa comarca, ingressou com uma ação civil 



pública de obrigação de fazer e declaratória pela prática de 

improbidade administrativa, em face de Gilmar Ramos dos Santos e 

Marlene Lazari Pereira Bezerra, que foram secretários municipais 

quando Zenildo Pereira dos Santos era prefeito do Município de São 

Miguel do Guaporé, no período de 2013 a 2016, os celebraram dois 

TACs (Termo de Ajustamento de Conduta) com a justiça pública para 

ressarcir à municipalidade quanto a pagamento de diárias de campo 

aos motoristas que realizavam o transporte escolar na zona rural 

quando nos 04 (quatro) anos em que o chefe do poder executivo 

municipal conduzia a administração pública. Os dois Termos de 

Ajustamento de Conduta foram juntados nos autos de número 

7002776-66.2018.8.22.0022, distribuído no dia 05/11/2018, 

devidamente assinados por Gilmar Ramos dos Santos, Marlene Lazari 

Pereira Bezerra e parquet, ora em tramitação nessa comarca.  

 

 

No pedido inaugural, o representante do MPE/RO na urbe, no tocante 

à pessoa de Gilmar Ramos dos Santos, asseverou o seguinte: “o 

demandado Gilmar exerceu o cargo de secretário municipal de 

Educação de São Miguel do Guaporé durante o período de julho de 

2013 a abril de 2014, o qual solicitou e autorizou excessivo e irregular 



pagamento de diárias de campo aos motoristas que realizavam o 

transporte escolar na zona rural deste município, conforme consta no 

processo de prestação de contas de números 241/2013, 531/2014, 

138/2014, 536/2014, 542/2014, 551/2014.  

 

A Lei Municipal 938/2009, com redação dada pela Lei 936/2009 e a 

Lei n. 1.278/2013, que vigeram, à época dos fatos, dispõem, em seu 

artigo 1º, parágrafo 3º, alínea “a” sobre a “concessão das diárias de 

campo” aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação 

de São Miguel do Guaporé. Vejamos: Lei número 938/2009, art. 1° 

(…) ” §3°. As diárias, a título de campo, serão conferidas aos 

servidores detentores de cargo efetivo, de confiança ou 

comissionados, estes últimos desde que lotados nas referências 

PM/DA-2, PM/DA-3 e PM/DA-4. a). Os servidores lotados na 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria 

Municipal de Educação, Secretaria de Municipal de Saúde, Secretaria 

Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Ação Social, 

quando se deslocarem a serviço e por imperiosa necessidade à zona 

rural do município, que pernoitarem ou não, farão jus à diária de 

campo nos valores estabelecidos no anexo IV desta lei. E aplica-se a 

Lei Municipal 1330/2014, com acréscimo da referência 05 aos cargos 



comissionados, constante no artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei número 

1278/2013. Isso é, como explicado, para ocorrer a concessão das 

diárias de campo, são necessários dois requisitos, quais sejam, 

deslocamento a serviço e por imperiosa necessidade.  

 

Em análise ao feito, restou constatado que o demandado solicitou e 

autorizou pagamentos de diárias de campo aos motoristas que 

realizavam o transporte escolar na zona rural deste município, 

inobservando o requisito da imperiosa necessidade de deslocamento, 

vez que laboravam nos períodos matutino, vespertino e noturno, 

ordinariamente, ou seja, desvirtuando a natureza indenizatória e 

excepcional das diárias, posto que os servidores deveriam receber 

auxílio-alimentação, adicional noturno ou até mesmo uma 

gratificação, mas não cabendo ao ordenador de despesas agir com 

liberalidade ao decidir como utilizar o erário púbico, inobservando o 

disposto na lei municipal.  

 

 

A seguir, como forma de demonstrar a sistemática do ilícito cometido 

por Gilmar, colacionam-se, ao feito, imagens da solicitação de 



empenho e autorizações de pagamento de diárias aos motoristas 

escolares. Registra-se que tal conduta ilícita perdurou pelo período de 

julho de 2013 a abril de 2014, conforme consta nos referidos 

processos de prestação de contas de números 241/2013, 531/2014, 

138/2014, 536/2014, 542/2014 e 551/2014, em anexo.  

 

Assim, extrai-se que Gilmar solicitava e autorizava a realização de 

empenho para custear as despesas de diárias de campo para cada 

servidor (motorista da SEMED), justificando, erroneamente, que tal 

pagamento estaria fundamentado na Lei 956/2009. Contudo, tal lei, 

dispõe o oposto do alegado pelo demandado, conforme já explicado. 

Diante disso, conclui-se que o demandado, por ser gestor público e 

ordenador de despesas, tinha o dever de observar a legislação 

municipal e buscar orientações técnicas ao realizar quaisquer gastos 

com o dinheiro público. Ao contrário, fora omisso em seu dever de 

controlar os atos administrativos ao solicitar e autorizar o pagamento 

irregular de diárias, conforme fartamente demonstrado nos autos, 

aplicando-se, assim, as penas previstas no artigo 12, incisos II e III, 

da Lei de Improbidade Administrativa, na medida de sua 

responsabilidade.  

 



No que se refere à pessoa de Marlene Lazari Pereira Bezerra, a 

promotoria relatou como se vê à frente: “A demandada exerceu o 

cargo de secretária municipal de Educação de São Miguel do Guaporé 

durante o período de setembro de 2014 a dezembro de 2015, a qual 

solicitou e autorizou excessivo e irregular pagamento de diárias de 

campo aos motoristas que realizavam o transporte escolar na zona 

rural desse município, conforme consta no processo de prestação de 

contas de números 531/2014, 138/2014, 536/2014, 542/2014, 

551/2014, 283/2015, 304/2015, 205/2015 e 282/2015. A Lei 

Municipal 1.330/2014, com redação dada pela Lei 1534/2015, a qual 

era vigente, à época dos fatos, dispõe em seu art. 1º, parágrafo 3º, 

alínea “a” sobre a concessão das diárias de campo aos servidores 

lotados na Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do 

Guaporé. Vejamos: artigo 4. Omissis (…) § 3º. As diárias, a título de 

campo, serão conferidas aos servidores detentores de cargo efetivo, 

de confiança ou comissionados, esses últimos desde que lotados nas 

referências PM/DA-2, PM/DA-3, PM/DA-4 e PM/DA-5. a). Os 

servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Meio 

Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 

Agricultura e Secretaria Municipal de Ação Social, quando se 

deslocarem a serviço e por imperiosa necessidade à zona rural do 



município, que pernoitarem ou não, farão jus à diária de campo nos 

valores estabelecidos no anexo IV desta lei. Isso é, como explicado, 

para ocorrer a concessão das diárias de campo são necessários dois 

requisitos, quais sejam: deslocamento a serviço e por imperiosa 

necessidade. Em análise ao feito, restou constatado que o demandado 

solicitou e autorizou pagamentos de diárias de campo aos motoristas 

que realizavam o transporte escolar na zona rural deste município, 

inobservando o requisito da imperiosa necessidade de deslocamento, 

vez que tais laboravam nos períodos matutino, vespertino e noturno 

ordinariamente, ou seja, desvirtuando a natureza indenizatória e 

excepcional das diárias, posto que os servidores deveriam receber 

auxílio-alimentação, adicional noturno ou até mesmo uma 

gratificação, mas não cabendo ao ordenador de despesas agir com 

liberalidade ao decidir como utilizar o erário púbico, inobservando o 

disposto na Lei Municipal. A seguir, como exemplo, colaciona-se ao 

feito imagens exemplo da sistemática das solicitações de empenho e 

autorizações de pagamento de diárias aos servidores realizadas por 

Marlene. Registra-se que tal conduta ilícita perdurou pelos meses de 

maio/2014 a dezembro/2015, conforme consta no referido processo 

de prestação de contas 531/2014, 138/2014, 536/2014, 542/2014, 

551/2014, 283/2015, 304/2015, 205/2015 e 282/2015 em anexo. 

Assim, extrai-se que Marlene solicitava e autorizava a realização de 



empenho para custear as despesas de diárias de campo para cada 

servidor (motorista da SEMED, justificando erroneamente que tal 

pagamento estaria fundamentado na Lei 956/2009, contudo tal lei 

dispõe o oposto do alegado pelo demandado, conforme já explicado. 

Diante disso, conclui-se que a demandada, por ser gestora pública e 

ordenadora de despesas tinha o dever de observar a legislação 

municipal e buscar orientações técnicas ao realizar quaisquer gastos 

com o dinheiro público, ao contrário, fora omissa em seu dever de 

controlar os atos administrativos ao solicitar e autorizar o pagamento 

irregular de diárias, conforme fartamente demonstrado nos autos, 

aplicando-se, assim, as penas previstas no artigo 12, incisos II e III, 

da Lei de Improbidade Administrativa, na medida de sua 

responsabilidade”, concluiu a promotoria.  

 

CELEBRAÇÃO DO TAC  

 

No dia 29/03/2019, o Ministério Público do Estado de Rondônia, 

através de seu representante legal nessa comarca, celebrou um Termo 

de Ajustamento de Conduta com a requerida Marlene Lazari Pereira 

Bezerra, à época, secretária municipal de Educação de São Miguel do 

Guaporé. No acordo celebrado pelas partes, ficou consignado que a 



celebração do Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), não 

afastaria, necessariamente, a eventual “responsabilidade 

administrativa ou penal, mesmo pelo mesmo fato (grifei), nem 

importa, automaticamente, no reconhecimento, de responsabilidade 

para outros fins que são estabelecidos expressamente no 

compromisso.  Na cláusula 3ª, do referido documento, registrou-se o 

seguinte: “A compromissada Marlene Lazari Pereira Bezerra, em 

virtude da ilegalidade praticada, ficará proibida de contratar 

com o poder público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, ainda por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja majoritária, pelo prazo de um ano”.  

 

DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA 

 

No dia 09/07/2019, Fábio Batista da Silva, juiz de direito em 

substituição, à época, promoveu a homologação do acordo entabulado 

pelas partes e, via de consequência, sentenciou o feito nos seguintes 

termos: “Trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia em face dos 

requeridos. Ao longo do processo foi pactuado Termo de Ajustamento 

de Conduta - TAC. Vieram os autos para homologação. É o brevíssimo 



relatório. Pois bem, o representante do Ministério Público através de 

Termo de ajustamento de conduta (TAC), realizou acordo com o 

requerido, onde o mesmo se compromete a cumprir os termos 

acordados, consistentes em pagamento de multa civil e proibição de 

contratação com o Poder Público. Assim, considerando que os termos 

do acordo atendem a finalidade da referida ação, tenho por bem 

homologar, que será regido pelas cláusulas e condições constantes do 

referido instrumento. Vale mencionar que o TAC é um título executivo 

extrajudicial, que pode ser cobrado em juízo, em caso de 

descumprimento das obrigações nele contidas. Por todo o exposto, 

homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

o acordo efetivado pelas partes, que se regerá pelas cláusulas 

constantes no referido documento e como consequência, extingo o 

feito com julgamento do mérito na forma do art. 487, III, "a" do CPC. 

Sem custas e sem verbas honorárias. Independente de trânsito em 

julgado, arquivem-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

P.R.I.C.”, disse o juízo de piso.  

 

DESCUMPRIMENTO DO TAC 

 



No dia 20/10/2019, Daene Zulian Dorst, promotora de Justiça em 

substituição, peticionou nos presentes autos informando o que segue: 

“Trata-se de Ação Civil Pública por Obrigação de Fazer e Declaratória  

pela Prática de Improbidade Administrativa ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA em face de 

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, CORNÉLIO 

DUARTE DE CARVALHO, OSIEL XAVIER DA GAMA, IZAIAS 

LOPES DA SILVA TEIXEIRA, GILMAR RAMOS DOS SANTOS, 

SCHARLA CRISTINA R. PEREIRA e MARLENE LAZARI PEREIRA 

BEZERRA. O Magistrado determinou a notificação dos demandados 

para apresentarem manifestação por escrito no prazo de 15 dias, nos 

termos do art. 17, §7º da LIA, bem assim a realização de audiência de 

conciliação. Devidamente notificados os demandados OSIEL 

XAVIER DA GAMA, CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO e IZAIAS 

LOPES DA SILVA TEIXEIRA (ID. 23987092 e 26153132). Realizada 

a audiência de conciliação, as partes convencionaram pela suspensão 

do processo, pelo período de 60 dias, para que pudessem discutir 

minuta de acordo individual. Na ocasião, o MUNICÍPIO DE SÃO 

MIGUEL DO GUAPORÉ se comprometeu a, até o final da suspensão, 

propor forma de trabalho/solução para a obrigação de fazer 

pretendida pelo Ministério Público. Após, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

e os demandados GILMAR RAMOS DOS SANTOS, OSIEL XAVIER 



DA GAMA, MARLENE LAZARI PEREIRA BEZERRA e SCHARLA 

CRISTINA R. PEREIRA realizaram Termos de Ajusta de Conduta os 

quais foram devidamente homologados pelo Juízo. Ato contínuo, os 

compromissários juntaram aos autos os comprovantes de depósitos 

de pagamento dos valores acordados no Termo de Ajusta de Conduta. 

Por fim, vieram os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

manifestação em relação aos demandados MUNICÍPIO DE SÃO 

MIGUEL DO GUAPORÉ, CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO e 

IZAIAS LOPES DA SILVA TEIXEIRA. I. DA IMPUGNAÇÃO À 

DEFESA PRELIMINAR: IZAIAS LOPES DA SILVA TEIXEIRA. 

Primeiramente, cumpre esclarecer que o demandado IZAIAS LOPES 

DA SILVA TEIXEIRA arguiu a preliminar de prescrição, a qual deve 

ser acolhida parcialmente. Rememora-se que o Ministério Público 

requereu a condenação do demandado IZAIS pela prática de ato de 

improbidade administrativa consistente em lesão ao erário, nos 

termos do art. 10, com as sanções previstas no art. 12, inc. II da Lei n. 

8.429/92. Isso porque, IZAIS exerceu o cargo de Secretário Municipal 

de Educação de São Miguel do Guaporé/RO durante o período de 

fevereiro/2013 a julho/2013, e nesse período solicitou e autorizou 

excessivo e irregular pagamento de diárias de campo aos motoristas 

que realizavam o transporte escolar na zona rural deste município, 

conforme consta no processo de prestação de contas n. 241/2013. Pois 



bem. No caso em testilha, verifica-se que a conduta praticada pelo 

demandado IZAIS caracterizou ato de improbidade administrativa 

por causar lesão ao erário (art. 10 da Lei n. 8429/92), conforme 

consta na inicial. A Lei nº 8.429/92 prevê, em seu art. 12, uma lista 

de sanções que podem ser aplicadas às pessoas condenadas por ato de 

improbidade administrativa. São elas: perda dos bens ou valores 

acrescidos ilicitamente; perda da função pública; suspensão dos 

direitos políticos; multa civil; e proibição de contratar com o poder 

público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios; e 

ressarcimento integral do dano. Nessa toada, importante mencionar 

que consoante dispõe o art. 23 da Lei 8.429/92, as ações que tem 

como escopo a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, 

podem ser propostas em até cinco anos a partir do momento que o 

agente deixa de exercer suas atividades. Note-se: Art. 23. As ações 

destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser 

propostas: I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, 

de cargo em comissão ou de função de confiança; II - dentro do prazo 

prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares 

puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de 

exercício de cargo efetivo ou emprego. III - até cinco anos da data da 

apresentação à administração pública da prestação de contas final 

pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei. 



Cumpre assinalar que o termo inicial do prazo prescricional da ação 

de improbidade é contado da ciência inequívoca, pelo titular da 

referida demanda, da ocorrência do ato ímprobo, sendo desinfluente 

o fato de o ato de improbidade ser de notório conhecimento de outras 

pessoas que não aquelas que detém a legitimidade ativa para a causa 

(STJ ED-REsp 999.324). Frisa-se que o direito de ajuizar a ação é 

regulado pelo princípio da actio nata, segundo o qual o prazo 

prescricional só começa a correr a partir do momento que o ato 

ímprobo é conhecido por aquele que detém o poder-dever de 

determinar a apuração integral dos fatos. Dito isto, no caso concreto 

o ato de improbidade administrativa cometido pelo demandado 

IZAIS, consoante revelado nos autos, foi praticado no período 

compreendido entre período de fevereiro/2013 a julho/2013, 

decorrendo mais de 05 (cinco) anos até a data de ajuizamento da 

presente ação (05/11/2018). Todavia, urge asseverar que, no caso em 

apreço, patente se mostrou o dano ao erário praticado pelo 

demandado, já que solicitou e autorizou excessivo e irregular 

pagamento de diárias de campo aos motoristas que realizavam o 

transporte escolar na zona rural deste município, conforme 

amplamente demonstrado nos documentos que consubstanciam o 

feito. Assim, em que se pese já ultrapassado o prazo prescricional de 

5 (cinco) anos até a data de ajuizamento da ação, é necessário frisar 



que o ressarcimento dos danos ocasionados ao erário é imprescritível, 

conforme mandamento constitucional contido no §5° do art. 37 da 

Constituição Federal/1988, senão vejamos, in verbis: Art. 37 (…) § 5º 

A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por 

qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, 

ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. (grifou-se). Em 

suma, o ressarcimento do dano ao erário não prescreve, muito 

embora, por vezes, já não se possa intentar a responsabilização dos 

agentes públicos pelos atos de improbidade administrativa, nos 

termos da Lei 8.429/92. Com efeito, em relação a presente situação, 

o Supremo Tribunal Federal já fixou tese para fins de repercussão 

geral que "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário 

fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade 

administrativa."1 Igualmente, o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça é da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao 

erário, conforme consta abaixo: Processual civil. Ação civil pública. 

Ato de improbidade. Ação prescrita quanto aos pedidos 

condenatórios (art. 23, II, da Lei número 8.429/92). Prosseguimento 

da demanda quanto ao pleito ressarcitório. Imprescritibilidade. 1. O 

ressarcimento do dano ao erário, posto imprescritível, deve ser 

tutelado quando veiculada referida pretensão na inicial da demanda, 

nos próprios autos da ação de improbidade administrativa ainda que 



considerado prescrito o pedido relativo às demais sanções previstas 

na Lei de Improbidade. […] 3. A aplicação das sanções previstas no 

art. 12 e incisos da Lei 8.429/92 se submetem ao prazo prescricional 

de 05 (cinco) anos, exceto a reparação do dano ao erário, em razão da 

imprescritibilidade da pretensão ressarcitória (art. 37, § 5.º, da 

Constituição Federal de 1988). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 

1.038.103/SP, Segunda Turma, DJ de 04/05/2009; REsp 

1.067.561/AM, Segunda Turma, DJ de 27/02/2009; REsp 

801.846/AM, Primeira Turma, DJ de 12/02/2009; REsp 902.166/SP, 

Segunda Turma, DJ de 04/05/2009; e REsp 1.107.833/SP, Segunda 

Turma, DJ de 18/09/2009. 4. Consectariamente, uma vez autorizada 

a cumulação de pedidos condenatório e ressarcitório em sede de ação 

por improbidade administrativa, a rejeição de um dos pedidos, in 

casu, o condenatório, porquanto considerada prescrita a demanda 

(art. 23, I, da Lei de número 8.429/92), não obsta o prosseguimento 

da demanda quanto ao pedido ressarcitório em razão de sua 

imprescritibilidade. 5. Recurso especial do Ministério Público Federal 

provido para determinar o prosseguimento da ação civil pública por 

ato de improbidade no que se refere ao pleito de ressarcimento de 

danos ao erário, posto imprescritível.2 (grifou-se). Nesta ambiência, 

o Superior Tribunal de Justiça admite que o Ministério Público 

prossiga com a ação de improbidade para obtenção do ressarcimento 



ao erário, mesmo quando prescritas as demais sanções previstas na 

LIA. Confira-se a ementa abaixo: 1 STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. 

orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson 

Fachin, julgado em 08/08/2018. 2 STJ, REsp 1.089.492/RO, Rel. 

Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2010 (Informativo de 

Jurisprudência do STJ 454). Vide também: REsp 1.069.723/SP, Rel. 

Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02.04.2009 

(Informativo de Jurisprudência do STJ 384). A tese 7 da edição 

número 38 da “Jurisprudência em Teses” do STJ dispõe: “A eventual 

prescrição das sanções decorrentes dos atos de improbidade 

administrativa não obsta o prosseguimento da demanda quanto ao 

pleito de ressarcimento dos danos causados ao erário, que é 

imprescritível (art. 37, § 5.º, da CF) ”. Processual civil e 

administrativo. Recurso especial. Improbidade administrativa. 

Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Art. 37, § 5.º, da CF. 

Legitimidade do Ministério Público. Demonstração e comprovação da 

prática de ato de improbidade como causa de pedir ressarcimento. 

Circunstância extraordinária que legitima a atuação do Parquet. 

Nomen juris da ação. Irrelevância. Rito definido pelo objeto da 

pretensão. Adoção de procedimento específico ou mais amplo ao 

exercício do direito de defesa. Adequação. (…) 3. O Ministério Público 

é parte legítima para pleitear o ressarcimento de dano ao erário 



sempre que o ato ilícito subjacente à lesão seja a prática de ato 

ímprobo, dentre outras causas extraordinárias. 4. A causa de pedir é 

o ponto nodal para a aferição da legitimidade do Ministério Público 

para postular o ressarcimento ao erário. Se tal for a falta de 

pagamento de tributos, o ressarcimento por danos decorrentes de 

atos ilícitos comuns ou qualquer outro motivo que se enquadre nas 

atribuições ordinariamente afetas aos órgãos de representação 

judicial dos entes públicos das três esferas de poder, o Ministério 

Público não possui legitimidade para promover as respectivas ações. 

Lado outro, tratando-se da prática de ato de improbidade, ilícito 

qualificado, ainda que prescritas as respectivas punições, ou outra 

causa extraordinária, remanesce o interesse e a legitimidade do 

Parquet para pedir ressarcimento, seja a ação nominada como civil 

pública, de improbidade ou mesmo indenização. 5. A prática de ato 

ímprobo (artigos. 9.º ao 11 da Lei 8.429/1992) constitui circunstância 

extraordinária que, por transcender as atribuições ordinárias dos 

órgãos fazendários, legitima o Ministério Público a pedir o 

ressarcimento dos danos dele decorrentes, sendo irrelevante o nomen 

juris atribuído à ação, cujo rito deverá ser específico ou, se genérico, 

mais amplo ao exercício da defesa. Referido critério privilegia a 

harmonia do sistema constitucional de repartição de competências e 

confere plena eficácia aos comandos dos incisos III e IX do art. 129 da 



Constituição da República. 6. Recurso especial provido para reformar 

o acórdão recorrido e, em consequência, determinar que a ação civil 

pública seja regularmente processada e julgada.3 (grifou-se). Diverso 

não poderia ser o entendimento jurisprudencial do Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia acerca do assunto, consolidado no 

sentido de que o ressarcimento ao dano ao erário é imprescritível: 

Apelação em ação de ressarcimento de danos ao patrimônio público. 

Imprescritibilidade. Dano. Extensão. Ausência. Recurso a que se nega 

provimento. 1. Por força de comando constitucional (art. 37, § 5º, da 

CF/88), a ação de ressarcimento de danos ao erário é imprescritível, 

de forma que, ainda que prescritos os atos de improbidade 

administrativa, aquela deve ter seu prosseguimento resguardado. 

[...].4 (grifou-se) 3 STJ, REsp 1.289.609/DF, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, Primeira Seção, DJe 02.02.2015. A tese 2 da edição 

número 38 da “Jurisprudência em Teses” do STJ dispõe: “O 

Ministério Público tem legitimidade ad causam para a propositura de 

Ação Civil Pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário, 

decorrentes de atos de improbidade”. 4 Apelação cível, Processo nº 

0085790-79.2008.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Eurico 

Montenegro, Data de julgamento: 20/09/2019. Apelação cível. 

Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Prescrição afastada. 



Teoria da causa madura. Aplicação. Possibilidade. Ato ímprobo. 

Necessidade de prova robusta. Desvio de quantia em dinheiro. 

Patrimônio do Município. Dever de ressarcir. Recurso parcialmente 

provido. É plenamente cabível a ação civil pública por improbidade 

administrativa, para fins exclusivos de ressarcimento ao erário, 

mesmo nos casos em que se reconhece a prescrição da ação quanto às 

outras sanções previstas na Lei n. 8.429/92. Precedentes do STJ. 

Provido parcialmente o recurso para afastar o reconhecimento da 

prescrição e estando o feito em condição para imediato julgamento, 

nos termos do art. 1.013, §4º, do Código de Processo Civil, o Tribunal 

deve, desde logo, analisar o mérito da causa. A condenação ao 

ressarcimento do erário é consequência do reconhecimento do dano 

decorrente de ato ímprobo, razão por que faz-se necessário que, num 

primeiro momento, se verifique se os fatos narrados se subsomem ao 

disposto no art. 10 da Lei n. 8.429/92. O caráter sancionador da Lei 

8.429/92 é aplicável ao agente público que, por dolo ou culpa, cause 

prejuízo ao erário (art. 10), ou, por dolo, importe em enriquecimento 

ilícito (art. 9°), ou atente contra os princípios da Administração 

Pública (art. 11). A prova, na ação civil por ato de improbidade 

administrativa, deve ser concreta e robusta, tanto em relação aos atos 

ilícitos, quanto de quem os praticou. Demonstrado que a conduta do 

agente implicou em dano ao erário, impõe-se o ressarcimento da 



quantia respectiva. Pedidos iniciais improcedentes em relação a João 

Belarmino de Souza e Adilson Lopes dos Santos e parcialmente 

procedentes em relação a Jerfley Rodrigues Freitas.5 (grifou-se). 

Assim, imperioso se torna que o Ministério Público busque, 

judicialmente, o ressarcimento dos danos ocasionados ao erário 

municipal. Diante disso, a preliminar suscitada deve ser parcialmente 

acolhida, isto é, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal quanto 

às sanções de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente; perda 

da função pública; suspensão dos direitos políticos; multa civil; e 

proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios. Por outro lado, impõe-se o 

prosseguimento dos autos para fins exclusivos de ressarcimento ao 

erário municipal. Por fim, quanto ao mérito, o Ministério Público 

reserva-se a se manifestar no momento adequado, isto é, após a 

instrução processual. I. DA IMPUGNAÇÃO À DEFESA 

PRELIMINAR: CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO. Por sua vez, o 

demandado CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO suscitou a 

preliminar de rejeição da ação ante a suposta ausência de requisitos 

para propô-la, bem assim ilegitimidade passiva, e, no mérito, alegou 

inexistência de atos ímprobos. Consta dos autos que o Ministério 

Público ajuizou a presente ação em face do demandado CORNÉLIO 

para, na função de Prefeito do Município de São Miguel do 



Guaporé/RO, adequar o sistema de controle interno da Secretaria 

Municipal de Educação de São Miguel do Guaporé/RO, com o fito de 

viabilizar à população e aos órgãos fiscalizatórios o amplo acesso às 

informações públicas que dizem respeito à gestão de recursos 

públicos, em observância a Recomendação Ministerial n. 

007/2018/1ªPJ/SM. Quanto a preliminar de rejeição da ação civil 

pública por ausência dos requisitos, verifica-se que não merece 

guarida, já que da leitura da inicial bem se vê que os fatos estão 

pormenorizadamente narrados e individualizados, havendo a 

indicação do liame/nexo causal entre a conduta praticada pelo 

demandado e o resultado danoso causado à sociedade. Com efeito, 

como já visto, o Parquet expôs com clareza e detalhadamente, em sua 

petição inicial, todo o quadro fático necessário à obtenção do efeito 

jurídico perseguido, qual seja, condenar o demandado para que, na 

condição de Prefeito do município de São Miguel do Guaporé/RO, 

realize: “as adequações no funcionamento dos controles internos 

desta pasta, o que possibilitará à população o pleno conhecimento e 

acompanhamento dos atos do Poder Público: d.1. Promova a análise 

quanto à juridicidade do pagamento das diárias de campo aos 

motoristas que realizam o transporte escolar, dada a ordinariedade da 

atividade desenvolvida; d.2. Que a Prefeitura do Município de São 

Miguel, por intermédio de sua Secretaria de Educação, promova o 



aperfeiçoamento dos controles atinentes à proposição e ao pagamento 

das diárias de campo, indicando de forma clara quantas são as escolas 

atendidas pelo transporte escolar, quantos veículos e os tipos 

utilizados na atividade relacionando-os com os trajetos executam 

cada trajeto; d.3. Reformule a atual sistemática de se proceder o 

empenho global para cada servidor, tendo em vista que o empenho 

ordinário proporciona maior transparência quanto às concessões e 

pagamentos; d.4. Adequar o Portal da Transparência para que se 

façam constar as informações referentes a todo o ciclo da despesa 

pública, ou seja, empenhos, liquidações e pagamentos; d.5. Proceda a 

adequação junto ao Banco do Brasil para de utilização de histórico 

bancário específico para cada evento (diárias, pagamento a 

fornecedor, salário, proventos etc) na ferramenta gerenciador 

financeiro; d.6. – Que a Secretaria Municipal de Educação, com o 

apoio do Órgão Central de Controle Interno, desenvolva rotinas e 

relatórios de controles próprios suficientes ao adequado 

gerenciamento das concessões e pagamentos das diárias de campo, 

garantido o máximo de transparência possível; d.7. Que a Secretaria 

de Educação se atente para o fato de que o pagamento de diária “com 

pernoite” deve estar condicionado ao pernoite do servidor, e não do 

veículo. Para tanto, sugere-se que seja colhida declaração do servidor 

quanto ao pernoite, fazendo constar que eventual constatação de falsa 



declaração estará sujeita às medidas disciplinares aplicáveis. ” 

Ademais, restou suficientemente demonstrado que os fatos narrados 

autorizam a produção dos efeitos pretendidos, eis que as condutas 

narradas, nas circunstâncias em que praticadas, ensejaram a 

necessidade de se judicializar o caso em comento, a fim de garantir a 

observância da legislação pertinente, sujeitando o demandado às 

cominações legais. Assim sendo, não assiste razão aos argumentos 

levantados pelo demandado, eis que a inicial cumpre perfeitamente 

todos os requisitos expressos no artigo 319 e 320, ambos do Código 

de Processo Civil, tanto é que não houve necessidade de aditamento, 

pois foi instruída com toda prova documental e testemunhal 

indispensável para propositura da ação. Noutro giro, em relação a 

preliminar de ilegitimidade passiva, também não deve ser acolhida, 

posto que como acima narrado, busca-se que o demandado cumpra a 

obrigação de fazer assumida perante o Ministério Público, bem como 

responda por sua omissão enquanto gestor público municipal. 

Preceituam os artigos 1º e 2º da Lei 8.429/1992, que nos casos de 

improbidade administrativa, reputam-se sujeitos ativos: Art. 1° Os 

atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor 

ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio 



público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 

concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do 

patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Art. 

2° Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que 

exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas 

entidades mencionadas no artigo anterior. Conforme documentos 

acostados aos autos, restou constatado que o demandado Cornélio, na 

qualidade de Prefeito desta urbe, deixou de cumprir com a resolução 

Recomendação Ministerial n. 007/2018/1ªPJ/SM, inviabilizando à 

população e aos órgãos fiscalizatórios ao amplo acesso às informações 

públicas que dizem respeito à gestão de recursos públicos da 

Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guaporé/RO. 

Com efeito, é frágil a alegação da defesa de que Cornélio, por ter sido 

eleito no ano de 2016 e somente ter tomado posse no ano de 2017, não 

pode ser responsabilizado quanto às irregularidades apontadas no 

período de 2013 a 2015. Também não se sustenta a alegação de que 

cumpriu a recomendação do órgão ministerial, pois encaminhou o 

Projeto de Lei n. 041 de 12 de junho de 2018 à Câmara Municipal para 

suprir as irregularidades apontadas pelo Ministério Público. Ocorre 

que basta uma simples leitura do Projeto de Lei n. 041, de 12 de junho 



de 2018, para verificar que tão somente regula a concessão de ajuda 

de custo aos servidores públicos municipais, restando omisso quanto 

às adequações no funcionamento dos controles internos da pasta; 

reformular a sistemática de se proceder o empenho global para cada 

servidor, tendo em vista que o empenho ordinário proporciona maior 

transparência quanto às concessões e pagamentos; adequar o Portal 

da Transparência para que se façam constar as informações referentes 

a todo o ciclo da despesa pública, ou seja, empenhos, liquidações e 

pagamentos; proceder com a adequação junto ao Banco do Brasil para 

de utilização de histórico bancário específico para cada evento 

(diárias, pagamento a fornecedor, salário, proventos etc) na 

ferramenta gerenciador financeiro; dentre outros. Logo, Cornélio 

tinha e tem o dever de dar cumprimento à recomendação ministerial 

em comento, a partir do momento em que tomou posse como gestor 

público, isto é, adequar o sistema de controle interno e viabilizar o 

direito à informação, à publicidade e à fiscalização dos atos 

administrativos realizados enquanto gestor de recurso público desse 

Município. Por fim, quanto ao mérito, o Ministério Público reserva-se 

a se manifestar no momento adequado, isto é, após a instrução 

processual. III – DA INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL 

DO GUAPORÉ/RO E DE CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO 

PARA APRESENTAREM SOLUÇÕES À RESOLUÇÃO DO OBJETO 



DA DEMANDA. Consoante restou acordado em audiência de 

conciliação, o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, 

presentado pelo prefeito CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO, 

comprometeu-se a, até o final da suspensão do prazo de 60 dias, 

propor forma de trabalho/solução para objeto da demanda de 

obrigação de fazer. Ocorre que, decorrido o prazo de suspensão, o 

demandado quedou-se inerte aos autos. Desta feita, em observância 

ao princípio da primazia do mérito e resolução consensual do conflito, 

o Parquet pugna pela intimação do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL 

DO GUAPORÉ para apresentar uma forma de trabalho/solução para 

sanar as irregularidades na Secretaria Municipal de Educação de São 

Miguel do Guaporé/RO, notadamente quanto aos apontamentos 

realizados na recomendação ministerial n. 007/2018/1ªPJ/SMG. 

Caso não apresentada forma de trabalho/solução, no prazo de 10 

(dez) dias, pugna pelo prosseguimento do feito até sentença final de 

mérito. IV. DA COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS 

PELOS COMPROMISSÁRIOS: GILMAR RAMOS DOS SANTOS, 

OSIEL XAVIER DA GAMA, MARLENE LAZARI PEREIRA BEZERRA 

e SCHARLA CRISTINA R. PEREIRA. Como cediço, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO e os demandados GILMAR RAMOS DOS SANTOS, OSIEL 

XAVIER DA GAMA, MARLENE LAZARI PEREIRA BEZERRA e 

SCHARLA CRISTINA R. PEREIRA realizaram Termo de Ajusta de 



Conduta, o qual foi devidamente homologado pelo Juízo. Os 

compromissários juntaram aos autos os comprovantes de depósitos 

de pagamento dos valores acordados no Termo de Ajusta de Conduta. 

Ocorre que se faz necessário que os compromissários efetuem a 

comprovação dos pagamentos nesta Promotoria de Justiça, 

considerando a existência de um Procedimento Administrativo 

próprio, registrado no parquet sob n. 2019001010015920, que visa 

acompanhar o cumprimento de todos os termos dos instrumentos 

recomendatórios, em atenção ao que reza a Resolução 3-2019 do 

Colégio de Procuradores de Justiça que rege este Órgão Ministerial. 

Desta forma, a fim de garantir a melhor instrução processual, bem 

assim para evitar a ocorrência de vícios, seja nos presentes autos, seja 

no bojo do procedimento extrajudicial alhures mencionado, informa-

se, nesta oportunidade, que todos os compromissários serão 

novamente contatados, a fim de que também efetuem a comprovação 

dos pagamentos nesta Promotoria de Justiça, tanto daqueles que já 

foram efetuados, bem como sobre as parcelas vincendas. V – DOS 

PEDIDOS Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE RONDÔNIA requer: a) O parcial acolhimento da preliminar de 

prescrição suscitada pelo demandado IZAIAS LOPES DA SILVA 

TEIXEIRA, para que seja reconhecida a prescrição quinquenal 

quanto às sanções de perda dos bens ou valores acrescidos 



ilicitamente; perda da função pública; suspensão dos direitos 

políticos; multa civil; e proibição de contratar com o poder público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, exceto quanto 

ao ressarcimento ao erário municipal. b). Pelo não acolhimento das 

preliminares de ausência dos requisitos da petição inicial e 

ilegitimidade passiva levantadas pelo demandado CORNÉLIO 

DUARTE DE CARVALHO em sua defesa preliminar. c) O 

recebimento da presente ação civil pública em relação aos 

demandados MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, 

CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO e IZAIAS LOPES DA SILVA 

TEIXEIRA, eis que já oportunizado aos demandados o que garante o 

artigo 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92, determinando-se, assim, a citação 

destes para, querendo, apresentarem contestação (art. 17, § 8º, da Lei 

n. 8.429/92), com as observâncias dos artigos. 285 e 319 do CPC. d). 

Por fim, a intimação do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 

GUAPORÉ para apresentar uma forma de trabalho/solução para 

sanar as irregularidades na Secretaria Municipal de Educação de São 

Miguel do Guaporé-RO, notadamente quanto aos apontamentos 

realizados na recomendação ministerial n. 007/2018/1ªPJ/SMG. São 

Miguel do Guaporé/RO, 20 de outubro de 2019. DAEANE ZULIAN 

DORST Promotora de Justiça”, frisou.  

 



RESPOSTA DO JUÍZO À INDAGAÇÃO MINISTERIAL 

  

No dia 20/04/2020, analisando a pretensão ministerial nos termos 

do petitório anterior, Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro, juíza de 

direito titular da comarca de São Miguel do Guaporé, decidiu o 

postulado seguintes termos: “O Ministério Público do Estado de 

Rondônia no uso de suas atribuições ajuizou Ação Civil Pública 

contra MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, 

CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO, OSIEL XAVIER DA GAMA, 

IZAIAS LOPES DA SILVA TEIXEIRA, GILMAR RAMOS DOS 

SANTOS, SCHARLA CRISTINA R. PEREIRA e MARLENE LAZARI 

PEREIRA BEZERRA, em razão de ato de improbidade administrativa 

praticado pelos requeridos, aplicando-lhes as penas do art. 19, da Lei 

n. 12.846/13, com a comunicação ao CNEP (Cadastro Nacional das 

Empresas Punidas), nos termos do art. 22 da Lei n. 12.846/13. 

Devidamente notificados, os Requeridos OSIEL XAVIER DA GAMA, 

CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO e IZAIAS LOPES DA SILVA 

TEIXEIRA, sendo que apresentaram respectivamente Defesa Prévia, 

arguindo preliminares que serão analisadas abaixo. Impugnada a 

Defesa Prévia, o Ministério Público manifestou pelo acolhimento 

parcial da preliminar de prescrição arguida por Isaias, devendo 



reconhecer a prescrição quinquenal quanto ás sanções de perda dos 

bens ou valores acrescidos ilicitamente perda da função pública; 

suspensão dos direitos políticos; multa civil; e proibição de contratar 

com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios. Por outro lado, impõe-se o prosseguimento dos autos para 

fins exclusivos de ressarcimento ao erário municipal. Consoante a 

impugnação à defesa prévia do requerido Cornélio, o Parquet pugnou 

pelo afastamento da preliminar de rejeição da ação por ausência de 

requisitos, vez que os fatos estão pormenorizadamente narrados e 

individualizados, havendo a indicação do liame/nexo causal entre a 

conduta praticada pelo demandado e o resultado danoso causado à 

sociedade. Já em relação a preliminar de ilegitimidade passiva, aduz 

o Parquet que também não deve ser acolhida, pois deve o requerido 

Cornélio cumprir com a obrigação assumida perante a promotoria, 

além disso, deve responder pela omissão enquanto gestor público 

municipal. Por conseguinte, o Ministério Público pugnou pelo 

prosseguimento do feito. É o breve relatório. Decido. Trata-se de ação 

civil pública por atos de improbidade administrativa que 

supostamente afrontou o disposto nos artigos 10 e 11 da LIA. Não 

verifico, de plano, a ocorrência de nenhuma das hipóteses de rejeição 

da ação previstas no art. 17, §8º, da Lei n. 8.429/92. Anoto que o 

recebimento da inicial, a qual se baseia na análise dos elementos de 



prova trazidas aos autos, não tem o condão de antecipar o mérito a ser 

debatido. O que se verifica, nesta fase, e tão somente se há indícios de 

autoria e materialidade acerca dos fatos narrados. Conforme leciona 

Hugo Nigro Mazzili: Para o ajuizamento da ação de improbidade, não 

se exige prova pré-constituída; bastam indícios de autoria e 

materialidade; caberá a instrução, só as garantias do contraditório, 

fornecer ou não as provas necessárias. (A Defesa dos Interesses 

Difusos em Juízo 24. ed., ampla. E atual. São Paulo: Saraiva, 2011). 

Ainda segundo referido doutrinador, a defesa preliminar não se trata 

de oportunidade para antecipar a discussão do mérito da lide, mas 

sim para que o réu possa ter a oportunidade de demonstrar de plano, 

se lhe for possível, a falta de justa causa para instaurar-se o processo 

contra ele. Assim, na fase prevista no art. 17, §8º, da LIA, o magistrado 

deve limitar-se a um juízo preliminar sobre a inexistência da 

improbidade, da procedência da ação ou da inadequação da via eleita, 

a fim de evitar a ocorrência de lides temerárias. Neste mesmo sentido 

leciona Emerson Garcia: [...] o momento preambular, antecedente ao 

recebimento da inicial, não se volta a um exame aprofundado 

da causa petendi exposta pelo autor em sua vestibular, servindo 

precipuamente, como já dito, como instrumento de defesa da própria 

jurisdição, evitando lides temerárias. Poderíamos afirmar, sem medo, 

que, tal como se verifica na seara processual penal, deve o Magistrado, 



neste momento, servir-se do princípio in dubio pro societate, não 

coartando, de forma perigosa, a possibilidade de êxito do autor em 

comprovar, durante o processo, o alegado na inicial (Garcia, 

Emerson. Improbidade administrativa. 6, ed. rev. e ampl. E 

atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011). No caso em liça, as 

provas que compõem a ação sinalizam para a necessidade de se dar 

prosseguimento ao feito. Todos os Requeridos foram devidamente 

notificados e apresentaram Defesa Prévia, ressalvado aqueles que 

realizaram Termo de Ajuste de Concuta –TAC; Passo à análise das 

preliminares arguidas. Da Preliminar de Prescrição. O 

Requerido Izaias Lopes da Silva Teixeira arguiu a prescrição da 

pretensão, sob a alegação de que é o caso de prescrição de 05 (cinco) 

anos, cujo termo a quo é término do mandato ou do exercício 

funcional, consoante a ratio essenti do art. 23, inciso I, da Lei n. 

8.429/92. Face a está preliminar arguida, observa-se que trata de ato 

que visa o ressarcimento dos danos causados ao ente público e 

conduta improba dolosa, logo, nos termos do entendimento adotado 

pelo Supremo Tribunal Federal e na Carta Magna em seu art. 37, §5º, 

são imprescritíveis, senão vejamos: São imprescritíveis as ações de 

ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado 

na Lei de Improbidade Administrativa. STF. Plenário. RE 852475/SP, 

Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson 



Fachin, julgado em 08/08/2018. Art. 37. A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

19, de 1998). (…). § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para 

ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem 

prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 

Ante o exposto, rejeito pois, a preliminar. Da preliminar de Inépcia da 

Inicial. Ao que se refere a preliminar de inépcia da inicial, ou seja, 

rejeição da ação por ausência de requisitos, arguida por Cornélio 

Duarte de Carvalho, esta não merece prosperar, haja vista que embora 

a requerida aduza que a exordial não descreveu os fatos que poderão 

configurar, em tese, o dano ao erário, do alegado pelo Autor, retira-se 

com clareza os fatos alegados, o qual descreveu satisfatoriamente o 

ocorrido pelo qual se imputa aos requeridos o dano ao erário, o que 

será melhor analisado em fase instrutória. No que dispõe ao dolo ou 

culpa, a análise nesse momento entraria no mérito da questão. O 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante os seguintes arestos: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO DE 

PRETENSÕES. POSSIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL NÃO 



CONFIGURADA. 1. É possível a cumulação de pretensões de natureza 

diversa na Ação Civil Pública por improbidade administrativa, desde 

que observadas as condições específicas do Código de Processo Civil 

(compatibilidade de pedidos, identidade do juízo competente e 

obediência ao mesmo procedimento), tendo em vista a 

transindividualidade do seu conteúdo – defesa de interesses difusos, 

da probidade administrativa e do patrimônio público. Precedentes do 

STJ. 2. Não se configura inépcia da inicial se a petição contiver a 

narrativa dos fatos configuradores, em tese, da improbidade 

administrativa e, para o que importa nesta demanda, do prejuízo aos 

cofres públicos. 3. Sob pena de esvaziar a utilidade da instrução e 

impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos nas ações de 

improbidade administrativa, a petição inicial não precisa descer a 

minúcias do comportamento de cada um dos réus. Basta a descrição 

genérica dos fatos e imputações. 4. Na hipótese dos autos, a referida 

descrição é suficiente para bem delimitar o perímetro da demanda e 

propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa. 

(Recurso Especial provido. (REsp 964.920/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

28/10/2008, DJe 13/03/2009). PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - DEFICIÊNCIA NA 



FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS - DESCABIMENTO - 1. Não se conhece de 

violação do art. 535 do CPC por deficiência na fundamentação do 

recurso. Aplicação da Súmula 284/STF. 2. Descabe ao STJ emitir 

juízo de valor sobre teses relacionadas a dispositivos da Constituição 

Federal. 3. A petição inicial de ação civil pública não necessita 

descrever o comportamento e a conduta dos acusados com todos os 

pormenores requeridos pela lei processual penal, sendo suficiente a 

descrição genérica dos fatos e das imputações. Preliminar de inépcia 

da petição inicial rejeitada.  A conduta culposa que gera dano ao 

erário caracteriza a improbidade administrativa prevista no 10 da Lei 

8.429/92. 5. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte não 

provido. (REsp 1183719/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010). 

Nestes termos, rejeito também a preliminar arguida pelo 

requerido Cornélio. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Ademais, 

no que toca a preliminar de Ilegitimidade Passiva, anoto que, ao 

menos neste juízo de cognição sumária, não verifico na hipótese a 

ilegitimidade passiva “ad causam” arguida pela parte ré, sr. Cornélio. 

Isso porque, o réu Cornélio é, em tese, parte legítima a compor o polo 

passivo da demanda, eis que dos documentos que instruem o feito 

extraem-se quanto à autoria atribuída a ele, já que à época dos fatos 



atuava como gestor público, ora prefeito desta Comarca. Demais 

disso, segundo a Teoria da Asserção, para que alguém tenha 

legitimidade para a causa basta que tal decorra da narrativa da 

exordial e a questão acerca do evento narrado passa a ser mérito. 

Consigno que aludida prefacial suscitada é matéria passível de ser 

apreciada conjuntamente com o mérito da causa, pois em razão da 

complexidade, exige análise dos documentos anexados aos autos, 

implicando, portanto, em verdadeira resolução do mérito. Porto isto, 

repilo a preliminar arguida. A teor dos fatos na inicial e dos 

documentos que a acompanham, e, estando presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, impõe-se o 

prosseguimento da ação, transferindo para a fase de cognição 

exauriente a análise da descrição dos fatos imputados e da ocorrência 

da materialidade de ato de improbidade, sob pena de se adentrar no 

mérito antes mesmo de estabilizada a lide e se incorrer em flagrante 

desrespeito ao devido processo legal, contraditório e direito de ação, 

todos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos. Posto 

isso, determino a citação dos Requeridos Izaias Lopes da Silva 

Teixeira e Cornélio Duarte de Carvalho para 

apresentarem Contestação, no prazo legal, sob pena de revelia. 

Contestada a ação por todos os requeridos, ou decorrendo in albis, dê-

se vista ao Ministério Público para impugnar no prazo legal, e após, 



façam os autos conclusos. Remeta-se os autos aos entes Públicos, nos 

moldes do art. 183, §1º, do CPC. Por fim, ainda em análise a peça de 

impugnação confeccionada pelo Parquet, verifica-se o pedido de 

intimação do Município de São Miguel do Guaporé/RO para, 

apresentar uma forma de trabalho/solução para sanar as 

irregularidades na Secretaria Municipal de Educação de São Miguel 

do Guaporé/RO, notadamente quanto aos apontamentos realizados 

na recomendação ministerial n. 007/2018/1ªPJ/SMG. Considerando 

a existência de compromisso firmado entre o Ministério Público e 

o Município nesse sentido, a CPE intime-se o Município para, no 

prazo de 10 (dez) dias apresentar quais medidas foram tomadas para 

sanar a irregularidade. No que tange, o TAC firmado entre o Parquet e 

os requeridos Gilmar, Osiel, Marlene e Scharla, observa-se que 

comprovantes foram anexados aos autos, assim, pode o Ministério 

Público reportar tais comprovantes de pagamento aos seus arquivos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se”, disse a magistrada,  

 

NOVA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

 

No dia 06/05/2020, Felipe Magno Silva Fonsêca, promotor de justiça 

titular, manifestou nos autos afirmando como segue: “O Ministério 



Público do Estado de Rondônia certifica ciência da decisão acostada 

ao ID. 37648698, bem assim da contestação apresentada pelo 

demandado Cornélio Duarte de Carvalho do pedido de arquivamento 

do Termo de Ajustamento de Conduta em favor compromissário Osiel 

Xavier da Gama. Em atenção à decisão, o parquet aguarda a 

apresentação da contestação pelo demandado IZAIAS LOPES DA 

SILVA para apresentar impugnação às peças defensivas. De outra 

banda, verifica-se que o compromissário OSIEL XAVIER DA GAMA 

peticionou aos autos requerendo o arquivamento do Termo de 

Ajustamento de Conduta sob a justificativa de que cumpriu todos os 

termos do acordo avençado com o MINISTÉRIO PÚBLICO (ID. 

37010921). Pois bem. Constata-se que o compromissário OSIEL 

XAVIER DA GAMA cumpriu a cláusula segunda do Termo de Ajuste 

de Conduta, ou seja, pagou integralmente o valor de 02 (dois) salários 

mínimos vigentes no ano de 2019, consistente em R$ 1.996,00 (mil 

novecentos e noventa e seis reais), conforme se verifica nos 

comprovantes de pagamento juntados. Todavia, não houve o 

cumprimento da cláusula terceira do respectivo termo, haja vista que 

o compromissário ficou proibido de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário pelo prazo de 01 (um) ano. Desta forma, da data 



da homologação judicial do Termo de Ajuste de Conduta em 

09/07/2019 até a presente data, ainda restam cerca de 02 (dois) 

meses de vigência do compromisso firmado entre as partes. Logo, não 

há que se falar em arquivamento do Termo de Ajuste de Conduta em 

favor compromissário OSIEL XAVIER DA GAMA. Assim sendo, 

pugna-se por nova vista dos autos após a apresentação da contestação 

pelo demandado IZAIAS LOPES DA SILVA ou expiração do lapso 

temporal para resposta. São Miguel do Guaporé/RO, 06 de maio de 

2020. FELIPE MAGNO SILVA FONSÊCA Promotor de Justiça”, disse 

o promotor. 

 

ANÁLISE DO PEDIDO MINISTERIAL 

 

No dia 24/09/2020, Rejane de Sousa Gonçalves Fraccaro, juíza de 

direito, ao analisar o pedido ministerial, relatou o que sege: 

“Considerando a juntada de contestação pelo réu Izaias Lopes da Silva 

Teixeira, vistas ao Ministério Público, para que no prazo legal 

impugne à contestação. Após, intimem-se as partes, para se 

manifestar sobre o interesse na produção de provas, no prazo de 10 

(dez) dias, justificando a sua relevância e pertinência; Em se tratando 

de prova documental suplementar (CPC, art. 435), deverá a mesma 



ser produzida no mesmo prazo acima concedido; No caso de 

requerimento de prova testemunhal, desde já, determino que seja 

depositado o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, 

residência e o local de trabalho (CPC, art. 450), sendo facultada a 

condução destes, independentemente de intimação. Na mesma 

oportunidade em que for intimado, deverá o Ministério Público se 

manifestar quanto ao cumprimento das obrigações pelas partes que 

firmaram TAC, devendo também informar a devida destinação dos 

valores que foram depositados pelas partes nos autos. Diligencie-se. 

Expeça-se o necessário”, argumento. 

 

NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO POR PARTE 

DA PROFESSORA E OS DANOS AO ERÁRIO EXISTENTES 

 

Marlene Lázari Pereira Bezerra, ex-secretária na administração de 

Zenildo Pereira dos Santos, que foi chefe do poder executivo 

municipal no período de 2013 a 2016, recebeu de salário um montante 

de R$ 81.626,37, mesmo proibida pelo poder judiciário. Isso porque, 

no dia 27/03/2019, a professora assinou um TAC (Termo de 

Ajustamento de Conduta) com o representante do Ministério Público 

do Estado de Rondônia, na comarca de São Miguel do Guaporé, do 



qual reza, na cláusula terceira, do referido TAC, que a professora 

ficará proibida de contratar com o poder público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária pelo 

período de um ano. Ao acessar o portal da transparência da Prefeitura 

de São Miguel do Guaporé, constata-se que a professora Marlene 

Lázari Pereira Bezerra,, estatutária do ente público municipal desde o 

dia 03/02/1998, lotada atualmente na Escola Municipal Carlos 

Gomes, trabalhando 40 semanais, da qual recebera a importância de 

81.626,37 (oitenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e 

sete centavos), desobedecendo o acordo firmado no TAC, assinado 

por ela e com o representante do Ministério Público Estadual, da qual 

se comprometera de que não receberia do poder público municipal 

créditos direta ou indiretamente. Pelo TAC, a professora só poderia 

receber salário a partir do dia 27/03/2019, quando, então, estaria 

desimpedida de auferir crédito junto à Fazenda Pública Municipal de 

São Miguel do Guaporé. O salário médio da professora na 

administração é de R$ 5.408,75, conforme registra o portal da 

transparência da prefeitura referente ao mês de junho de 2019. 

Durante o período proibitivo, a professora recebera da Secretaria 

Municipal de Educação 11 salários em 2019 e 04 salários em 2020. O 

TAC foi homologado pelo juízo civil da comarca de São Miguel do 



Guaporé, no dia 09/07/2019, nos autos de número 7002776-

66.2018.8.22.0022, que trata sobre improbidade administrativa e 

assim se manifestara o magistrado em substituição quanto ao acordo 

firmado pelas partes no TAC: “Sentença. Trata-se de ação civil pública 

de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Rondônia em face dos requeridos. Ao longo do processo foi 

pactuado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Vieram os autos 

para homologação. É o brevíssimo relatório. Pois bem, o 

representante do Ministério Público através de Termo de ajustamento 

de conduta – TAC, realizou acordo com o requerido, onde o mesmo 

se compromete a cumprir os termos acordados, consistentes em 

pagamento de multa civil e proibição de contratação com o Poder 

Público. Assim, considerando que os termos do acordo atendem a 

finalidade da referida ação, tenho por bem homologar, que será regido 

pelas cláusulas e condições constantes do referido instrumento. Vale 

mencionar que o TAC é um título executivo extrajudicial, que pode ser 

cobrado em juízo, em caso de descumprimento das obrigações nele 

contidas. Por todo o exposto, homologo por sentença para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo efetivado pelas partes, que se 

regerá pelas cláusulas constantes no referido documento e como 

consequência, extingo o feito com julgamento do mérito na forma do 

art. 487, III, “a” do CPC. Sem custas e sem verbas honorárias. 



Independente de trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se. 

Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C.”. Além da professora Marlene 

Lázari Pereira Bezerra, figura no polo passivo na mesma ação o atual 

chefe do poder executivo municipal de São Miguel do Guaporé, 

Cornélio Duarte de Carvalho. No dia 02/07/2020, Felipe Magno Silva 

Fonsêca, promotor de justiça na comarca, percebeu que a professora 

recebera salários da prefeitura mesmo proibida e assim se 

manifestou: “Todavia, não houve o cumprimento da cláusula terceira 

do respectivo termo, haja vista que a compromissária ficou proibida 

de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo 

prazo de 01 (um) ano, devendo-se aguardar o transcurso integral do 

referido prazo para que se dê a extinção do feito”. 

 

DA INÉRCIA DO PREFEITO À NÃO OBSERVÃNCIA DO TAC 

CELEBRADO COM A PROFESSORA 

 

A partir do momento que o prefeito do município de São Miguel do 

Guaporé passou a figurar no polo passivo da ação de obrigação de 

fazer cumulada com improbidade administrativa em face da 



professora Marlene Lazari, obviamente, o gestor não poderia ter 

efetuado pagamento de salário à servidora, uma vez que ficou 

registrado e consignado no Termo de Ajustamento de Conduta que a 

funcionário não poderia receber proventos, prestar serviços à 

administração municipal e a qualquer órgão público, enquanto 

estivesse valendo o prazo de cumprimento do referido acordo com a 

justiça pública, mesmo assim mostrou-se incapaz de evitar uma 

sangria considerável aos cofres públicos do poder público municipal, 

o que significa que o erário sofrera prejuízo não somente de ordem 

financeira, como também moral e descrédito no tocante à falta de 

credibilidade de conduzir, com maestria, os rumos da administração, 

devido à sua total negligência, incapacidade e porque não conivência 

com a situação que perdurou vários meses, mesmo ciente de que os 

pagamentos de salários à professora eram ilegais, imorais e 

inaceitáveis.  

 

CONDENAÇÃO NO TCE/RO QUANTO À PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 

 

O MDB anunciou no último dia 24/08/2020, a indicação do 

advogado e ex-secretário estadual de Saúde, Williames Pimentel, 



como pré-candidato a prefeito de Porto Velho. Após reunião de 

consenso com a executiva regional, liderada pelos deputados Lucio 

Mosquini e Jean de Oliveira, os dois outros nomes na disputa pela 

vaga, desembargador aposentado Walter Waltenberg e George Braga, 

desistiram. George foi escolhido como futuro vice de Pimentel, mas 

não está descartada uma composição com outra legenda. Porém, 

dificilmente vai conseguir o deferimento do registro de sua 

candidatura. Pelo portal da transparência do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, o nome de pré-candidato à Prefeitura de Porto 

Williames Pimentel, ex-secretário de Saúde, no governo de Confúcio 

Moura, encontra com pendência. O maior entrave na sua pretensão 

está no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia refere-se ao 

processo de número 00951/10, julgado em 28/02/2019, referente ao 

APL-TC 00056/19, publicado pelo diário da corte de contas de 

número 1827 e o trânsito em julgado aconteceu no dia 02/04/2019 e 

somente no dia 02/04/2027 é que ele poderá disputar algum cargo 

eletivo. O candidato do MDB recorreu da decisão, porém a corte 

negou o recurso. Veja o julgado, de tomada de conta especial, do 

processo de número 3696/2010–TCE-RO, que trata de 

irregularidades na execução do contrato n. 120/PGM/2010, 

celebrado para execução de obras no espaço “Praça do Contorno”, 

Bairro Marechal Rondon, do processo administrativo de número 



20.0042/2010, quando o agente político era secretário municipal 

(SEMPRE) de Roberto Sobrinho na Prefeitura de Porto Velho. Outros 

agentes também foram condenados no mesmo processo, a saber: 

Israel Xavier Batista, ex-secretário municipal de Projetos e Obras 

Especiais); Mauro Sérgio Martins Frade, engenheiro fiscal das Obras; 

Simony Freitas de Menezes, engenheira fiscal Obras Empresa Boa 

Marca Comércio e Serviços Ltda; Empresa contratada, representada 

pelo senhor Iane de Melo Nogueira, à época. O relator do caso na corte 

é conselheiro Omar Pires Dias, do TCE/RO. Veja o que ele disse em 

seu voto: “Após a conversão do procedimento em Tomada de Contas 

Especial, uma vez verificadas irregularidades, com dano ao erário, 

deve-se imputar débito e multa aos agentes responsáveis, em razão da 

prática e atos de gestão ilegais e de dano ao erário decorrente de ato 

de gestão ilegítimo; 2. Tomada de Contas Especial irregular, com 

imputação de débito e multa. Não reconhecimento da prescrição. 

Parecer prévio. O Tribunal de Contas do estado de Rondônia, reunido 

em sessão ordinária realizada no dia 6 de dezembro de 2018, 

apreciando a tomada de contas especial referente a irregularidades na 

execução do contrato n. 120/PGM/2010, celebrado para execução de 

obras no espaço “Praça do Contorno”, Bairro Marechal Rondon 

(processo administrativo n. 20.0042/2010), no Município de Porto 

Velho, de responsabilidade do senhor Roberto Eduardo Sobrinho, na 



qualidade de Prefeito Municipal e ordenador de despesa, exercício de 

2011, por unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro-

substituto Omar Pires Dias; e considerando o entendimento fixado 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário nº 

848.826/DF; considerando que a ATRICON publicou a resolução n. 

01/2018, que trata de recomendação expedida a todos os Tribunais de 

Contas do país, relativa às deliberações nos processos de contas de 

gestão em que prefeito figurar como ordenador de despesas; 

considerando o disposto no art. 1º, inciso I, da Resolução n. 

266/2018/TCERO, quanto à emissão de parecer prévio, 

exclusivamente, para os fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei 

Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei 

Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010; considerando o 

evidenciado descumprimento aos artigos 62 e 63, ambos da Lei 

Federal n. 4.320/64, pela irregular liquidação das despesas, no valor 

histórico de R$ 24.479,95 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta 

e nove reais e noventa e cinco centavos), alusivas a execução do 

contrato n. 120/PGM/2010, com o pagamento de serviços que não 

foram executados, que gerou dano ao erário do Município de Porto 

Velho, decorrente de ato de gestão ilegítimo e antieconômico; 

considerando, por fim, o entendimento do Corpo Instrutivo e do 

Ministério Público de Contas com os quais há convergência, submete-



se a excelsa deliberação deste Egrégio Plenário o seguinte voto: I – 

emitir parecer prévio pela não aprovação da tomada de contas 

especial convertida para apuração de irregularidades na execução do 

Contrato n. 120/PGM/2010, celebrado para execução de obras no 

espaço “Praça do Contorno”, Bairro Marechal Rondon (processo 

administrativo n. 20.0042/2010), no Município de Porto Velho, de 

responsabilidade do senhor Roberto Eduardo Sobrinho, na qualidade 

de Prefeito Municipal e ordenador de despesa, exercício de 2011, com 

supedâneo no art. 1º, inciso I, da Resolução n. 266/2018/TCE-RO, 

exclusivamente para os fins do o disposto no art. 1º, inciso I, alínea 

“g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (alterada pela 

Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010)1 , por violação 1 

[…]. Art. 1º São inelegíveis: I – para qualquer cargo: aos artigos 62 e 

63, ambos da Lei Federal n. 4.320/64, pela irregular liquidação das 

despesas, no valor histórico de R$ 24.479,95 (vinte e quatro mil, 

quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), 

alusivas a execução do Contrato n. 120/PGM/2010, com o pagamento 

de serviços que não foram executados, que gerou dano ao erário do 

Município de Porto Velho, decorrente de ato de gestão ilegítimo e 

antieconômico, conforme item 5, do Relatório Técnico de fls. 

702/707. Participaram do julgamento os conselheiros Francisco 

Carvalho da Silva, Paulo Curi Neto, Wilber Carlos dos Santos Coimbra 



e Benedito Antônio Alves, o conselheiro-substituto Omar Pires Dias 

(relator), o conselheiro presidente Edilson de Sousa Silva; e a 

procuradora-geral do Ministério Público de Contas, Ivonete 

Fontenelle de Melo. O Conselheiro Valdivino Crispim de Souza 

declarou-se suspeito, nos termos do art. 145 do Código de Processo 

Civil. Ausente o conselheiro José Euler Potyguara Pereira de Mello, 

Porto Velho, quinta-feira, 6 de dezembro de 2018, Omar Pires Dias, 

conselheiro-substituto, relator Edilson de Sousa Silva, conselheiro 

presidente, sinalizaram a inelegibilidade de Williames Pimentel por 

08 (oito) anos, afirmando: “ g) os que tiverem suas contas 

relativas ao exercício de cargos ou funções públicas 

rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato 

doloso de improbidade administrativa, e por decisão 

irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido 

suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições 

que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a 

partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 

II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores 

de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem 

agido nessa condição”, (grifei).  

 



CONTAS JULGADAS IRREGULARES E PARECER PRÉVIO 

PELA REPROVAÇÃO DAS CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

No caso relacionado à professora Marlene Lazari e o prefeito do 

Município de São Miguel do Guaporé, ambos já foram condenados 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no processo de 

número processo 6.666/2017, relacionado ao assunto de fiscalização 

de atos e contratos, no tocante à verificação de cumprimento de 

determinação fixada no Acórdão APL-TC n. 00382/17, com base nos 

autos de número. 4.613/15-, o pleno da corte de contas, como se 

denota a seguir: “Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé-RO. 

RESPONSÁVEIS: Cornélio Duarte de Carvalho – CPF/MF n. 

326.946.602-15 – Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé-RO; 

Marlene Lazari Pereira Bezerra – CPF/MF n. 466.129.981-72 – 

Secretária Municipal de Educação. RELATOR: Conselheiro Wilber 

Carlos dos Santos Coimbra. SESSÃO: 9ª Sessão Ordinária do 

http://www.tce.ro.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/parecer-pre%CC%81vio-pela-reprovac%CC%A7a%CC%83o-das-contas.pdf
http://www.tce.ro.gov.br/wp-content/uploads/2016/07/parecer-pre%CC%81vio-pela-reprovac%CC%A7a%CC%83o-das-contas.pdf


Tribunal Pleno de 7 de junho de 2018. GRUPO: I EMENTA: 

FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. AFERIÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS POR 

INTERMÉDIO DE ACÓRDÃO. NÃO-ATENDIMENTO 

INJUSTIFICADO ÀS DETERMINAÇÕES ORDENADAS. MULTA 

PECUNIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE NOVO 

PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL. 1. O 

não-atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência 

do Relator ou à decisão do Tribunal, torna o agente transgressor 

incurso na pena de multa descrita no art. 55, inciso IV, da LC n. 154, 

de 1996; 2. No presente caso, restou demonstrado que os 

responsáveis, injustificadamente, deixaram de atender às 

determinações do Acórdão APL-TC n. 000382/17, motivo que enseja 

a aplicação de multa pecuniária, no valor de R$ 1.620,00 (mil 

seiscentos e vinte reais), com espeque no art. 55, inciso IV, da LC n. 

154, de 1996, a teor dos precedentes deste Tribunal de Contas; 3. 

Multa pecuniária aplicada, com nova fixação de prazo para 

atendimento da determinação deste Tribunal; 4. Precedente: Acórdão 



n. 120/2014-Pleno, proferido no bojo dos autos n. 2833/2013/TCE-

RO, e Acórdão n. 404/2015 – 2ª Câmara, Processo n. 

1.081/2011/TCE-RO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes 

autos, que tratam de Fiscalização de Atos e Contratos, cujo objeto é 

verificar o cumprimento das determinações constantes no Dispositivo 

do Acórdão APL-TC n. 00382/17, proferido pelo egrégio Tribunal 

Pleno dessa Colenda Corte de Contas, por ocasião do julgamento do 

Processo n. 4.613/15-TCER, que, por sua vez, tratou de auditoria para 

avaliar a qualidade e disponibilidade das instalações e equipamentos 

das escolas públicas de ensino fundamental, como tudo dos autos 

consta. ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas 

do Estado de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, 

Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, por 

unanimidade de votos, em: I – CONSIDERAR NÃO CUMPRIDAS as 

determinações fixadas nos itens II e III do Acórdão APL-TC 

00382/17-Pleno, proferido pelo egrégio Tribunal Pleno desta Colenda 

Corte de Contas, por ocasião do julgamento do Processo n. 4.613/15-

TCER, que, por sua vez, tratou de auditoria para avaliar a qualidade e 



disponibilidade das instalações e equipamentos das escolas públicas 

de ensino fundamental, por parte dos responsáveis, o Excelentíssimo 

Senhor Cornélio Duarte de Carvalho, CPF/MF n. 326.946.602-15, 

Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé-RO e a Senhora 

Marlene Lazari Pereira Bezerra, CPF/MF n. 466.129.981-72, 

Secretária Municipal de Educação, que, respectivamente, foram 

notificados por intermédio do Ofício Circular n. 0013/2017/DP-SPJ e 

pelos Avisos de Recebimento, às fls. 3 e 37, ambas, constantes no, e 

quedaram-se inertes; II – MULTAR o Excelentíssimo Senhor 

Cornélio Duarte de Carvalho, CPF/MF n. 326.946.602-15, Prefeito 

Municipal de São Miguel do Guaporé-RO, e a Senhora Marlene Lazari 

Pereira Bezerra, CPF/MF n. 466.129.981-72, Secretária Municipal de 

Educação, individualmente, no valor de R$ 1.620,00 (mil seiscentos 

e vinte reais), com arrimo na disposição inserta no art. 55, inciso IV, 

da LC n. 154, de 1996, por não terem atendido, injustificadamente, às 

determinações fixadas nos itens nos itens II e III do Acórdão APL-TC 

00382/17-Pleno, conforme o disposto no item I do dispositivo; III – 

FIXAR o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação no diário 



oficial eletrônico do TCE-RO, para que os agentes responsabilizados 

no item anterior comprovem, perante esta Corte de contas, o 

recolhimento da referida multa à conta do Fundo de Desenvolvimento 

Institucional do Tribunal de Contas, Conta Corrente 8358-5, Agência 

2757-X, em conformidade com o art. 3º, inciso III, da Lei 

Complementar n. 194, de 1997, bem como fica, desde já, autorizado a 

cobrança judicial, caso o jurisdicionado precitado não promova o 

recolhimento do quantum sancionatório a si irrogado; IV – 

DETERMINAR, via ofício, ao Excelentíssimo Senhor Cornélio Duarte 

de Carvalho, CPF/MF n. 326.946.602-15, Prefeito Municipal de São 

Miguel do Guaporé-RO, e a Senhora Marlene Lazari Pereira Bezerra, 

CPF/MF n. 466.129.981-72, Secretária Municipal de Educação, e/ou 

quem lhes estejam substituindo na forma da lei que, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento, enviem a esta Corte 

de Contas documentação idônea e hábil para o fim de comprovar as 

medidas adotadas para o cumprimento dos itens I, II e III do Acórdão 

APL-TC 00382/17-Pleno, sob pena de nova aplicação de multa 

prevista no art. 55, IV, da Lei Complementar n. 154, de 1996, para 



tanto, anexando-se a cópia deste Decisium; V – ALERTEM-SE aos 

agentes políticos alinhados no item anterior, que o não atendimento 

injustificado da medida que ora se determina, poderá resultar em 

novel sanção pecuniária, na forma do regramento cogente insculpido 

no art. 55, IV e VII, da LC n. 154, de 1996; VI –DÊ-SE CIÊNCIA deste 

Acórdão, via DOeTCE-RO, na forma regimental; VII – PUBLIQUE-

SE, e VIII – SOBRESTEM-SE os presentes autos, no Departamento 

do Pleno, para cumprimento e o acompanhamento das determinações 

consignadas no presente Acórdão. Para tanto, expeça-se o necessário. 

Participaram do julgamento os Conselheiros JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, PAULO CURI NETO, WILBER 

CARLOS DOS SANTOS COIMBRA (Relator), BENEDITO ANTÔNIO 

ALVES; o Conselheiro Presidente em exercício VALDIVINO 

CRISPIM DE SOUZA; e a Procuradora-Geral de Ministério Público de 

Contas, YVONETE FONTINELLE DE MELO. Porto Velho, quinta-

feira, 7 de junho de 2018. WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 

Conselheiro Relator (assinado eletronicamente) VALDIVINO 

CRISPIM DE SOUZA Conselheiro Presidente em exercício. 



PROCESSO N: 6.666/2017 – TCER. ASSUNTO: Fiscalização de Atos 

e Contratos – Verificação de cumprimento de determinação fixada no 

Acórdão APL-TC n. 00382/17 – Processo n. 4.613/15-TCER – 

Tribunal Pleno. UNIDADE: Prefeitura Municipal de São Miguel do 

Guaporé-RO. RESPONSÁVEIS: Cornélio Duarte de Carvalho – 

CPF/MF n. 326.946.602-15 – Prefeito Municipal de São Miguel do 

Guaporé-RO; Marlene Lazari Pereira Bezerra – CPF/MF n. 

466.129.981-72 – Secretária Municipal de Educação. RELATOR: 

Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. SESSÃO: 9ª Sessão 

Ordinária do Tribunal Pleno de 7 de junho de 2018. GRUPO: I 

RELATÓRIO 1. Trata-se de Fiscalização de Atos e Contratos, cujo 

objeto é verificar o cumprimento das determinações constantes no 

Dispositivo do Acórdão APL-TC n. 00382/17, proferido pelo Egrégio 

Tribunal Pleno dessa Colenda Corte de Contas, por ocasião do 

julgamento do Processo n. 4.613/15-TCER, que, por sua vez, tratou de 

auditoria para avaliar a qualidade e disponibilidade das instalações e 

equipamentos das escolas públicas de ensino fundamental, in litteris: 

I – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às 



escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos 

Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas 

municipais, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que no prazo 

de 60 dias, a contar do conhecimento do Acórdão, adotem 

providências quanto à indisponibilidade de bebedouros e sanitários 

destinados aos alunos, consoante destacado nos itens 2.7 e 2.9 do 

Relatório de Auditoria. II – Determinar ao Secretário Estadual de 

Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais 

e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às 

escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem 

lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes 

providências: a) Criar proteção externa naquelas escolas que não 

possuem proteção externa; b) Ajustar a proteção externa daquelas 

escolas que possuem proteção externa inadequada; c) Capinar/roçar 

rotineiramente o interior das escolas; d) Coletar rotineiramente os 

entulhos existentes nas escolas; e) Resolver o problema de 

escoamento das águas pluviais naquelas escolas que possuem 

problemas com alagamento; f) Adequar as soluções de acessibilidade 



das escolas demandadas pelos alunos PNE; g) Ajustar os sanitários 

destinados aos alunos naquelas escolas que possuem sanitários 

inadequados; h) Ajustar os bebedouros destinados aos alunos 

naquelas escolas que possuem bebedouros inadequados; i) Ajustar o 

abastecimento de água nas escolas que possuem inadequação nos 

abastecimento de águas para uma fonte adequada; j) Criar parque 

infantil nas escolas que não possuem esse ambiente no qual é 

ministrado o ensino infantil; k) Ajustar o parque infantil naquelas 

escolas que possuem parque infantil inadequado; l) Criar quadra de 

esportes naquelas escolas que não possuem o mencionado ambiente; 

m) Ajustar as quadras de esportes naquelas escolas que possuem 

quadras inadequadas; n) Criar biblioteca nas escolas que não 

possuem o mencionado ambiente; o) Disponibilizar biblioteca 

naquelas escolas que possuem bibliotecas indisponíveis; p) Ajustar as 

bibliotecas das escolas que possuem bibliotecas inadequadas; q) Criar 

laboratório de informática nas escolas que não possuem o 

mencionado ambiente; r) Disponibilizar laboratório de informática 

naquelas escolas que possuem laboratórios de informática 



indisponíveis; s) Ajustar laboratório de informática daquelas escolas 

que possuem os laboratórios de informática inadequados; t) Criar 

cozinha nas escolas que não possuem o mencionado ambiente; u) 

Ajustar as cozinhas daquelas escolas que possuem cozinhas 

inadequadas; v) Criar despensa nas escolas que não possuem o 

mencionado ambiente; w) Ajustar as despensas daquelas escolas que 

possuem despensas inadequadas; x) Cobrar rotineiramente das 

escolas a guarda adequada das merendas; y) Criar refeitório nas 

escolas que não possuem o mencionado ambiente; z) Disponibilizar 

refeitório naquelas escolas que possuem refeitórios indisponíveis; aa) 

Ajustar os refeitórios das escolas que possuem refeitórios 

inadequados; bb) Ajustar as salas de aula daquelas escolas que 

possuem salas de aula inadequadas. III – Determinar aos agentes 

indicados no item II, que dentro no prazo de 180 dias, elaborem e 

encaminhem a esta Corte planos de ação indicando quais as medidas, 

prazos necessários e respectivos responsáveis para implementar as 

determinações formuladas pela Comissão de Auditoria, priorizando 

as medidas elencadas e as escolas que serão beneficiadas observando 



a quantidade de alunos atendidos e o orçamento disponível. Na 

eventualidade de o responsável não assentir com quaisquer das 

recomendações, deverá justificar sua posição quando da elaboração 

do plano de ação. IV – Determinar ao Departamento de 

Documentação e Protocolo que autue processo específico (fiscalização 

de atos e contratos) para monitoramento do cumprimento das 

determinações e recomendações constantes no presente Acórdão, 

com cópia do relatório de auditoria e deste Acórdão, que deverá ser 

distribuído ao conselheiro designado como relator das contas 

municipais para o quadriênio 2017/2020, e depois encaminhado à 

Secretaria-Geral de Controle Externo monitorar o cumprimento das 

medidas indicadas na presente decisão. V – Dar ciência deste 

Acórdão, por ofício, ao atual Secretário Estadual de Educação, 

Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de 

Educação, à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de 

Rondônia, ao Ministério Público do Estado de Rondônia, ao Conselho 

Estadual de Educação de Rondônia e aos Conselhos Municipais de 

Educação de Alta Floresta do Oeste, Alto Paraíso, Alvorada do Oeste, 



Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Cacoal, Costa Marques, Cujubim, 

Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste, 

Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Francisco do 

Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Vale do Anari e 

Vilhena, devendo ser-lhes encaminhada cópia do relatório técnico; VI 

– Arquivar o processo depois de cumpridos os trâmites regimentais 

(Grifou-se). 2. Os responsáveis, o Excelentíssimo Senhor Cornélio 

Duarte de Carvalho, Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé-

RO e a Senhora Marlene Lazari Pereira Bezerra, Secretária Municipal 

de Educação, respectivamente, foram notificados por intermédio do 

Ofício Circular n. 0013/2017/DP-SPJ e pelos Avisos de Recebimento, 

às fls. 3 e 37, ambas, constantes . Ato contínuo, em atenção ao item IV 

do Acórdão APL-TC n. 00382/17, restou autuado o presente processo 

de Fiscalização de Atos e Contratos para o devido acompanhamento 

das determinações fixadas pelo Tribunal de Contas. 4. A Secretaria-

Geral de Controle Externo, com vistas dos autos apresentou o 

Relatório Técnico, em que concluiu pelo não-cumprimento parcial 

das determinações emanadas por esta Corte de Contas, materializada 



pelo Acórdão APL-TC n. 00382/17, razão pela qual propugnou a 

aplicação de multa aos agentes políticos responsáveis, o 

Excelentíssimo Senhor Cornélio Duarte de Carvalho, Prefeito 

Municipal de São Miguel do Guaporé-RO e a Senhora Marlene Lazari 

Pereira Bezerra, Secretária Municipal de Educação, com substrato 

jurídico no art. 55, Inciso IV, da Lei Complementar n. 154, de 1996, 

bem como pela fixação de novo prazo, ipsis verbis: 4. CONCLUSÃO. 

Analisados os presentes autos, constata-se o não atendimento às 

determinações exaradas nos Itens II e III do Acórdão APL-TC 

00382/17 – Pleno. Portanto, ficam sujeitos à multa, nos moldes do 

art. 55, IV, da LC 154/96, os senhores Cornélio Duarte de Carvalho, 

Prefeito municipal de São Miguel do Guaporé, e Marlene Lazari 

Pereira Bezerra, Secretária municipal de Educação, pelo 

descumprimento às determinações exaradas por esta Corte de Contas. 

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO Diante do exposto, 

submete-se este relatório à consideração superior, com as seguintes 

propostas: 4.1. Seja determinado à Secretaria Geral de Controle 

Externo que acompanhe a execução dos planos de ação, vencidos os 



prazos determinados, levando em consideração os critérios de 

materialidade, risco e relevância para a seleção das amostras a serem 

fiscalizadas, de acordo com o item 4.2 do relatório técnico preliminar 

nos autos 04613/15; 4.2. Seja determinado o apensamento dos 

presentes autos ao processo das contas do Chefe do Executivo 

Municipal de São Miguel do Guaporé, exercício 2017, com 

fundamento no art. 62, II, 1 Processo n. 4.613/15-TCER; §1º do 

RITCERO, para exame em conjunto e em confronto, sem necessidade 

de abertura de contraditório, em razão dos resultados dessa auditoria 

não ensejarem a reprovação das contas, de acordo com o que decidido 

pelo Conselho Administrativo, nos termos do item IV.3.5 da Proposta 

Técnica apresentada no processo n. 01920/17; 4.3. Caso, entenda de 

forma diversa, seja aplicada multa, nos moldes do art. 55, IV, da LC 

154/96, aos senhores Cornélio Duarte de Carvalho, Prefeito municipal 

de São Miguel do Guaporé, e Marlene Lazari Pereira Bezerra, 

Secretária municipal de Educação, pelo descumprimento às 

determinações exaradas nos Itens I, II e III do Acórdão APL-TC 

00382/17 – Pleno, concedendo-lhe novo prazo para a apresentação 



do Plano de Ação (Grifou-se). 5. O Ministério Público de Contas, por 

seu eminente Procurador, o Dr. Adilson Moreira de Medeiros, por 

meio do Parecer n. 246/2018-GPAMM manifestou-se pela aplicação 

de sanção aos responsáveis, em razão do descumprimento das 

determinações contidas nos itens II e III da parte dispositiva do 

Acórdão APL-TC n. 00382/17-Pleno, por considerar desarrazoado 

apensamento desses autos ao processo de contas municipais, outrora 

sugerido pela SGCE. Veja-se, in litteratim: De plano, divirjo do 

encaminhamento propugnado pelo Corpo de Instrução, no tocante ao 

pronto apensamento destes autos ao processo de contas municipais, 

pois, no entendimento deste representante do Ministério Público de 

Contas, a adoção de tal medida, notadamente, nesta assentada, depõe 

contra a própria instrumentalidade do processo, o que poderia 

ensejar o esvaziamento da ação fiscalizatória empreendida pelo 

Tribunal (...). No mais, infere-se dos autos n. 4613/15-TCER que os 

responsáveis foram notificados para fins de cumprimento das 

medidas determinadas no bojo do Acórdão APL-TC 00382/17-

Pleno1. Contudo, não houve resposta à Corte de Contas acerca do 



atendimento ou não das determinações, fato que enseja a aplicação de 

multa aos gestores, com supedâneo no art. 55, IV, da Lei 

Complementar n. 154/96, pela conduta de deixar de atender ao 

ordenado nos itens II e III do decisum. Como bem destacou a Unidade 

Técnica, malgrado o Tribunal tenha, no item I do acórdão, firmado 

prazo para adoção de providências, não fixou termo para 

comprovação junto ao Tribunal das respectivas medidas, razão pela 

qual se opina por fixação de prazo aos responsáveis para 

demonstração de seu atendimento. Diante do exposto, pugna o 

Parquet no sentido de que seja: I) aplicada multa aos responsáveis, 

com base no art. 55, IV, da Lei Complementar n. 154/96, em razão do 

descumprimento, sem causa justificada, das determinações contidas 

nos itens II e III do Acórdão APL-TC 00382/17-Pleno; II) fixado prazo 

aos responsáveis para demonstração do cumprimento das medidas 

propugnadas nos itens I, II e III do Acórdão APL-TC 00382/17-Pleno, 

sob pena de nova aplicação de multa prevista no art. 55, IV, da Lei 

Complementar n. 154/96; III) carreada a estes autos cópia da 

documentação relativa às diligências de notificação dos responsáveis 



constantes dos autos n. 4613/17-TCER, Ofício Circular n. 

0013/2017/DP-SPJ e Avisos de Recebimento, de modo a evitar-se 

futura alegação de nulidade em razão da ausência de tais 

comunicações processuais (Grifou-se). 6. Os autos do processo estão 

conclusos no Gabinete. É o relatório. VOTO I – Da Fundamentação 

Jurídica 7. Com efeito, objetivamente, mister se faz analisar se houve, 

ou não, o cumprimento integral, ou não, das determinações contidas 

nos itens II e III do Acórdão APL-TC 00382/17- Pleno, cujos 

documentos relativos às diligências de notificação dos responsáveis, 

o Excelentíssimo Senhor Cornélio Duarte de Carvalho, Prefeito 

Municipal de São Miguel do Guaporé-RO e a Senhora Marlene Lazari 

Pereira Bezerra, Secretária Municipal de Educação, podem ser 

visualizados no documento juntado aos autos do Processo n. 

4.613/15-TCER. 8. É dos autos que os responsáveis, alhures 

indicados, foram notificados, respectivamente, por intermédio do 

Ofício Circular n. 0013/2017/DP-SPJ, via ARs 910272475JS e 

910867470JS, recebidos em 21 e 27 de setembro de 2017, às fls. ns. 3 

e 37. 9. Com efeito, resta materializada a ausência de qualquer 



resposta à Egrégia Corte de Contas acerca do atendimento das 

determinações contidas nos itens II e III do Acórdão APL-TC 

00382/17-Pleno, o que evidencia o descumprimento. 10. Por outro 

lado, como bem destacou a Unidade Técnica, malgrado o Tribunal de 

Contas tenha, no item I do Acórdão APL-TC 00382/17-Pleno, firmado 

prazo para adoção de providências, não fixou termo para 

comprovação junto ao Tribunal das respectivas medidas, razão pela 

qual há que ser fixado prazo para demonstração de seu atendimento. 

11. Por derradeiro, como já delineado em linhas precedentes, em 

razão do não cumprimento quanto aos itens II e III do Acórdão APL-

TC 00382/17-Pleno, a aplicação de multa, com substrato jurídico no 

art. 55, Inciso IV, da Lei Complementar n. 154, de 1996, é medida que 

se impõe. II – Da aplicação de multa em razão do não atendimento à 

decisão do TCE 12. O não-atendimento, no prazo fixado, sem causa 

justificada, à diligência do Relator ou à decisão do Tribunal, torna os 

agentes transgressores incursos na pena de multa descrita no art. 55, 

inciso IV, da LC n. 154, de 1996, conforme aresto jurisprudencial desta 

Corte de Contas que passo a grafar, in verbis: ACÓRDÃO Nº 120 



/2014 - PLENO2 Auditoria. Prefeitura Municipal de Campo Novo de 

Rondônia. Lei Complementar nº 131/2009 – Lei da Transparência. 

Descumprimento da Decisão nº 116/2013/GCVCS/TCE-RO. 

Aplicação de multa. Prazo para adequação do portal da transparência 

do Poder Executivo. Unanimidade. [...] II – Multar o Senhor Oscimar 

Aparecido Ferreira em R$1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais), com 

fundamento no artigo 55, IV, da Lei Complementar nº 154/96, por 

não atender integralmente as determinações imposta na Decisão nº 

116/GCVCS/2013/TCE-RO, bem como as normas de regências 

inerentes à publicidade, mormente quanto à disponibilização das 

seguintes informações: [...] ACÓRDÃO Nº 404/2015 – 2ª CÂMARA3 

EMENTA: DENÚNCIA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. 

CUMPRIMENTO DE DECISÃO. NÃOATENDIMENTO 

INJUSTIFICADO À DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO 

RELATOR. MULTA PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL. 1. O não-

atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência do 

Relator ou à decisão do Tribunal, torna o agente transgressor incurso 



na pena de multa descrita no art. 55, inciso IV, da LC n. 154, de 1996. 

(Precedente: Acórdão n. 120/2014Pleno, proferido no bojo dos autos 

n. 2833/2013/TCE-RO). 2. No presente caso, restou demonstrado 

que a responsável, injustificadamente, deixou de atender à diligência 

ordenada pelo Relator, consubstanciada na Decisão Monocrática n. 

204/2015/GCWCSC, às fls. n. 167 a 170, e, por consequência, do 

Tribunal, consignada no item IV, alínea "a", do Acórdão n. 62/2013-

Pleno, às fls. n. 122 a 123, motivo pelo qual foi ela a sancionada com 

multa pecuniária, no valor de R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e vinte 

reais), com espeque no art. 55, inciso IV, da LC n. 154, de 1996. 3. 

Multa pecuniária aplicada, com nova fixação de prazo para 

atendimento da determinação do Tribunal. UNANIMIDADE. [...] I - 

MULTAR a Excelentíssima Senhora Gislaine Clemente, CPF n. 

298.853.638-40, Prefeita do Município de São Francisco do Guaporé-

RO., no valor de R$ 1.620,00 (um mil, seiscentos e vinte reais), com 

arrimo na disposição inserta no art. 55, inciso IV, da LC n. 154, de 

1996, por não ter atendido, injustificadamente, à diligência 

determinada pelo Conselheiro-Relator, consubstanciada na Decisão 



Monocrática n. 2Processo n. 2.833/2013/TCE-RO, de relatoria do 

Eminente Conselheiro, Dr. Valdivino Crispim de Souza. 3Processo n. 

1.081/2011/TCE-RO, de minha Relatoria. 204/2015/GCWCSC, às fls. 

ns. 167 a 170, e, por consequência, do Tribunal, consignada no item 

IV, alínea "a", do Acórdão n. 62/2013-Pleno, às fls. ns. 122 a 123; [...] 

(sic) (grifou-se) 13. No caso em tela, em fase de dosimetria de sanção 

pecuniária, considerando-se o grau mínimo de reprovabilidade da 

conduta perpetrada pelos responsáveis, o Excelentíssimo Senhor 

Cornélio Duarte de Carvalho, Prefeito Municipal de São Miguel do 

Guaporé-RO, e a Senhora Marlene Lazari Pereira Bezerra, Secretária 

Municipal de Educação, consistente no não-atendimento, sem causa 

justificada, à diligência do Relator, consubstanciada nos itens II e III 

do Acórdão APL-TC 00382/17-Pleno, mostra-se razoável sancionar 

os mencionados jurisdicionados, individualmente, com multa 

pecuniária no valor mínimo legal, ou seja, R$ 1.620,00 (mil, 

seiscentos e vinte reais), com espeque no art. 55, inciso IV, da LC n. 

154, de 1996, a teor dos precedentes listados em linhas pretéritas. 14. 

De igual modo, há que se fixar novo prazo para que a Unidade 



Jurisdicionada apresente informações acerca de quais providências 

foram ou não eventualmente empregadas, com vistas a demonstrar o 

cumprimento das medidas propugnadas nos itens I, II e III do 

Acórdão APL-TC 00382/17-Pleno, sob pena de nova aplicação de 

multa prevista no art. 55, IV, da Lei Complementar n. 154, de 1996. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, e pelos fundamentos articulados em 

linhas pretéritas, na essência, em convergência com a Unidade 

Técnica e, in totum, com o Ministério Público de Contas, apresento o 

vertente Voto ao Egrégio Tribunal Pleno, para o fim de: I – 

CONSIDERAR NÃO CUMPRIDAS as determinações fixadas nos itens 

nos itens II e III do Acórdão APL-TC 00382/17-Pleno, proferido pelo 

Egrégio Tribunal Pleno dessa Colenda Corte de Contas, por ocasião 

do julgamento do Processo n. 4.613/15-TCER, que, por sua vez, tratou 

de auditoria para avaliar a qualidade e disponibilidade das instalações 

e equipamentos das escolas públicas de ensino fundamental, por 

parte dos responsáveis, o Excelentíssimo Senhor Cornélio Duarte de 

Carvalho, CPF/MF n. 326.946.602-15, Prefeito Municipal de São 

Miguel do Guaporé-RO e a Senhora Marlene Lazari Pereira Bezerra, 



CPF/MF n. 466.129.981-72, Secretária Municipal de Educação, que, 

respectivamente, foram notificados por intermédio do Ofício Circular 

n. 0013/2017/DPSPJ e pelos Avisos de Recebimento, às fls. 3 e 37, 

ambas, constantes, e quedaram-se inertes; II – MULTAR o 

Excelentíssimo Senhor Cornélio Duarte de Carvalho, CPF/MF n. 

326.946.602-15, Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé-RO, e 

a Senhora Marlene Lazari Pereira Bezerra, CPF/MF n. 466.129.981-

72, Secretária Municipal de Educação, individualmente, no valor de 

R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais), com arrimo na disposição 

inserta no art. 55, inciso IV, da LC n. 154, de 1996, por não terem 

atendido, injustificadamente, às determinações fixadas nos itens nos 

itens II e III do Acórdão APLTC 00382/17-Pleno, conforme o disposto 

no item I do dispositivo; III – FIXAR o prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir da publicação no diário oficial eletrônico do TCE-RO, para que 

os agentes responsabilizados no item anterior comprovem, perante 

esta Corte de contas, o recolhimento da referida multa à conta do 

Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas, 

Conta Corrente 8358-5, Agência 2757-X, em conformidade com o art. 



3º, inciso III, da Lei Complementar n. 194, de 1997, bem como fica, 

desde já, autorizado a cobrança judicial, caso o jurisdicionado 

precitado não promova o recolhimento do quantum sancionatório a 

si irrogado; IV – DETERMINAR, via ofício, ao Excelentíssimo Senhor 

Cornélio Duarte de Carvalho, CPF/MF n. 326.946.602-15, Prefeito 

Municipal de São Miguel do Guaporé-RO, e a Senhora Marlene Lazari 

Pereira Bezerra, CPF/MF n. 466.129.981-72, Secretária Municipal de 

Educação, e/ou quem lhes estejam substituindo na forma da lei que, 

no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do recebimento, 

enviem a esta Corte de Contas documentação idônea e hábil para o 

fim de comprovar as medidas adotadas para o cumprimento dos itens 

I, II e III do Acórdão APL-TC 00382/17-Pleno, sob pena de nova 

aplicação de multa prevista no art. 55, IV, da Lei Complementar n. 

154, de 1996, para tanto, anexando-se a cópia dessa Decisium; V – 

ALERTEM-SE aos agentes políticos alinhados no item anterior, que o 

não atendimento injustificado da medida que ora se determina, 

poderá resultar em novel sanção pecuniária, na forma do regramento 

cogente insculpido no art. 55, IV e VII, da LC n. 154, de 1996; VI –DÊ-



SE CIÊNCIA da Decisão, via DOeTCE-RO, na forma regimental; VII 

– PUBLIQUE-SE, e VIII – SOBRESTEM-SE os presentes autos, no 

Departamento do Pleno, para cumprimento e o acompanhamento das 

determinações consignadas na presente Decisão. Para tanto, expeça-

se o necessário. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO 

CERTIFICO e dou fé que o Acórdão n. APL-TC 00232/18, em face da 

Portaria 451, transitou em julgado em 09/07/2018. Porto Velho, 

terça-feira, 10 de julho de 2018 CARLA PEREIRA MARTINS 

MESTRINER Diretor (a) do Departamento do Pleno Processo: 

06666/17 Subcategoria: Fiscalização de Atos e Contratos 

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé 

Exercício: 2017 CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO 

CERTIFICO e dou fé que o Acórdão n. APL-TC 00025/19 transitou 

em julgado em 14/03/2019. Porto Velho, sexta-feira, 15 de março de 

2019 CARLA PEREIRA MARTINS MESTRINER Diretor (a) do 

Departamento do Pleno. PACED. MONITORAMENTO. COBRANÇA 

POR MEIO DE PROTESTO. ARQUIVAMENTO TEMPORÁRIO. 

Comprovado nos autos que as multas cominadas em julgamento por 



esta Corte de Contas se encontram em cobrança mediante protesto, 

não há outra providência a ser tomada que não seja a de aguardar o 

resultado das respectivas demandas, impondo-se, portanto, a 

remessa do processo ao arquivamento temporário. Tratam os autos 

de procedimento de cumprimento de execução de decisão (PACED), 

oriundo de julgamento proferido no processo originário 06666/17, 

que trata de Fiscalização de Atos e Contratos, cujo objeto é verificar o 

cumprimento das determinações constantes no dispositivo do 

Acórdão APL-TC n. 00382/17, proferido pelo egrégio Tribunal Pleno 

dessa Colenda Corte de Contas, por ocasião do julgamento do 

processo n. 4.613/15-TCER, cominou multa em desfavor dos 

responsáveis, conforme Acórdão APL-TC 00232/18. Os autos vieram 

conclusos a esta Presidência com a informação n. 0843/2019-DEAD, 

por meio da qual o departamento noticia que, as multas cominadas 

no Acórdão APL-TC 00232/18 encontram-se protestadas, conforme 

certificado. Assim, ante a inexistência de outras medidas a serem 

tomadas por esta Corte, que não seja aguardar o resultado das 

cobranças, os autos deverão retornar ao Departamento de 



Acompanhamento de Decisões para que promova o seu arquivamento 

temporário até final satisfação do crédito. Determino à Assistência 

Administrativa/GP que proceda a ciência desta decisão aos 

interessados, mediante publicação no Diário Eletrônico desta Corte. 

Cumpra-se, expedindo-se ao necessário. Publique-se. Gabinete da 

Presidência, 20 de novembro de 2019. Conselheiro VALDIVINO 

CRISPIM DE SOUZA Presidente em exercício. Ofício n. 

00569/2018/DP-SPJ Porto Velho, 20 de junho de 2018. A Sua 

Excelência o Senhor CORNÉLIO DUARTE CARVALHO Prefeito do 

Município de São Miguel do Guaporé Av. São Paulo, 1490, Centro 

76.932-000 – São Miguel do Guaporé/RO Assunto: Acórdão APL-TC 

00232/18 Senhor Prefeito, Comunicamos a Vossa Excelência que o 

egrégio Plenário deste Tribunal, na sessão realizada no dia 7.6.2018, 

julgou o Processo-e n. 06666/17/TCE-RO e, em conformidade com o 

voto do Relator, foi proferido o Acordão APL-TC 00232/18, 

disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia n. 1650, de 14.6.2018, cujo conteúdo encontra-se 

disponibilizado eletronicamente no site do TCE/RO. Por oportuno, 



fica Vossa Excelência ciente da determinação constante no item IV, 

bem como do alerta do item V, devendo, para tanto, observar os 

prazos previamente estipulados no Acórdão epigrafado. Ressaltamos 

que a presente notificação não está vinculada à contagem de prazo 

para interposição de recursos, observando que este prazo será 

contado da publicação do Acórdão no Diário Oficial eletrônico do 

TCE-RO. PROCESSO N.: 6666/2017 ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO DE 

ATOS E CONTRATOS – CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES EXARADAS NO ACÓRDÃO APL-TC 00382/17 

– PROCESSO 4613/15-TCER UNIDADE: EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ RELATOR: CONSELHEIRO 

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA Versam os autos sobre 

Fiscalização de Atos e Contratos autuada no âmbito dessa Corte de 

Contas visando aferir o cumprimento, por parte do Executivo 

Municipal de São Miguel do Guaporé, das determinações 

consubstanciadas no Acórdão APL-TC 00382/17-Pleno, exarado nos 

autos n. 4613/15-TCER, cujo objeto tratou de Auditoria levada a efeito 

pelo Tribunal de Contas do Estado em parceria com o Tribunal de 



Contas da União e demais Cortes de Contas Nacionais, com vistas a 

avaliar a qualidade e a disponibilidade das instalações e 

equipamentos das escolas públicas do ensino fundamental no âmbito 

do Estado de Rondônia. O presente feito foi autuado em cumprimento 

ao item IV do decisum, para fins de monitoramento das 

determinações e recomendações ali formuladas, com o seguinte teor: 

PARECER N: 0246/2018-GPAMM. ACORDAM os Senhores 

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em 

consonância com o Voto do Relator, Conselheiro JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, por unanimidade de votos, em: 

I – Determinar ao Secretário Estadual de Educação, em relação às 

escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais e seus respectivos 

Secretários Municipais de Educação, em relação às escolas 

municipais, ou a quem lhes substituam, na forma da lei, que no prazo 

de 60 dias, a contar do conhecimento do Acórdão, adotem 

providências quanto à indisponibilidade de bebedouros e sanitários 

destinados aos alunos, consoante destacado nos itens 2.7 e 2.9 do 

Relatório de Auditoria. II – Determinar ao Secretário Estadual de 



Educação, em relação às escolas estaduais, e aos Prefeitos Municipais 

e seus respectivos Secretários Municipais de Educação, em relação às 

escolas municipais, indicados no cabeçalho deste Acórdão, ou a quem 

lhes substituam, na forma da lei, que adotem as seguintes 

providências: a) Criar proteção externa naquelas escolas que não 

possuem proteção externa; b) Ajustar a proteção externa daquelas 

escolas que possuem proteção externa inadequada; c) Capinar/roçar 

rotineiramente o interior das escolas; d) Coletar rotineiramente os 

entulhos existentes nas escolas; e) Resolver o problema de 

escoamento das águas pluviais naquelas escolas que possuem 

problemas com alagamento; f) Adequar as soluções de acessibilidade 

das escolas demandadas pelos alunos PNE; g) Ajustar os sanitários 

destinados aos alunos naquelas escolas que possuem sanitários 

inadequados; h) Ajustar os bebedouros destinados aos alunos 

naquelas escolas que possuem bebedouros inadequados; i) Ajustar o 

abastecimento de água nas escolas que possuem inadequação nos 

abastecimento de águas para uma fonte adequada; j) Criar parque 

infantil nas escolas que não possuem esse ambiente no qual é 



ministrado o ensino infantil; k) Ajustar o parque infantil naquelas 

escolas que possuem parque infantil inadequado; l) Criar quadra de 

esportes naquelas escolas que não possuem o mencionado ambiente; 

m) Ajustar as quadras de esportes naquelas escolas que possuem 

quadras inadequadas; n) Criar biblioteca nas escolas que não 

possuem o mencionado ambiente; o) Disponibilizar biblioteca 

naquelas escolas que possuem bibliotecas indisponíveis; p) Ajustar as 

bibliotecas das escolas que possuem bibliotecas inadequadas; Criar 

laboratório de informática nas escolas que não possuem o 

mencionado ambiente; r) Disponibilizar laboratório de informática 

naquelas escolas que possuem laboratórios de informática 

indisponíveis; s) Ajustar laboratório de informática daquelas escolas 

que possuem os laboratórios de informática inadequados; t) Criar 

cozinha nas escolas que não possuem o mencionado ambiente; u) 

Ajustar as cozinhas daquelas escolas que possuem cozinhas 

inadequadas; v) Criar despensa nas escolas que não possuem o 

mencionado ambiente; w) Ajustar as despensas daquelas escolas que 

possuem despensas x) Cobrar rotineiramente das escolas a guarda 



adequada das merendas; y) Criar refeitório nas escolas que não 

possuem o mencionado ambiente; z) Disponibilizar refeitório 

naquelas escolas que possuem refeitórios indisponíveis; aa) Ajustar 

os refeitórios das escolas que possuem refeitórios inadequados; bb) 

Ajustar as salas de aula daquelas escolas que possuem salas de aula 

inadequadas. III – Determinar aos agentes indicados no item II, que 

dentro no prazo de 180 dias, elaborem e encaminhem a esta Corte 

planos de ação indicando quais as medidas, prazos necessários e 

respectivos responsáveis para implementar as determinações 

formuladas pela Comissão de Auditoria, priorizando as medidas 

elencadas e as escolas que serão beneficiadas observando a 

quantidade de alunos atendidos e o orçamento disponível. Na 

eventualidade de o responsável não assentir com quaisquer das 

recomendações, deverá justificar sua posição quando da elaboração 

do plano de ação. IV – Determinar ao Departamento de 

Documentação e Protocolo que autue processo específico (fiscalização 

de atos e contratos) para monitoramento do cumprimento das 

determinações e recomendações constantes no presente Acórdão, 



com cópia do relatório de auditoria e deste Acórdão, que deverá ser 

distribuído ao conselheiro designado como relator das contas 

municipais para o quadriênio 2017/2020, e depois encaminhado à 

Secretaria-Geral de Controle Externo monitorar o cumprimento das 

medidas indicadas na presente decisão. V – Dar ciência deste 

Acórdão, por ofício, ao atual Secretário Estadual de Educação, 

Prefeitos Municipais e seus respectivos Secretários Municipais de 

Educação, à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de 

Rondônia, ao Ministério Público do Estado de Rondônia, ao Conselho 

Estadual de Educação de Rondônia e aos Conselhos Municipais de 

Educação de Alta Floresta do Oeste, Alto Paraíso, Alvorada do Oeste, 

Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Cacoal, Costa Marques, Cujubim, 

Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste, 

Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura, São Francisco do 

Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Vale do Anari e 

Vilhena, devendo ser-lhes encaminhada cópia do relatório técnico 

conclusivo, juntamente com seus Papeis de Trabalho. VI – Arquivar o 

processo depois de cumpridos os trâmites regimentais. Encaminhado 



o feito ao Corpo Instrutivo para aferição do cumprimento das 

determinações, concluiu a unidade técnica, verbis: 4. CONCLUSÃO. 

Analisados os presentes autos, constata-se o não atendimento às 

determinações exaradas nos Itens II e III do Acórdão APL-TC 

00382/17 – Pleno. Portanto, ficam sujeitos à multa, nos moldes do 

art. 55, IV, da LC 154/96, os senhores Cornélio Duarte de Carvalho, 

Prefeito municipal de São Miguel do Guaporé, e Marlene Lazari 

Pereira Bezerra, Secretária municipal de Educação, pelo 

descumprimento às determinações exaradas por esta Corte de Contas. 

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO Diante do exposto, 

submete-se este relatório à consideração superior, com as seguintes 

propostas: 4.1. Seja determinado à Secretaria Geral de Controle 

Externo que acompanhe a execução dos planos de ação, vencidos os 

prazos determinados, levando em consideração os critérios de 

materialidade, risco e relevância para a seleção das amostras a serem 

fiscalizadas, de acordo com o item 4.2 do relatório técnico preliminar 

nos autos 04613/15; 4.2. Seja determinado o apensamento dos 

presentes autos ao processo das contas do Chefe do 



Executivo Municipal de São Miguel do Guaporé, exercício 

2017, com fundamento no art. 62, II, §1º do RITCERO, para exame 

em conjunto e em confronto, sem necessidade de abertura de 

contraditório, em razão dos resultados dessa auditoria não ensejarem 

a reprovação das contas, de acordo com o que decidido pelo Conselho 

Administrativo, nos termos do item IV.3.5 da Proposta Técnica 

apresentada no processo n. 01920/17; 4.3. Caso, entenda de forma 

diversa, seja aplicada multa, nos moldes do art. 55, IV, da LC 154/96, 

aos senhores Cornélio Duarte de Carvalho, Prefeito 

municipal de São Miguel do Guaporé, e Marlene Lazari 

Pereira Bezerra, Secretária municipal de Educação, pelo 

descumprimento às determinações exaradas nos Itens I, II 

e III do Acórdão APL-TC 00382/17 – Pleno, concedendo-lhe 

novo prazo para a apresentação do Plano de Ação. Assim 

instruídos, vieram os autos ao Ministério Público de Contas para 

emissão de parecer na forma regimental. É o relatório. De plano, 

divirjo do encaminhamento propugnado pelo Corpo de Instrução, no 

tocante ao pronto apensamento destes autos ao processo de contas 



municipais, pois, no entendimento deste representante do Ministério 

Público de Contas, a adoção de tal medida, notadamente, nesta 

assentada, depõe contra a própria instrumentalidade do processo, o 

que poderia ensejar o esvaziamento da ação fiscalizatória 

empreendida pelo Tribunal. No mais, infere-se dos autos n. 4613/15-

TCER que os responsáveis foram notificados para fins de 

cumprimento das medidas determinadas no bojo do Acórdão APL-TC 

00382/17-Pleno1. Contudo, não houve resposta à Corte de Contas 

acerca do atendimento ou não das determinações, fato que enseja a 

aplicação de multa aos gestores, com supedâneo no art. 55, IV, da Lei 

Complementar n. 154/96, pela conduta de deixar de atender ao 

ordenado nos itens II e III do decisum. Como bem destacou a Unidade 

Técnica, malgrado o Tribunal tenha, no item I do acórdão, firmado 

prazo para adoção de providências, não fixou termo para 

comprovação junto ao Tribunal das respectivas medidas, razão pela 

qual se opina por fixação de prazo aos responsáveis para 

demonstração de seu atendimento. 1Os documentos relativos às 

diligências de notificação dos responsáveis podem ser visualizados no 



documento. Diante do exposto, pugna o Parquet no sentido de que 

seja: I) aplicada multa aos responsáveis, com base no art. 55, IV, da 

Lei Complementar n. 154/96, em razão do descumprimento, sem 

causa justificada, das determinações contidas nos itens II e III do 

Acórdão APL-TC 00382/17-Pleno; II) fixado prazo aos responsáveis 

para demonstração do cumprimento das medidas propugnadas nos 

itens I, II e III do Acórdão APL-TC 00382/17-Pleno, sob pena de nova 

aplicação de multa prevista no art. 55, IV, da Lei Complementar n. 

154/96; III) carreada a estes autos cópia da documentação relativa às 

diligências de notificação dos responsáveis constantes dos autos n. 

4613/17-TCER, Ofício Circular n. 0013/2017/DP-SPJ e Avisos de 

Recebimento de modo a evitar-se futura alegação de nulidade em 

razão da ausência de tais comunicações processuais. É como opino. 

Porto Velho, 09 de maio de 2018. ADILSON MOREIRA DE 

MEDEIROS. Procurador do Ministério Público de Contas”.  

 

 



DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AO CASO 

CONCRETO  

 

A Lei 8.429, de 02/06/1992, mais conhecida como Lei de 

Improbidade Administrativa, que dispõe sobre as sanções aplicáveis 

aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício 

de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública 

direta, indireta ou fundacional, no artigo 12, confere, exclusivamente, 

ao juiz o poder de graduar a sanção a ser aplicada ao agente ímprobo, 

como vemos a seguir: “Independentemente das sanções penais, civis 

e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável 

pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem 

ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade 

do fato; I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos 

ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando 

houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 

oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do 

acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; II - na hipótese do art. 

10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores 



acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta 

circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas 

vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; III - na hipótese do 

art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, 

pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 

percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. IV - Na hipótese 

prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes 

o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Parágrafo 

único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta 

a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial 

obtido pelo agente”. Portanto, diante da incapacidade de ser gestor de 

excelência no tocante à falta de total interesse no cumprimento do 

TAC, que o agente político já tinha conhecimento de sua existência, 



em razão de seu chamamento à lide, por determinação judicial, não 

tem como deixar de aplicar-lhe pena severa no sentido de negar o 

registro de sua candidatura, por ter mostrado e provado sua má-

gestão com essa situação e as outras que comentaremos a seguir.  

 

OUTROS PROCESSOS QUE INVIABILIZAM O 

DEFERIMENTO DA CANDIDATURA DO PREFEITO 

CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO  

 

Passaremos agora a mencionar outros processos que trazem também 

dano ao erário na gestão de Cornélio Duarte de Carvalho, iniciada no 

dia 01/01/2017 até o presente momento. Por serem vários, faremos 

um breve comentário a respeito de cada um deles para levar ao 

conhecimento do juízo e do parquet que o candidato acima 

mencionado não merece o respaldo do poder judiciário para viabilizar 

seu nome à reeleição à Prefeitura de São Miguel do Guaporé.  

 

AUDITORIA FINANCEIRA DO ABASTECIMENTO DE 

VEÍCULOS NO MUNICÍPIO NO ANO DE 2019 

 



O processo de número 0285/2020 trata da auditoria financeira do 

abastecimento de veículos no município no período de janeiro a 

agosto de 2019, apreciado pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, traz como responsáveis Nelson Wilian Kreitlow Cortes, 

secretário municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), período 

de 30.10.2018 e Miguel Luiz Nunes, secretário municipal de Saúde 

(SEMUSA), no ano de 02/01/2017. O volume de recursos fiscalizados 

foi de R$ 1.887.943,081. O relator é conselheiro Wilber Carlos dos 

Santos Coimbra, que tem o seguinte resumo. 

 

 

A presente auditoria de conformidade de asseguração limitada foi 

realizada no âmbito da Prefeitura Municipal de São Miguel do 

Guaporé, tendo como objeto os contratos de combustíveis utilizados 

nos período de 1.1.2019 a 31.8.2019, com foco na avaliação dos 

controles internos existentes quanto a gestão administrativa e 

financeira, para verificação das medidas adotadas pela 

municipalidade para o cumprimento das diretrizes de controle do uso 

e abastecimento de veículos , fixadas no item IX do Acórdão n. 

87/2010-PLENO. A fiscalização está inserida no Plano Integrado de 

Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – 



PICE do TCERO/2019-2020. O Tribunal de Contas buscou 1 Volume 

de recursos empenhados no período. Para alcance do objetivo da 

auditoria foram definidas duas questões de auditoria. A primeira 

consiste na avaliação dos mecanismos formais de controles internos 

para o fornecimento de combustíveis, utilizando como critério as 

diretrizes estabelecidas pelo Acórdão nº 87/2010 - PLENO. A 

segunda questão de auditoria compreende a avaliação material dos 

controles existentes na gestão financeira dos contratos com aquisição 

de combustíveis, a fim de garantir que ocorra em conformidade com 

a legislação específica. O total dos volumes fiscalizados corresponde a 

R$ 1.887.943,082 (um milhão oitocentos e oitenta e sete mil 

novecentos e quarenta e três reais e oito centavos. O principal 

benefício esperado com esta ação consiste em contribuir com o 

processo de aperfeiçoamento do sistema de controle adotado, além de 

permitir aos usuários do trabalho (população/legislativo) avaliar o 

grau de cumprimento dos critérios legais por parte da Administração, 

contribuindo com a boa governança, por meio do reporte de eventuais 

desvios de legalidade ou legitimidade para o aprimoramento da 

metodologia de controle adotada para acompanhamento da execução 

dos contratos. As principais constatações deste trabalho, foram: i) 

ausência de sistema de controle de utilização dos veículos 

(deslocamentos municipais); ii) ausência de informações mínimas 



nos formulários de deslocamento intermunicipais; iii) ausência de 

instrumento contratual para as aquisições se combustível; e iv) não 

cumprimento das rotinas de controle estabelecidas no Acórdão nº 

87/2010-PLENO. Tendo em vista o princípio constitucional de 

garantia ao contraditório e ampla defesa o encaminhamento proposto 

será a audiência dos responsáveis. 2 Volume de recursos empenhados 

no período. Trata-se de auditoria de conformidade realizada no 

âmbito do Município de São Miguel do Guaporé, quanto aos controles 

de despesas com fornecimento e controle de uso de combustíveis em 

cumprimento ao Plano Integrado de Controle Externo do Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia – PICE do TCERO – 2019/2020, que 

segue as diretrizes do planejamento Estratégico do Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia 2016-2020. No Município de São 

Miguel do Guaporé o abastecimento dos veículos da frota municipal é 

realizado por meio da aquisição de combustível disponível via 

Registro de Preços, sem a formalização de contrato, sendo expedida a 

Nota de Empenho de Despesa periodicamente a medida que se esgota 

o saldo da anterior. O abastecimento dos veículos é realizado por meio 

de requisições expedidas pela Administração Municipal utilizando o 

sistema ELOTCH contratado pela Prefeitura Municipal de São Miguel 

do Guaporé. Como em todo ato e contrato administrativo, a 

Administração possui a o dever e a prerrogativa de fiscalizar o 



fornecimento de combustível e o uso e a finalidade pública da 

utilização dos veículos que utilizam os combustíveis adquiridos. Para 

este trabalho foram selecionadas para aplicação dos procedimentos e 

técnicas de auditoria duas unidades administrativas cujos volumes de 

recursos com combustíveis foram maiores no exercício corrente, são 

eles: Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA e Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, além da verificação da 

conformidade dos controles de utilização da frota, cuja regularidade 

impacta diretamente nas despesas com combustíveis. Quanto ao 

escopo da auditoria, selecionado por meio do julgamento profissional 

da equipe, consistirá na avaliação da regularidade dos sistemas de 

controle de acompanhamento da execução das despesas com 

combustíveis, havendo delimitação temporal do objeto compreendida 

entre janeiro a agosto/2019. A presente auditoria de conformidade de 

asseguração limitada foi realizada mediante trabalho de relatório 

direto, pela equipe de auditoria designada pela Portaria n. 611/20193 

e Portaria n. 689/20194 , e tem como objeto os controles de despesa 

e uso de combustíveis no Município de São Miguel do Guaporé – 

SEMUSA e SEMOSP, em cumprimento ao Plano Integrado de 

Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – 

PICE do TCERO, para o período de abril/2019 a março/2020, que faz 

parte do Plano de Controle Externo do TCERO 2019/2021, aprovado 



pela Resolução nº 276/2019/TCE-RO, e segue as diretrizes do 

planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia 2016-2020. Em 2010, o Pleno do Tribunal de Contas, 

mediante a expedição do Acórdão nº 87/2010-PLENO, em 

22/07/2010, a título de tutela inibitória com caráter pedagógico e 

preventivo se manifestou quanto à necessidade de implementação de 

controles mínimos para o consumo de combustíveis, e da utilização e 

custo operacional do uso de veículos, cuja determinação foi estendida 

aos gestores dos Órgãos, Poderes e entidades jurisdicionadas da Corte 

de Contas. Tal Acórdão foi cientificado a todas as unidades 

jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, 

conforme item XI da supra referida decisão. Em levantamento prévio 

realizado pela equipe de auditoria no âmbito do município de São 

Miguel do Guaporé, quanto ao período compreendido entre janeiro e 

agosto/2019, foi constatada a utilização do valor total de 

R$1.887.943,08, com o fornecimento de combustível. Também foi 

observado que as despesas com combustíveis realizadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos foram mais onerosas ao erário, perfazendo um total 

de R$ 715.068,22 (setecentos e quinze mil sessenta e oito reais e vinte 

e dois centavos). Os valores e quantitativos registrados em Ata de 

Registro de Preços pelo município de São Miguel do Guaporé estão 



expostos resumidamente na tabela abaixo: 3 Designa equipe de 

fiscalização – fase planejamento, para Auditoria de Conformidade; 4 

Designa equipe de fiscalização – fase execução e relatório para 

Auditoria de Conformidade; 5 Processo n. 3862/2006 TCE/RO. 

Combustível Quantidade estimada anual Valor unitário médio (R$) 

Valor estimado (R$) Gasolina Comum 98.700 4,54 448.098,00 

Diesel S-10 350.000 3,73 1.305.500,00 Diesel Comum 84.000 3,51 

294.840,00 Valor estimado 2.048.438,00 Portanto, em razão da 

materialidade do objeto e ante o risco de não haver padronização nas 

atividades de controle em decorrência da descentralização da 

despesa, foram selecionados como objeto de aplicação dos 

procedimentos de auditoria, as duas unidades jurisdicionadas que 

consumiram os maiores volumes financeiros durante o período de 

referência. 2. OBJETIVOS 2.1. Objetivo Geral da Auditoria O objetivo 

geral da presente auditoria é avaliar o sistema adotado pela Prefeitura 

Municipal de São Miguel do Guaporé para controle das despesas com 

combustíveis e gerenciamento de uso da frota, referente ao período 

de janeiro a agosto de 2019, visando a conformidade com a legislação, 

e utilizando como critério de auditoria o Acórdão nº 87/2010-

PLENO, de modo a propor melhorias nas estruturas de controle e com 

isso minimizar os riscos de utilização dos produtos sem a devida 

finalidade pública. Ata de Registro de Preços nº 17/2019 Processo nº 



466/ 2019 Pregão nº 72/2019 Combustível Quantidade estimada 

anual Valor unitário médio (R$) Valor estimado (R$) Gasolina 

Comum 60.000 4,58 274.800,00 Diesel S-10 50.000 3,90 

195.000,00 Valor estimado 469.800,00 Os controles de 

abastecimento de combustível existentes são suficientes/adequados 

para assegurar o cumprimento de rotinas estabelecidas pelo Acórdão 

n. 87/2010-PLENO? QA2: Existem controles adequados e suficientes 

para garantir que a execução dos serviços de fornecimento de 

combustível está sendo realizada em conformidade com as 

especificações da Ata de Registro de Preços e com a legislação 

específica? 3. METODOLOGIA Conduziremos, com restrições, a 

auditoria com base nas Normas Brasileiras de Auditoria do Setor 

Público – NBASP nível 1 e 2, que são consistentes com os Princípios 

Fundamentais de Autoria (ISSAI 100-199) das Normas 

Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores. A presente 

auditoria baseou-se também no Manual de Auditoria do tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia – Resolução nº 177/2015/TCE-RO. As 

restrições que limitaram a aplicação das normas de forma plena são a 

ausência de avaliação formal de controles internos e a ausência da 

avaliação formal de riscos, além da ausência de manual de auditoria 

atualizado com as NBASP por parte deste Tribunal de Contas. Desta 

forma, as avaliações dos referidos itens, tanto em relação ao ambiente 



interno quanto as atividades de controle interno, com objetivo de 

orientar a extensão dos testes a serem realizados durante a 

Fiscalização não estão formalizadas no presente relatório, mas foram 

realizadas de forma limitada pela equipe de auditoria. Os 

procedimentos e técnicas utilizadas na execução da presente auditoria 

encontram-se registrados na Matriz de Planejamento, merecendo 

destaque o exame documental, entrevista, questionário, 

circularização e visitas técnicas para observação direta. As normas 

aplicadas como critérios de conformidade para avaliar o objeto da 

auditoria serão as seguintes: Lei Federal n. 8.666/93, Acórdão nº 

87/2010-PLENO e Instrução Normativa n. 011/2019 - Controladoria 

Geral do Município. O principal benefício esperado com esta ação de 

controle consiste em contribuir com o processo de aperfeiçoamento 

da execução da despesa com combustíveis, por meio da proposição de 

aperfeiçoamento nos mecanismos de controles internos, e com o 

estabelecimento de metodologias de controle para utilização dos 

veículos e maquinários da frota municipal, a fim de que a despesa seja 

revestida de finalidade pública, favorecendo assim a boa governança 

relacionada ao uso dos recursos públicos. Espera-se obter a 

regularização de eventuais irregularidades e aperfeiçoamento das 

rotinas de controle próprio já adotadas pela Administração. Também 

se espera identificar e recomendar correções para fragilidades e 



desvios de leis. 5. Achados de auditoria A1. Ausência de utilização do 

Sistema de Controle de utilização dos veículos para deslocamentos 

municipais e intermunicipais. Situação encontrada. Foi constatado 

que a Administração Municipal não faz uso de sistema ou mecanismo 

de controle para utilização dos veículos, bem como não possui 

responsável pelas frotas das Secretarias de Saúde e de Obras e 

Serviços Públicos, ficando a cargo de seus respectivos titulares tal 

atribuição. As demandas para utilização dos veículos são atendidas 

pelos Secretários Municipais, contudo, sem controle formal de 

utilização. A Prefeitura Municipal, através de sua Controladoria 

Geral, editou a Instrução Normativa nº 011/2019 a qual disciplina as 

rotinas e procedimentos de controle de uso e abastecimento da sua 

frota de maquinários e veículos. Constatamos ainda que não é 

utilizado formulário próprio para registro dos deslocamentos 

intermunicipais, conforme informado pelos gestores o registro desse 

deslocamento só é realizado nos processos de concessão de diárias aos 

servidores.; Possíveis Causas - Negligência dos responsáveis quanto 

aos controles estabelecidos - Ausência de capacitação da equipe 

responsável acerca das exigências pedagógicas e preventivas 

constantes do Acórdão n. 87/2010-PLENO, item IX, alíneas “b”, "d" e 

“e”. Possíveis Efeitos - Efeito real: ausência de informações gerenciais 

que permitam ao gestor avaliar efetivamente a relação despesa e 



consumo de combustíveis com o uso dos veículos; - Efeito potencial: 

despesa com combustível e uso de bem público (veículos) sem 

justificativa; - Efeito potencial: possibilidade de uso de veículos 

públicos para realizar atividades de interesse particular; Efeito 

potencial: inviabiliza o controle social da despesa pública ante a falta 

de transparência. Conclusão A análise realizada evidenciou a ausência 

de sistema eletrônico ou manual de procedimento padrão para o 

controle e utilização dos veículos, por essa razão os formulários de 

utilização dos veículos estão em desconformidade com as diretrizes 

previstas nas alíneas “b”, “d” e “e” do item IX do Acórdão n. 87/2010-

PLENO, e com as rotinas e procedimentos. Deixar de implantar 

estrutura mínima de controle interno com o registro de informações 

mínimas e suficientes para justificar a finalidade pública do uso vos 

veículos constantes da frota, a fim de mitigar irregularidades em 

detrimento as diretrizes estabelecidas no Acórdão. Nexo de 

causalidade: ao não condicionar o uso dos veículos ao preenchimento 

do formulário de utilização dos veículos, conforme estabelecido na 

Instrução Normativa própria da Administração Municipal, 

permitiram que os deslocamentos fossem realizados sem registro de 

informações mínimas para justificar a finalidade pública do uso de 

bem e gasto de combustível. Culpabilidade: Considerando a 

responsabilidade do cargo, é razoável afirmar que era possível aos 



responsáveis a adoção de conduta diversa, pois deveriam ter 

determinado que o uso dos veículos estivesse condicionado ao 

registro de sua justificativa e finalidade pública, conforme já 

disciplinado pela Administração Municipal. Assim, quanto ao juízo de 

reprovabilidade da conduta, com suporte nos elementos 

identificados, é possível caracterizar a culpabilidade dos responsáveis 

por suas ações técnicas em razão de erro grosseiro (culpa grave) em 

consonância com o artigo 28 Decreto-Lei n. 4.657/42 (Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro), razão pela qual eles 

devem ser ouvidos em audiência a fim de avaliar se merecem ser 

apenados com a aplicação de pena de multa. Proposta de 

Encaminhamento: Propõe-se a realização de audiência dos 

responsáveis acima identificados, para que apresentem, no prazo de 

quinze dias, razões de justificativas pela ausência de utilização do 

Sistema de Controle de utilização dos veículos para deslocamentos 

municipais e intermunicipais, em desconformidade com as diretrizes 

estabelecidas pelo tribunal. Ausência de pastas individuais com 

informações sobre abastecimento e despesa de manutenção dos 

veículos Situação encontrada A Administração Municipal não possui 

pasta individual que consolide informações dos veículos sobre 

controle de uso, gasto com combustível e despesas com manutenção. 

Possíveis Causas - Ausência de referência/normatização e 



parametrização da metodologia de controle a ser adotada pela 

Administração Municipal; - Ausência de capacitação da equipe 

responsável acerca das exigências pedagógicas e preventivas 

constantes do Acórdão n. 87/2010-PLENO. Possíveis Efeitos - Efeito 

Real: prejuízo à transparência e controle de uso dos bens públicos; - 

Efeito Potencial Prejuízo ao planejamento futuro ante a falta de 

registros formais sobre manutenção e necessidade de substituição de 

veículos muito dispendiosos; Conclusão Os procedimentos de 

auditoria realizados evidenciaram que a Administração Municipal 

não alimenta pastas individuais (físicas ou virtuais) com informações 

sobre controle de uso, gasto com combustível e despesas com 

manutenção, em desconformidade com as diretrizes estabelecidas no 

item IX, alíneas “g”, “h”, “i” e “j, do Acórdão n. 87/2010-PLENO. 

Responsáveis: Nome: Miguel Luiz Nunes - CPF: 198.245.722-87 

Conduta: Deixar de implementar estrutura básica de controle interno 

em detrimento das diretrizes estabelecidas no Acórdão n. 87/2010-

PLENO, item IX, alíneas “g’, ‘h’, “i” e “j”. Nexo de causalidade: Ao não 

estabelecer e exigir o preenchimento de um modelo padrão de ficha 

individual dos veículos da frota com informações sobre uso, despesa 

e manutenção, deixaram de estabelecer estrutura básica de controle 

interno. Culpabilidade: Considerando a responsabilidade do cargo, é 

razoável afirmar que era possível aos responsáveis a adoção de 



conduta diversa, pois deveriam ter se consolidado os registros dos 

veículos em pastas individuais para avaliação periódica da frota. 

Assim, quanto ao juízo de reprovabilidade da conduta, com base nos 

elementos identificados, é possível afirmar que os responsáveis 

assumiram o risco de praticar a irregularidade (dolo eventual), em 

consonância com o artigo 28 do Decreto-Lei n. 4.657/42 (Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro), razão pela qual eles 

devem ser ouvidos em audiência a fim de avaliar se merecem ser 

apenados com a aplicação de pena de multa. Com base no inciso II do 

art. 40 da Lei Complementar n. 154/1996 (Lei Orgânica do TCE/RO), 

c/c o inciso III do art. 62 do Regimento Interno do TCE/RO propõe-

se a realização de audiência dos responsáveis acima identificados, 

para que apresentem, no prazo de quinze dias, razões de justificativas 

pela ausência de pastas individuais com informações sobre 

abastecimento e despesa de manutenção dos veículos, em 

desconformidade com as diretrizes estabelecidas nas alíneas “g”, “h”, 

“i” e “j”, do item IX do Acórdão n. 87/2010-PLENO. A3. Ausência de 

registro das informações mínimas nas requisições de abastecimento. 

Situação encontrada A Prefeitura Municipal utiliza o sistema da 

ELOTECH para controle e emissão de requisições para 

abastecimento. Contudo, o campo destinado ao registro dos valores 

dos hodômetros, em alguns casos não são preenchidos, ou 



apresentam inconsistência de valores o que inviabiliza o controle de 

média de quilometragem por litro bem como o controle dos 

abastecimentos de um modo geral. Critério de auditoria - Acórdão n. 

87/2010-PLENO, alínea "c", item IX. - Art. 9º da Instrução 

Normativa n. 011/2019-Controladoria Geral do Município. 

Evidências - Documentos de auditoria (cópias das requisições de 

abastecimento). Possíveis Causas - Negligência dos responsáveis; 

Ausência de capacitação da equipe responsável acerca das exigências 

pedagógicas e preventivas constantes do Acórdão n. 87/2010-TCE-

RO, item IX, alínea “c”. Possíveis Efeitos - Efeito real: ausência de 

informações gerenciais que permitam ao gestor avaliar efetivamente 

a relação despesa e consumo de combustíveis com o uso dos veículos; 

- Efeito Real: ineficiência do sistema de controle de abastecimento 

dos veículos; - Efeito potencial: desvio de combustível dos veículos; 

Conclusão A análise comparativa da situação encontrada com o 

critério adotado evidenciou a ausência do preenchimento adequado 

das requisições de combustível ante a ausência do registro do valor 

dos hodômetros quando do abastecimento dos veículos. Deixar de 

exigir o registro de informações mínimas e suficientes para 

comprovar o uso do combustível pelos veículos constantes da frota, a 

fim de mitigar irregularidades, em desconformidade, portanto, com a 

diretriz estabelecida no Acórdão n. 87/2010-PLENO, item IX, alínea 



“c”. Nexo de Causalidade: ao não exigir o preenchimento dos campos 

mínimos necessários para comprovar o uso do combustível pelos 

veículos constantes da frota, inviabilizou o efetivo controle de uso dos 

combustíveis, possibilitando a utilização indevida e o desvio destes 

recursos em desconformidade, portanto, com a diretriz estabelecida 

no Acórdão n. 87/2010-PLENO, item IX, alínea “c”. Culpabilidade: 

Considerando a responsabilidade do cargo, é razoável afirmar que era 

possível aos responsáveis a adoção de conduta diversa, pois deveriam 

ter determinado que o abastecimento dos veículos estivesse 

condicionado ao registro dos hodômetros de modo a verificar a média 

de consumo e efetivo uso do combustível no respectivo veículo. Assim, 

quanto ao juízo de reprovabilidade da conduta, com base nos 

elementos identificados, é possível afirmar que os responsáveis 

assumiram o risco de praticar a irregularidade (dolo eventual), em 

consonância com o artigo 28 do Decreto-Lei n. 4.657/42 (Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro), razão pela qual eles 

devem ser ouvidos em audiência a fim de avaliar se merecem ser 

apenados com a aplicação de pena de multa. Com base no inciso II do 

art. 40 da Lei Complementar n. 154/1996 (Lei Orgânica do TCE/RO), 

c/c o inciso III do art. 62 do Regimento Interno do TCE/RO propõe-

se a realização de audiência dos responsáveis acima identificados, 

para que apresentem, no prazo de quinze dias, razões de justificativas 



pela ausência de registro das informações mínimas nas requisições de 

abastecimentos, em desconformidade com a diretriz estabelecida na 

alínea “c”, do item IX do Acórdão n. 87/2010-PLENO, c/c art. 9º da 

Instrução Normativa n. 011/2019-Controladoria Geral do Município. 

A4. Ausência de instrumento contratual Situação encontrada.  

Verificamos nos Processos Administrativos de Despesa que não 

consta Termo de Contrato contrariando o artigo 62 da Lei Federal 

8.666/93, considerando que este objeto não se enquadra como de 

entrega imediata pois os abastecimentos ocorrem de forma 

fracionada para posterior pagamento. Neste pensar não se amolda 

nas situações em que é dispensável o “Termo de Contrato” conforme 

previsto no § 4º da citada Lei. Conclusão.  Os levantamentos 

realizados apontaram inexistência de instrumento contratual, 

portanto, as aquisições de combustível realizadas pela Prefeitura 

Municipal em especial a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos-SEMOSP e Secretaria Municipal de Saúde-(SEMUSA) 

ocorreram sem definição de todos os requisitos mínimos 

estabelecidos pelo artigo 55 da Lei Federal n. 8.666/93, violando o 

artigo 62 § 4º da citada lei. Deixar de exigir a formalização de 

instrumento contratual nas aquisições de combustível conforme 

exigência legal. Nexo de Causalidade: Ao não exigir a formalização dos 

instrumentos contratuais possibilitou a aquisição de combustíveis 



sem definição das informações mínimas estabelecidas pelo artigo 55 

da Lei Federal n. 8.666/93. Culpabilidade: Considerando a 

responsabilidade do cargo, é razoável afirmar que era possível aos 

responsáveis a adoção de conduta diversa, pois deveriam ter 

determinado que nas aquisições de combustíveis, considerando o 

volume dos recursos envolvidos, fosse formalizado contratos com os 

fornecedores. Assim, quanto ao juízo de reprovabilidade da conduta, 

com base nos elementos identificados, é possível afirmar que os 

responsáveis assumiram o risco de praticar a irregularidade (dolo 

eventual), em consonância com o artigo 28 do Decreto-Lei n. 

4.657/42 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), razão 

pela qual eles devem ser ouvidos em audiência a fim de avaliar se 

merecem ser apenados com a aplicação de pena de multa. Proposta 

de Encaminhamento: Com base no inciso II do art. 40 da Lei 

Complementar n. 154/1996 (Lei Orgânica do TCE/RO), c/c o inciso 

III do art. 62 do Regimento Interno do TCE/RO propõe-se a 

realização de audiência dos responsáveis acima identificados, para 

que apresentem, no prazo de quinze dias, razões de justificativas pela 

ausência de instrumento contratual para as aquisições de combustível 

realizadas pela Prefeitura Municipal, notadamente a Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP e Secretaria 

Municipal de Saúde (SEMUSA), em desconformidade com o art. 62, 



§ 4º c/c art. 55 da Lei Federal n. 8.666/93. CONCLUSÃO A presente 

auditoria de maneira geral objetivou avaliar o sistema adotado pela 

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé para controle das 

despesas com combustíveis e gerenciamento de uso da frota, referente 

ao período de janeiro a agosto de 2019, visando a conformidade com 

a legislação, e utilizando como critério de auditoria o Acórdão nº 

87/2010- PLENO, de modo a propor melhorias nas estruturas de 

controle e com isso minimizar os riscos de utilização dos produtos 

sem a devida finalidade pública, tendo o trabalho se desdobrado em 2 

(duas) questões de auditoria. Na primeira questão a equipe buscou 

identificar se os controles no fornecimento de combustível existentes 

eram suficientes e adequados para assegurar o cumprimento de 

rotinas estabelecidas pelo Acórdão n. 87/2010-PLENO. Isso porque, 

não está sendo adotado formulários de utilização dos veículos em seus 

deslocamentos em âmbito municipal, bem como para registro dos 

deslocamentos intermunicipais, verificou-se ainda que não há pastas 

individuais que consolide informações dos veículos sobre controle e 

uso, gasto com combustível e despesa com manutenção, bem assim 

ausência de registro das informações mínimas necessárias para 

avaliação nas requisições de abastecimento. Por fim, notou-se a 

inexistência de instrumento contratual, para as aquisições de 

combustível realizadas pela SEMOSP e SEMUSA. Com relação à 



segunda questão de auditoria, a equipe buscou avaliar a regularidade 

dos controles existentes para garantir que a despesa com 

combustíveis fosse realizada em conformidade com os requisitos 

relevantes da legislação. Neste ponto foram elaborados itens de 

verificação relacionado ao controle da execução das despesas com 

fornecimento de combustíveis firmados com a empresa. Após a 

aplicação dos procedimentos de auditoria, não foram constatadas 

impropriedades ou irregularidades nos quesitos formulados para esta 

questão de auditoria, vez que restou evidenciado que a Administração 

Municipal possui controle próprio suficiente para fiscalizar a despesa 

com combustíveis, sendo utilizado para fins de liquidação de despesa 

a seguinte metodologia própria de fiscalização da despesa: é emitido 

um relatório das autorizações de abastecimento emitidas no período 

apurando desta forma o valor total dos abastecimentos utilizando o 

sistema ELOTECH e confrontado com as notas fiscais apresentadas 

pelos fornecedores para posterior pagamento, que após a realização 

dos procedimentos de auditoria foram considerados suficientes e 

adequados. Assim, com base nos procedimentos executados, as 

evidencias identificadas demonstraram que o objeto auditado não 

está integralmente em conformidade com os critérios aplicados. 

Conclui-se, portanto, pela necessidade de oportunizar o exercício do 

contraditório e da ampla defesa aos responsáveis quanto aos apontes 



identificados nos Achados de Auditoria deste trabalho. Com base no 

inciso II do art. 40 da Lei Complementar n. 154/1996 (Lei Orgânica 

do TCE/RO), c/c o inciso III do art. 62 do Regimento Interno do 

TCE/RO”.  

 

TRANSPORTE ESCOLAR  

 

No tocante ao transporte escolar de responsabilidade de Cornélio 

Duarte de Carvalho, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia fez 

uma auditoria, autuada nos autos de número 01296/17, da relatoria 

do conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra, onde constatou 

uma série de irregulares que culminaram com sua condenação, como 

veremos a seguir: “Tratam os autos de monitoramento da auditoria 

no serviço de transporte escolar ofertado pela Prefeitura Municipal de 

São Miguel do Guaporé aos alunos da rede pública municipal e 

estadual, realizado pelo Tribunal no exercício de 2016, Processo nº 

4134/16, o qual teve natureza de auditoria de conformidade e 

compreendia os seguintes eixos: gestão administrativa (estrutura 

administrativa, ferramentas e práticas de gestão e controles em nível 

de atividade), processos de contratação (requisitos legais), 

fiscalização (atividades de controle praticadas) e qualidade dos 



serviços prestados (condições gerais dos serviços, a exemplo da 

segurança dos veículos/embarcações). A referida auditoria resultou 

no Acórdão APL-TC 00084/17, o qual contém determinações e 

recomendações de providências para a Administração adotar em 

função das deficiências de controles e irregularidades constatadas 

pelo trabalho de fiscalização. Após o fim dos prazos estabelecidos no 

referido Acórdão, a equipe de auditoria realizou diligências a 

municipalidade para avaliação do cumprimento das determinações e 

recomendações, além de realizar nova inspeção nos veículos e nova 

pesquisa de satisfação com os alunos, vide Ofício de Requisição n. 

01/2018/TCERO, como parte de um processo de melhoria da gestão. 

Visão Geral do Serviço de Transporte Escolar A Constituição Federal 

(art. 208) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 

9.394/96) obrigam ao poder público proporcionar gratuitamente 

educação fundamental, bem como lhe impõe oferecer programas 

voltados ao oferecimento do transporte escolar. Atualmente a União, 

os Estados e os Municípios coordenam esforços para oferecer o 

serviço do transporte escolar, especialmente aos alunos da zona rural, 

sendo que o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), executa atualmente dois 

programas voltados ao transporte de estudantes: o Caminho da 

Escola e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 



(PNATE). Esses programas disponibilizam recursos para aquisição de 

veículos e custeio do serviço (despesas com manutenção, seguro, 

licenciamento, impostos e pagamento de serviços contratados com 

terceiros). Cabe ao município o estabelecimento das regras de 

utilização do transporte escolar e de definição dos requisitos para a 

prestação do serviço, conforme as prioridades da comunidade e os 

recursos disponíveis para os serviços de transporte escolar, os quais 

devem ser prestados oferecendo aos usuários com a qualidade 

esperada e com garantia da continuidade dos serviços. Destacamos, 

que no município de São Miguel do Guaporé, o transporte de alunos 

das escolas rede estadual é executado com parceria entre o Governo 

do Estado e a Prefeitura, sendo os recursos financeiros que custearão 

o transporte escolar dos alunos da rede estadual repassados às 

Prefeituras Municipais, mediante convênios. Destaca-se, em relação 

à avaliação realizada no Município, os aspectos dos controles 

constituídos pela Administração, os quais, em face das situações 

encontradas, não são adequados e nem suficientes para garantir a 

adequada prestação de contas e, tampouco, proporcionam segurança 

razoável de que os recursos do programa de transporte escolar 

ofertado pelo município estão sendo regularmente aplicados. Já 

quanto às condições dos serviços de transporte escolar ofertados, 

constatou-se que não estão de acordo com a legislação, cujo 



efeitos/consequência mais relevantes são os afetos à qualidade do 

aprendizado e à segurança dos alunos no transporte escolar. 

Operacionalizado na forma mista (frota própria e terceirizada), o 

transporte escolar conta do município com uma frota de 40 veículos, 

sendo 15 da frota terceirizada e 25 da frota própria, deste total, foram 

inspecionados 9 veículos, representando 22,5% da frota. O transporte 

escolar do município atende 2690 alunos, distribuídos em 15 escolas, 

rurais e urbanas, deste total, foram visitadas para realização dos 

procedimentos da auditoria, 3 escolas, correspondendo a 20% do 

total, onde foram aplicados questionários aos alunos. 1.2. 

Metodologia utilizada. Os trabalhos foram realizados em 

conformidade com as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor 

Público (NBASP) e com observância ao Manual de Auditoria do 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (Resolução nº 

177/2015/TCE-RO). As informações referentes ao cumprimento das 

determinações e recomendações foram coletadas por meio de reunião 

com o gestor do transporte escolar, o controlador interno e outras 

pessoas relacionadas à gestão da prestação do serviço, análise 

documental e observação direta. Os dados relativos às condições dos 

serviços ofertados e à satisfação dos usuários foram realizados por 

meio de observação direta aos veículos e questionários aos alunos, 

aplicados por amostragem. O critério de seleção da amostra 



estratificada observou a quantidade de alunos usuários no transporte 

escolar na escola pesquisada, a quantidade de itinerários, bem como 

a distribuição geográfica desta no território do município, buscando 

dar ampla cobertura aos objetos pesquisado. 1.3. Critérios de 

Auditoria Os procedimentos foram fundamentados nos critérios 

estabelecidos na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), Código de Trânsito Brasileiro 

(Lei nº 9.503/1997), Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 

10.520/02, Resolução CONTRAN n.°168-04 e 205-06, Decisão 

Normativa nº 02/2016/TCE-RO e Acordão n. APL-TC 00084/17. 1.4. 

Limitações. Destacam-se entre os fatores de limitação ao 

desenvolvimento dos trabalhos, entre outros, os seguintes obstáculos: 

grande extensão territorial dos municípios, elevado número de 

itinerários do transporte escolar, falta de padronização/uniformidade 

e curto prazo para realização do planejamento do trabalho e 

treinamento da equipe. 1.5. Volume de recursos fiscalizados O volume 

de recursos fiscalizados corresponde à aplicação dos recursos 

destinados aos programas de transporte escolar. Os administradores 

não conseguiram informar o volume de recursos aplicados com o 

serviço de Transporte Escolar. 1.6. Benefícios estimados. Destacam-

se, entre os benefícios estimados desta fiscalização, os relacionados à 

melhoria na qualidade do serviço, à correção de desvios 



(irregularidades), à melhoria na estrutura de controle do auditado, ao 

incremento da eficiência e efetividade da entidade auditada, à 

expectativa de controle, aos impactos sociais positivos e a 

instrumentalização do controle social. A1. Não cumprimento das 

determinações e recomendações Situação encontrada: Na avaliação 

do cumprimento das determinações e recomendações exaradas pelo 

Tribunal relativas ao Acordão n. APL-TC 00084/17, referente ao 

processo n. 04134/16, restaram identificadas as seguintes situações: 

a) antes da tomada de decisão ou manutenção pela escolha das opções 

da forma de prestação do serviço de transporte escolar realize estudos 

preliminares que fundamentem adequadamente a escolha da 

Administração, contemplando no mínimo os seguintes requisitos: 

custos, viabilidade de execução e disponibilidade financeira, com 

vista ao atendimento das disposições da Constituição Federal, art. 37, 

caput (princípio da eficiência e da economicidade); Resultado da 

avaliação: Não atendeu. A Administração não apresentou nenhum 

documento que comprovasse o atendimento da determinação, 

inobstante o envio do Ofício de Requisição n. 01/2018/TCERO 

(ID734704) no qual solicitamos a documentação necessária para 

comprovação das determinações. Após diversas reiterações verbais 

realizadas ao gestor do transporte escolar, controladora e Prefeito, 

não nos foi fornecido a documentação necessária para análise do 



item. Desta forma, concluímos que a determinação não foi atendida. 

b) (Item II, 4.1.2) no prazo de 180 dias contados da notificação, 

apresente projeto de lei ao Legislativo com a finalidade de 

regulamentar a fiscalização de trânsito no âmbito da circunscrição do 

município conforme previsão no Art. 21 e 24 da Lei nº 9.503/1997 

(Código de Trânsito Brasileiro); Resultado da avaliação: Não atendeu. 

Comentários: A Administração não apresentou nenhum documento 

que comprovasse o atendimento da determinação, inobstante o envio 

do Ofício de Requisição n. 01/2018/TCERO, no qual solicitamos a 

documentação necessária para comprovação das determinações. 

Após diversas reiterações verbais realizadas ao gestor do transporte 

escolar, controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a 

documentação necessária para análise do item. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida. c) no prazo de 180 

dias contados da notificação, regulamente/discipline e estruture a 

área responsável pela prestação do serviço de transporte escolar do 

município, contendo no mínimo os seguintes requisitos: políticas 

institucionais, fluxos operacionais, procedimentos, competências, 

funções e atribuições dos responsáveis, em atendimento as 

disposições da Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, Art. 2º, II; e 

Art. 3º, I, III e IV (Controles internos adequados, Segregação de 

função; e Princípio da Aderência a Diretrizes e Normas). Resultado da 



avaliação: Não atendeu. Comentários: A Administração não 

apresentou nenhum documento que comprovasse o atendimento da 

determinação, inobstante o envio do Ofício de Requisição n. 

01/2018/TCERO (ID734704) no qual solicitamos a documentação 

necessária para comprovação das determinações. Após diversas 

reiterações verbais realizadas ao gestor do transporte escolar, 

controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a documentação 

necessária para análise do item. Desta forma, concluímos que a 

determinação não foi atendida. d) (Item II, 4.1.4) no prazo de 180 dias 

contados da notificação, estabeleça em ato apropriado o 

planejamento do transporte escolar de forma estruturada e de acordo 

com as diretrizes e políticas definidas pela Administração para 

aquisição e substituição dos veículos, contemplando o período de 

curto e longo prazo, com vista ao atendimento das disposições da 

Constituição Federal, art. 37, caput (princípio da eficiência, e 

economicidade); e Decisão Normativa nº 02/2016/TCERO, art. 2º, II 

(Controles internos adequados); Resultado da avaliação: Não 

atendeu. Comentários: A Administração não apresentou nenhum 

documento que comprovasse o atendimento da determinação, 

inobstante o envio do Ofício de Requisição n. 01/2018/TCERO, no 

qual solicitamos a documentação necessária para comprovação das 

determinações. Após diversas reiterações verbais realizadas ao gestor 



do transporte escolar, controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a 

documentação necessária para análise do item. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida. e) (Item II, 4.1.5) no 

prazo de 180 dias contados da notificação, defina em ato apropriado 

as políticas de aquisição e substituição dos veículos do transporte 

escolar, em atendimento a Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, 

Art. 2º, II; e Art. 3º, III (Controles internos adequados e Princípio da 

Aderência a Diretrizes e Normas); Resultado da avaliação: Não 

atendeu. Comentários: A Administração não apresentou nenhum 

documento que comprovasse o atendimento da determinação, 

inobstante o envio do Ofício de Requisição n. 01/2018/TCERO, no 

qual solicitamos a documentação necessária para comprovação das 

determinações. Após diversas reiterações verbais realizadas ao gestor 

do transporte escolar, controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a 

documentação necessária para análise do item. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida no prazo de 180 dias 

contados da notificação, defina em ato apropriado as políticas de 

aquisição e substituição dos veículos e rotinas de substituição e 

manutenção dos equipamentos dos veículos do transporte escolar 

(pneu, bancos, motores, entre outros equipamentos), em 

atendimento a Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, Art. 2º, II; e 

art. 3º, III (Controles internos adequados e Princípio da Aderência a 



Diretrizes e Normas); Resultado da avaliação: Não atendeu. 

Comentários: A Administração não apresentou nenhum documento 

que comprovasse o atendimento da determinação, inobstante o envio 

do Ofício de Requisição n. 01/2018/TCERO no qual solicitamos a 

documentação necessária para comprovação das determinações. 

Após diversas reiterações verbais realizadas ao gestor do transporte 

escolar, controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a 

documentação necessária para análise do item. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida. g)) no prazo de 180 

dias contados da notificação, implante/aperfeiçoe o controle de 

combustível (manual ou eletrônico), que permita a definição de 

rotinas, a avaliação, o acompanhamento, geração de relatórios 

gerencias e a fiscalização dos recursos aplicados no transporte 

escolar, em atendimento as disposições do Acórdão nº 

87/2010/PLENO/TCER e Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, 

art. 2º, II (Controles internos adequados); Resultado da avaliação: 

Não atendeu. Comentários: A Administração não apresentou nenhum 

documento que comprovasse o atendimento da determinação, 

inobstante o envio do Ofício de Requisição n. 01/2018/TCE/RO, no 

qual solicitamos a documentação necessária para comprovação das 

determinações. Após diversas reiterações verbais realizadas ao gestor 

do transporte escolar, controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a 



documentação necessária para análise do item. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida. h) no prazo de 180 

dias contados da notificação, estabeleça em ato apropriado as 

diretrizes para o atendimento das demandas de contratação do 

transporte escolar, em atendimento a Decisão Normativa nº 

02/2016/TCE-RO, Art. 2º, II; e Art. 3º, III (Controles internos 

adequados e Princípio da Aderência a Diretrizes e Normas); 

Resultado da avaliação: Não atendeu. Comentários: A Administração 

não apresentou nenhum documento que comprovasse o atendimento 

da determinação, inobstante o envio do Ofício de Requisição n. 

01/2018/TCERO no qual solicitamos a documentação necessária 

para comprovação das determinações. Após diversas reiterações 

verbais realizadas ao gestor do transporte escolar, controladora e 

Prefeito, não nos foi fornecido a documentação necessária para 

análise do item. Desta forma, concluímos que a determinação não foi 

atendida. i) no prazo de 180 dias contados da notificação, defina por 

meio de ato apropriado as diretrizes para a realização do 

acompanhamento e fiscalização do serviço de transporte escolar, em 

atendimento à Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, Art. 2º, II; e 

Art. 3º, III (Controles internos adequados e Princípio da Aderência a 

Diretrizes e Normas); Resultado da avaliação: Não atendeu. 

Comentários: A Administração não apresentou nenhum documento 



que comprovasse o atendimento da determinação, inobstante o envio 

do Ofício de Requisição n. 01/2018/TCERO no qual solicitamos a 

documentação necessária para comprovação das determinações. 

Após diversas reiterações verbais realizadas ao gestor do transporte 

escolar, controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a 

documentação necessária para análise do item. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida. j) no prazo de 180 

dias contados da notificação, defina por meio de ato apropriado as 

diretrizes para o exercício das funções de gestor e fiscal de contrato 

na realização do acompanhamento e fiscalização do serviço de 

transporte escolar, podendo ser de forma genérica aos demais 

responsáveis por estas funções na Administração, exigindo-se, neste 

caso, que se faça menção no ato de designação a vinculação e reforço 

das competências, atribuições e responsabilidades definidas pela 

norma geral, em atendimento a Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-

RO, Art. 2º, II; e Art. 3º, III (Controles internos adequados e Princípio 

da Aderência a Diretrizes e Normas); Resultado da avaliação: Não 

atendeu. Comentários: A Administração não apresentou nenhum 

documento que comprovasse o atendimento da determinação, 

inobstante o envio do Ofício de Requisição n. 01/2018/TCERO no 

qual solicitamos a documentação necessária para comprovação das 

determinações. Após diversas reiterações verbais realizadas ao gestor 



do transporte escolar, controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a 

documentação necessária para análise do item. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida. k) no prazo de 30 

dias contados da notificação, institua controle individualizado por 

meio de livros, fichas ou listagens eletrônicas que permitam a 

realização do acompanhamento e fiscalização dos prestadores de 

serviços do transporte escolar, contendo no mínimo os seguintes 

requisitos: Dados da empresa; relação atualizada dos veículos, 

condutores e monitores; histórico de acompanhamento das 

exigências contratuais; e histórico de ocorrências, em atendimento à 

Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, Art. 2º, II (Controles 

internos adequados); Resultado da avaliação: Não atendeu. 

Comentários: A Administração não apresentou nenhum documento 

que comprovasse o atendimento da determinação, inobstante o envio 

do Ofício de Requisição n. 01/2018/TCERO no qual solicitamos a 

documentação necessária para comprovação das determinações. 

Após diversas reiterações verbais realizadas ao gestor do transporte 

escolar, controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a 

documentação necessária para análise do item. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida. l) no prazo de 30 

dias contados da notificação, institua controle individualizado por 

meio de livros, fichas ou listagens eletrônicas que permitam a 



realização do acompanhamento e fiscalização dos veículos do 

transporte escolar, contendo no mínimo os seguintes requisitos: 

Dados da empresa; dados do veículo/embarcação; Comprovante 

atualizado de certificado de inspeção semestral do histórico de 

acompanhamento das exigências contratuais; e histórico de 

ocorrências, em atendimento à Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-

RO, Art. 2º, II (Controles internos adequados); Resultado da 

avaliação: Não atendeu. Comentários: A Administração não 

apresentou nenhum documento que comprovasse o atendimento da 

determinação, inobstante o envio do Ofício de Requisição n. 

01/2018/TCERO no qual solicitamos a documentação necessária 

para comprovação das determinações. Após diversas reiterações 

verbais realizadas ao gestor do transporte escolar, controladora e 

Prefeito, não nos foi fornecido a documentação necessária para 

análise do item. Desta forma, concluímos que a determinação não foi 

atendida. m) no prazo de 180 dias contados da notificação, institua 

controle individualizado por meio de livros, fichas ou listagens 

eletrônicas que permitam a realização do acompanhamento e 

fiscalização dos condutores e monitores do transporte escolar, 

contendo no mínimo os seguintes requisitos: Dados da empresa; 

cópia dos documentos pessoais; dados pessoais; Documentação que 

comprova vínculo com a empresa contratada; Certificado que 



comprove aprovação em curso especializado, nos termos da 

regulamentação do CONTRAN e em curso de treinamento de prática 

veicular em situação de risco e transporte escolar, nos termos de 

regulamentação do CONTRAN (Condutores dos Veículos); Certidão 

negativa do DETRAN atualizada que comprove não ter cometido 

nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 

infrações médias durante os doze últimos meses. (Condutores dos 

Veículos); Certidão negativa (atualizada/validade) do registro de 

distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, 

estupro e corrupção de menores; histórico de acompanhamento das 

exigências contratuais; e histórico de ocorrências, em atendimento a 

Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, Art. 2º, II (Controles 

internos adequados); Resultado da avaliação: Não atendeu. 

Comentários: A Administração não apresentou nenhum documento 

que comprovasse o atendimento da determinação, foi entregue 

apenas a relação com nome dos condutores, CPF, idade e categoria da 

CNH, porém, não existia na Prefeitura nenhum arquivo com os dados 

dos condutores, a listagem foi feita no período da auditoria. Desta 

forma, concluímos que a determinação não foi atendida. n) (Item II, 

4.1.14) no prazo de 180 dias contados da notificação, institua rotinas 

de controle que permitam o acompanhamento e fiscalização da 

execução diária dos quilômetros executados por rota/itinerário, em 



atendimento a Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, Art. 2º, II; e 

Art. 3º, III (Controles internos adequados e Princípio da Aderência a 

Diretrizes e Normas). Resultado da avaliação: Não atendeu. 

Comentários: A Administração não apresentou nenhum documento 

que comprovasse o atendimento da determinação, inobstante o envio 

do Ofício de Requisição n. 01/2018/TCERO no qual solicitamos a 

documentação necessária para comprovação das determinações. 

Após diversas reiterações verbais realizadas ao gestor do transporte 

escolar, controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a 

documentação necessária para análise do item. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida. o) no prazo de 180 

dias contados da notificação, apresente projeto de lei ao Legislativo 

com a finalidade de regulamentar as diretrizes do atendimento da 

demanda e oferta do transporte escolar, contendo no mínimo as 

seguintes situações: idade máxima e requisitos do transporte escolar, 

faixa etária e requisitos para atendimentos dos alunos, quantidade 

horas máxima permitida entre o deslocamento da retirada do aluno e 

a escolar, pontos de retirada dos alunos (requisitos e quantidade 

máxima de quilômetros entre a residência e o ponto de retirada do 

aluno), em atendimento a Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, 

Art. 2º, II; e Art. 3º, III (Controles internos adequados e Princípio da 

Aderência a Diretrizes e Normas);. Resultado da avaliação: Não 



atendeu. Comentários: A Administração não apresentou nenhum 

documento que comprovasse o atendimento da determinação, 

inobstante o envio do Ofício de Requisição n. 01/2018/TCERO no 

qual solicitamos a documentação necessária para comprovação das 

determinações. Após diversas reiterações verbais realizadas ao gestor 

do transporte escolar, controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a 

documentação necessária para análise do item. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida. p) (Item 4.1.16) no 

prazo de 180 dias contados da notificação, institua rotinas de controle 

que permitam identificar e manter atualizados os itinerários, a 

quantidade de quilômetros, os requisitos e quantidade de veículos, a 

necessidade de monitores e o Normativo nº 02/2016/TCE-RO, Art. 

2º, II; e Art. 3º, III (Controles internos adequados e Princípio da 

Aderência a Diretrizes e Normas); Resultado da avaliação: Não 

atendeu. Comentários: A Administração não apresentou nenhum 

documento que comprovasse o atendimento da determinação, tendo 

apresentado apenas a relação dos itinerários de forma muito sintética, 

no qual não é possível identificar rotinas de mudança de itinerários, a 

medição da quilometragem, necessidade de monitores e qual a 

quantidade ideal de veículos para atender aquelas rotas. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida. q) no prazo de 180 

dias contados da notificação, institua rotinas de controle a realização 



de pesquisa de satisfação entre os usuários com a finalidade de avaliar 

a qualidade do serviço de transporte escolar e identificar 

oportunidade de melhorias, em conformidade com a Constituição 

Federal, Art. 37, caput (Princípio da eficiência), com o Princípio da 

efetividade e com a Decisão Normativa nº 02/2016/TCERO, Art. 2º, 

II (Controles internos adequados); Resultado da avaliação: Não 

atendeu. Comentários: A Administração não apresentou nenhum 

documento que comprovasse o atendimento da determinação, 

inobstante o envio do Ofício de Requisição n. 01/2018/TCERO, no 

qual solicitamos a documentação necessária para comprovação das 

determinações. Após diversas reiterações verbais realizadas ao gestor 

do transporte escolar, controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a 

documentação necessária para análise do item. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida. Termo de 

referência/Projeto básico/Edital: todos elementos/requisitos do 

objeto necessários a adequada formulação das propostas do serviço 

de transporte escolar, em especial, os mapas com as rotas/itinerários, 

contendo no mínimo: por itinerário, a quantidade de quilômetros, os 

requisitos dos veículos, estimativa da quantidade de alunos, a 

necessidade de monitores e o tipo de pavimentação, em atendimento 

ao art. 1º da Lei Federal nº 10.520/02 c/c o art. 37, caput, da CF 

(Princípio da eficiência) e art. 3º, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 



(princípio da contratação mais vantajosa para a Administração); 

Resultado da avaliação: Não atendeu. Comentários: A Administração 

não apresentou nenhum documento que comprovasse o atendimento 

da determinação, inobstante o envio do Ofício de Requisição n. 

01/2018/TCERO, no qual solicitamos a documentação necessária 

para comprovação das determinações. Após diversas reiterações 

verbais realizadas ao gestor do transporte escolar, controladora e 

Prefeito, não nos foi fornecido a documentação necessária para 

análise do item. Desta forma, concluímos que a determinação não foi 

atendida. s), elabore planilha de composição de custos para aferição 

do valor de referência dos serviços de transporte escolar, contendo no 

mínimo os seguintes requisitos: os custos diretos e indiretos (Tipo e 

idade dos veículos/embarcações, depreciação, manutenção, 

remuneração do investimento, combustível, pessoal e encargos, taxas, 

tributos entre outros), conforme as disposições do Art. 3º, III, da Lei 

Federal nº 10.520/02 c/c arts. 7º, § 2º, II, e 40, § 2º, II da Lei Federal 

nº 8.666/93; Resultado da avaliação: Não atendeu. Comentários: A 

Administração não apresentou nenhum documento que comprovasse 

o atendimento da determinação, inobstante o envio do Ofício de 

Requisição n. 01/2018/TCERO, no qual solicitamos a documentação 

necessária para comprovação das determinações. Após diversas 

reiterações verbais realizadas ao gestor do transporte escolar, 



controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a documentação 

necessária para análise do item. Desta forma, concluímos que a 

determinação não foi atendida. De forma detalhada, dos condutores 

e monitores do transporte escolar, conforme as disposições do Código 

de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 138, I, II, IV e V; art. 139; art. 145, 

IV; art. 329; e Resolução CONTRAN n.°168-04 e 205- 06; Resultado 

da avaliação: Não atendeu. Comentários: A Administração não 

realizou novo procedimento licitatório, desta forma, concluímos que 

não houve o cumprimento da presente determinação. u) (Item II, 

4.1.21) inclua no edital de seleção da proposta de transporte escolar 

previsão de que o valor unitário do quilômetro do item das propostas 

deve ser apresentado sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou 

previsão inflacionária, visando atender integralmente as disposições 

do artigo 7º, § 7o, da Lei 8.666/93; Resultado da avaliação: Não 

atendeu. Comentários: A Administração não realizou novo 

procedimento licitatório, desta forma, concluímos que não houve o 

cumprimento da presente determinação. v), no prazo de 30 dias 

contados da notificação, notifique as empresas contratadas para que 

regularizem a situação identificada (substituição/manutenção) da 

frota que não atendem os critérios definidos no contrato/legislação, 

em atenção ao disposto no art. 105, II; 136, incisos I, II, III, IV e V; 

137; e 139 todos do Código Brasileiro de Trânsito (CTB); Resultado da 



avaliação: Não atendeu. Comentários: A Administração não 

apresentou nenhum documento que comprovasse o atendimento da 

determinação, bem como não foi informado nenhuma ação que 

indicasse tentativa de regularização da frota terceirizada. Em 

inspeção, podemos verificar que tal frota é precária, podendo 

constituir riscos à segurança e o conforto do aluno. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida. No prazo de 180 

dias contados da notificação, defina planejamento/política para 

redução da idade média dos veículos de atendimento do transporte 

escolar, afastando do serviço aqueles que a ultrapassarem, em 

atenção ao disposto no art. 105, II; 136, incisos I, II, III, IV e V; 137; e 

139 todos do Código Brasileiro de Trânsito (CTB); Resultado da 

avaliação: Não atendeu. Comentários: A Administração não 

apresentou nenhum documento que comprovasse o atendimento da 

determinação, inobstante o envio do Ofício de Requisição n. 

01/2018/TCERO no qual solicitamos a documentação necessária 

para comprovação das determinações. Após diversas reiterações 

verbais realizadas ao gestor do transporte escolar, controladora e 

Prefeito, não nos foi fornecido a documentação necessária para 

análise do item. Desta forma, concluímos que a determinação não foi 

atendida. x), no prazo de 30 dias contados da notificação, regularize a 

situação identificada (substituição/manutenção) da frota própria que 



não atendem os critérios definidos na legislação, em atenção ao 

disposto no art. 105, II; 136, incisos I, II, III, IV e V; 137; e 139 todos 

do Código Brasileiro de Trânsito, do Código Brasileiro de Trânsito 

(CTB). Resultado da avaliação: Não atendeu. Comentários: A 

Administração não apresentou nenhum documento que comprovasse 

o atendimento da determinação. Na inspeção veicular, foi identificado 

que, em geral, os ônibus da frota própria estão em boas condições, 

entretanto, a autorização referente ao art. 137 do CTB não constava 

afixada em parte visível no veículo. A Administração informou que as 

referidas autorizações estavam arquivadas, mas não as apresentou 

quando solicitado para conferência. Desta forma, concluímos que a 

determinação não foi atendida. y) no prazo de 30 dias contados da 

notificação, identifique e adéque a quantidade de alunos por 

itinerário dentro da capacidade máxima permitida do transporte, em 

atenção ao disposto no art. 137 do Código de Trânsito Brasileiro; 

Resultado da avaliação: Não atendeu. Comentários: A Administração 

não apresentou nenhum documento que comprovasse o atendimento 

da determinação, inobstante o envio do Ofício de Requisição n. 

01/2018/TCERO, no qual solicitamos a documentação necessária 

para comprovação das determinações. Após diversas reiterações 

verbais realizadas ao gestor do transporte escolar, controladora e 

Prefeito, não nos foi fornecido a documentação necessária para 



análise do item. Desta forma, concluímos que a determinação não foi 

atendida. z), no prazo de 30 dias contados da notificação, elabore e 

expeça orientação a todas as unidades de ensino servidas pelo 

transporte escolar municipal, proibindo a carona nos veículos 

escolares que não a de professores e desde que, neste caso, haja 

assento vago disponível, e afixe cópia do documento no interior dos 

veículos, em atendimento à Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, 

Art. 2º, II (Controles internos adequados); Resultado da avaliação: 

Não atendeu. Comentários A Administração não apresentou nenhum 

documento que comprovasse o atendimento da determinação, 

inobstante o envio do Ofício de Requisição n. 01/2018/TCERO, no 

qual solicitamos a documentação necessária para comprovação das 

determinações. Após diversas reiterações verbais realizadas ao gestor 

do transporte escolar, controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a 

documentação necessária para análise do item. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida. Nno termo de 

referência/Projeto básico/Edital, monitor nos itinerários do 

transporte do transporte escolar da faixa etária entre 04 e 07 anos, em 

atendimento à Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-RO, Art. 2º, II 

(Controles internos adequados); Resultado da avaliação: Não 

atendeu. Comentários: A Administração não apresentou nenhum 

documento que comprovasse o atendimento da determinação. 



Quando questionado sobre a nova licitação ao gestor do transporte 

escolar, a Controladora e Prefeito, eles afirmaram que não foi 

realizado nenhum procedimento licitatório em 2017 e 2018 referente 

à contratação de empresa para ofertar serviço de transporte escolar. 

Desta forma, concluímos que a Administração não atendeu a 

determinação. No prazo de 180 dias contados da notificação, realize 

novo procedimento licitatório para contratação dos serviços de 

transporte escolar, Resultado da avaliação: Não atendeu. 

Comentários: A Administração não apresentou nenhum documento 

que comprovasse o atendimento da determinação. Quando 

questionado sobre a nova licitação ao gestor do transporte escolar, a 

Controladora e Prefeito, eles afirmaram que não foi realizado nenhum 

procedimento licitatório em 2017 e 2018 referente à contratação de 

empresa para ofertar serviço de transporte escolar. Desta forma, 

concluímos que a Administração não atendeu a determinação. ac) 

Recomendar à Administração, no prazo de 12 meses contados da 

notificação, adquira/implante sistema (software) para auxiliar no 

gerenciamento do serviço de transporte escolar, em especial, quanto 

ao acompanhamento dos transportes escolar por meio de sistema de 

monitoramento de GPS (identificação de informações geográficas por 

meio de sistema de referência ligado à Terra, em particular com 

utilização de geo posicionamento por satélite), em atendimento as 



disposições da Constituição Federal, Art. 37, caput (Princípio da 

eficiência, e economicidade); e Decisão Normativa nº 02/2016/TCE-

RO, Art. 2º, II; Resultado da avaliação: Não atendeu. Comentários: A 

Administração não apresentou nenhum documento que comprovasse 

o atendimento da determinação, inobstante o envio do Ofício de 

Requisição n. 01/2018/TCERO (ID734704) no qual solicitamos a 

documentação necessária para comprovação das determinações. 

Após diversas reiterações verbais realizadas ao gestor do transporte 

escolar, controladora e Prefeito, não nos foi fornecido a 

documentação necessária para análise do item. Desta forma, 

concluímos que a determinação não foi atendida. Determinar à 

Administração do Município de São Miguel do Guaporé, com 

fundamento no art. 42 da Lei Complementar nº 154/1996 c/c art. 62, 

inciso II, do RI TCE-RO, que determine a Controladoria do Município 

que acompanhe e informe as medidas adotadas pela Administração 

quanto às determinações deste Relatório, manifestando-se quanto ao 

atendimento ou não das determinações pela Administração, por meio 

de Relatórios a serem encaminhados na mesma data dos Relatórios 

Quadrimestrais do Controle Interno;; Resultado da avaliação: Não 

atendeu. Comentários: A Administração não apresentou nenhum 

documento que comprovasse o atendimento da determinação. Desta 

forma, concluímos que a determinação não foi atendida. Objetos nos 



quais o achado foi constatado: - Controle internos e Processos 

Administrativos da Secretaria Municipal de Educação. Critério de 

Auditoria: - Acordão n. APL-TC 00084/17; e, - Parágrafo 1º do artigo 

16 e caput do art. 18 da Lei Complementar n. 154/96. Evidências: - 

Planilhas apresentadas pela Administração; - Documentos de 

inspeção de veículos; e - Ofício de Requisição nº 01/2018/TCERO. 

Possíveis Causas: - Negligência e imperícia dos responsáveis. 

Possíveis Efeitos: - Ausência de continuidade e processo de melhoria 

na gestão (Efeito Real); e, Baixa qualidade do serviço (Efeito Real). 

Responsáveis: a) Nome: Cornélio Duarte de Carvalho – CPF: 

326.946.602-15 Cargo: Prefeito Municipal Período de 

exercício: 01/01/2017 até a presente data Conduta: omissão 

culposa por negligência ao não exigir de seus assessores o efetivo 

cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia - TCERO e não realizar o monitoramento do 

cumprimento dessas determinações, ou seja, ao abster-se de praticar 

tempestivamente as ações que lhe competia, adotou uma conduta 

desprovida de cuidado, cautela e de atenção. Nexo de causalidade: era 

razoável de se esperar que o Prefeito Municipal delegasse o 

cumprimento das determinações exaradas pelo TCERO aos seus 

subordinados ou exercesse vigilância sobre o subordinado ao qual 

delegou competência, em vez de deixá-lo totalmente sem supervisão, 



bem como realizasse o efetivo monitoramento do cumprimento 

dessas determinações, fato que não ocorreu. Assim, a omissão no 

dever de supervisionar propiciou a ocorrência do não atendimento 

das determinações e recomendações. Culpabilidade: ao abster-se 

de delegar e monitorar o cumprimento das determinações 

do TCERO, ou de não ter exercido vigilância sobre o 

subordinado ao qual delegou competência, o gestor deixou 

de cumprir as determinações do TCERO e 

consequentemente não permitiu a melhoria da qualidade 

do serviço de transporte escolar oferecido pelo município, 

com a correção dos problemas já identificados pelo TCERO. 

b) Nome: Maria Aparecida Correa – CPF: 242.261.142-72 Cargo: 

Controladora do Município Período de exercício: a partir de 

01/02/2017. Conduta: omissão culposa por negligência em 

não realizar o monitoramento do cumprimento das 

determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado 

de Rondônia – TCERO, ou seja, ao abster-se de praticar 

tempestivamente as ações que lhe competia, adotou uma conduta 

desprovida de cuidado, cautela e de atenção. Nexo de causalidade: era 

razoável de se esperar que a Controladora Municipal realizasse o 

monitoramento do cumprimento das determinações exaradas pelo 

TCERO e reportasse a situação a alta governança e ao próprio TCERO, 



fato que não ocorreu. Assim, a omissão no dever de avaliar os 

controles existentes contribuiu para o não atendimento das 

determinações e recomendações. Culpabilidade: ao abster-se de 

monitorar o cumprimento das determinações do TCERO, a 

Controladora não auxiliou o gestor a cumprir as determinações do 

TCERO, e consequentemente não permitiu a melhoria da qualidade 

do serviço de transporte escolar ofertado pelo município, com a 

correção dos problemas identificados pelo TCERO. Proposta de 

Encaminhamento: - Promover audiência dos responsáveis. Veículos 

sem requisitos obrigatórios de segurança e em condições inadequadas 

de conservação e higiene Situação encontrada: Verificou-se em 

observação direta a existência de veículos da frota própria e 

terceirizada sem requisitos obrigatórios de segurança e condições 

inadequadas de conservação e higiene, tais como: a) Sem autorização 

do órgão competente (DETRAN) para a realização do transporte 

escolar (6 veículos da frota vistoriada); b) Sem monitores para 

acompanhamento dos itinerários realizados pela frota própria (9 

veículos); c) Condutores e monitores sem identificação por meio de 

uniforme e crachá (100%); d) Inexistência de rotas/itinerários a ser 

realizado (78%); e) Ausência de relação de cada aluno transportado, 

contendo nome, data de nascimento, telefone, nome dos responsáveis 

e endereço (100%); f) Tacógrafo inoperante (danificado/sem o disco) 



(3 veículos, 33% da frota vistoriada); g) Cintos de segurança em 

número inferior a capacidade de lotação (22%); h) Extintores fora do 

prazo de validade (33%); i) Inexistência de macaco hidráulico e estepe 

(22%); j) Condição inadequada dos assentos (33%, 3 veículos); k) 

Condições inadequadas de higienização (as condições inadequadas de 

higienização dos veículos foram constatadas por 11,11% dos alunos 

pesquisados). Critério de auditoria: CTB, art. 105, I e II, 136, incisos 

I, II, III, IV, V e VI, 137 e 139. Evidências: - Inspeção dos veículos; - 

Questionário aplicado junto aos alunos (PT-17) - documentação de 

auditoria Possíveis Causas: - Negligência dos responsáveis; - 

Inexistência de manutenção preventiva; - Ausência de política de 

substituição de peças e veículos; - Ausência de fiscalização do serviço. 

Possíveis Efeitos: - Risco à segurança e saúde dos alunos (Efeito Real); 

Falta dos alunos em função de quebra dos veículos (Efeito Real); - 

Aumento dos custos de manutenção dos veículos (Efeito Real); - 

Redução do tempo de uso dos veículos (Efeito Real); - Baixa qualidade 

do serviço (Efeito Real). Responsáveis: a) Nome: Cornélio Duarte de 

Carvalho – CPF: 326.946.602-15 Cargo: Prefeito Municipal Período 

de exercício: 01/01/2017 até a presente data Conduta: omissão 

culposa por negligência ao não exigir de seus assessores a prestação 

de serviços de transporte escolar com qualidade e em observância aos 

ditames legais e não realizar o monitoramento do cumprimento 



dessas exigências, ou seja, ao abster-se de praticar tempestivamente 

as ações que lhe competia, adotou uma conduta desprovida de 

cuidado, cautela e de atenção. Nexo de causalidade: era de se esperar 

que o Prefeito Municipal exigisse de seus assessores para que 

realizassem a prestação de serviços de transporte escolar com 

qualidade e em observância aos ditames legais, além de realizar o 

monitoramento do cumprimento dessas exigências, fato que não 

ocorreu. Culpabilidade: ao não delegar e monitorar a 

realização da prestação de serviços de transporte escolar 

com qualidade e em observância aos ditames legais, o 

município prestou o serviço de transporte escolar com 

veículos sem requisitos obrigatórios de segurança e em 

condições inadequadas de conservação e higiene. b) Nome: 

Maria Aparecida Correa – CPF: 242.261.142-72 Cargo: 

Controladora do Município Período de exercício: a partir de 

01/02/2017. Conduta: omissão culposa por negligência em não 

realizar a avaliação dos controles existentes em relação à prestação de 

serviços de transporte escolar com a qualidade necessária e em 

observância aos ditames legais. Nexo de causalidade: era de se esperar 

que a Controladora Municipal realizasse a avaliação dos controles 

existentes em relação à prestação de serviços de transporte escolar 

com qualidade e em observância aos ditames legais e reportasse a 



situação aos gestores relacionados e a alta governança, fato que não 

ocorreu. Culpabilidade: ao não realizar a avaliação dos controles 

existentes em relação à prestação de serviços de transporte escolar 

com qualidade e em observância aos ditames legais, o município 

prestou o serviço de transporte escolar com veículos sem requisitos 

obrigatórios de segurança e em condições inadequadas de 

conservação e higiene. Proposta de Encaminhamento: - Promover 

audiência dos responsáveis. 3. Conclusão A avaliação do 

cumprimento do Acórdão APL-TC 00084/17 demonstrou que a 

Administração não cumpriu nenhum item do acórdão, situação que 

prejudica a continuidade do processo de melhoria da gestão do 

serviço de transporte escolar. Destacamos que a determinação a 

respeito da avaliação da viabilidade do tipo frota que será utilizada, se 

terceirizada ou própria, é a principal premissa para a elaboração da 

estratégia de prestação desse serviço, ou seja, o não atendimento 

dessa situação talvez inviabilize todas as decisões 

posteriores realizadas pela gestão. A nova inspeção 

realizada nos veículos e a nova pesquisa de satisfação com 

os alunos demonstrou que a Administração realiza a 

prestação de serviço de transporte escolar com veículos 

sem os requisitos obrigatórios de segurança, e em 

condições inadequadas de conservação e higiene e sem 



bancos para todos os alunos permanecerem sentados ao 

longo do trajeto, ou seja, colocando em risco à segurança 

dos alunos transportados. Assim, finalizados os procedimentos 

de auditoria no município de São Miguel do Guaporé, os seguintes 

achados de auditoria foram identificados no trabalho, os quais devem 

ser esclarecidos pela Administração: A1. Não cumprimento das 

determinações e recomendações; A2. Veículos sem requisitos 

obrigatórios de segurança e em condições inadequadas de 

conservação e higiene; e, 4. Diante do exposto, submetemos os autos 

ao Relator propondo: 4.1. Promover Mandado de Audiência do Sr. 

Cornélio Duarte de Carvalho – CPF: 326.946.602-15, Prefeito 

Municipal, com fundamento no inciso III do Art. 12 da Lei 

Complementar nº 154/1996, pelos Achados de auditoria A1 e A2; e, 

4.2. Promover Mandado de Audiência da Sra. Maria Aparecida Correa 

– CPF: 242.261.142-72, Controladora Municipal com fundamento no 

inciso III do Art. 12 da Lei Complementar nº 154/1996, pelos Achados 

de auditoria A1 e A2. Porto Velho, 16 de agosto de 2018. 

Respeitosamente, Reginaldo Gomes Carneiro Auditor de Controle 

Externo - Mat. 545 Membro de equipe de auditoria Antenor Rafael 

Bisconsin Auditor de Controle Externo - Mat. 452 Coordenador de 

auditoria Supervisão, Jorge Eurico de Aguiar Técnico de Controle 



Externo - Mat. 230 Supervisor de auditoria “, concluírem os 

auditores.  

 

DECISÃO DA CORTE 

 

Cuida-se de Auditoria de monitoramento do serviço de transporte 

escolar prestado pelo Poder Executivo do Município de São Miguel do 

Guaporé – RO, com vistas a aferir o cumprimento das determinações 

contidas no Acórdão APL-TC 00084/17, exarado nos autos n. 

4.134/2016 – TCER. 2. A Unidade Instrutiva, por meio do Relatório 

de Monitoramento de Auditoria, concluiu como se segue. A avaliação 

do cumprimento do Acórdão APL-TC 00084/17 demonstrou que a 

Administração não cumpriu nenhum item do acórdão, situação que 

prejudica a continuidade do processo de melhoria da gestão do 

serviço de transporte escolar. Destacamos que a determinação a 

respeito da avaliação da viabilidade do tipo frota que será utilizada, se 

terceirizada ou própria, é a principal premissa para a elaboração da 

estratégia de prestação desse serviço, ou seja, o não atendimento 

dessa situação talvez inviabilize todas as decisões posteriores 

realizadas pela gestão. A nova inspeção realizada nos veículos e a nova 

pesquisa de satisfação com os alunos demonstrou que a 



Administração realiza a prestação de serviço de transporte escolar 

com veículos sem os requisitos obrigatórios de segurança, e em 

condições inadequadas de conservação e higiene e sem bancos para 

todos os alunos permanecerem sentados ao longo do trajeto, ou seja, 

colocando em risco à segurança dos alunos transportados. Assim, 

finalizados os procedimentos de auditoria no município de São 

Miguel do Guaporé, os seguintes achados de auditoria foram 

identificados no trabalho, os quais devem ser esclarecidos pela 

Administração: A1. Não cumprimento das determinações e 

recomendações; A2. Veículos sem requisitos obrigatórios de 

segurança e em condições inadequadas de conservação e higiene. 

Diante do exposto, submetemos os autos ao Relator propondo:. 

Promover Mandado de Audiência do Sr. Cornélio Duarte de Carvalho 

– CPF: 326.946.602-15, Prefeito Municipal, com fundamento no 

inciso III do Art. 12 da Lei Complementar nº 154/1996, pelos Achados 

de auditoria A1 e A2; e, 4.2. Promover Mandado de Audiência da Sra. 

Maria Aparecida Correa – CPF: 242.261.142-72, Controladora 

Municipal com fundamento no inciso III do Art. 12 da Lei 

Complementar n. 154/1996, pelos Achados de auditoria A1 e A2. 3. 

Submetido o feito ao crivo do Ministério Público de Contas, exsurgiu 

a Cota Ministerial n. 022/2019-GPETV, da lavra do eminente 

Procurador, Dr. Ernesto Tavares Victoria, a qual opinou na mesma 



senda que o Corpo Técnico. 4. Os autos do processo estão conclusos 

no Gabinete. 5. É o relatório. É consabido que, no seio de um Estado 

Democrático de Direito, a amplitude defensiva deve ser assegurada a 

todos, motivo pelo qual o preceptivo inserto no inciso LV do art. 5º da 

Constituição Federal, garante, in litterarim: Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes 

(Sic). 7. Nesse contexto, para que se resguarde o pleno direito ao 

contraditório e à ampla defesa, notadamente no que tange às 

irregularidades encontradas pelo Corpo Instrutivo deste Tribunal, 

faz-se necessário que se conceda aos responsáveis, Senhores Cornélio 

Duarte de Carvalho, CPF n. 326.946.602-15, Prefeito Municipal, e 

Maria Aparecida Corrêa, CPF n. 242.261.142-72, Controladora 

Municipal, prazo para que, querendo, apresentem as razões de 

justificativa que entendam pertinentes, devendo-se manifestar acerca 

de todos os pontos aventados pela Unidade Instrutiva. III - Ante o 

exposto, consoante fundamentação precedentemente articulada, 

converto o feito em diligência para: I - DETERMINAR ao 



Departamento do Pleno desta Corte de Contas que expeça 

MANDADO DE AUDIÊNCIA aos responsáveis, Senhores Cornélio 

Duarte de Carvalho, CPF n. 326.946.602-15, Prefeito Municipal, e 

Maria Aparecida Corrêa, CPF n. 242.261.142-72, Controladora, para 

que, querendo, OFEREÇAM suas razões de justificativas, por escrito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 30, § 1°, inciso II, c/c 

o art. 97 do Regimento Interno do TCE-RO, em face das supostas 

impropriedades veiculadas pela Secretaria-Geral de Controle 

Externo. Relatório de Monitoramento de Auditoria, devendo tais 

defesas serem instruídas com documentos, alegando-se, nelas, tudo 

quanto entenderem de direito para sanar as impropriedades a si 

imputadas, nos termos da legislação processual vigente; II – 

ALERTEM-SE aos responsáveis supracitados, devendo o 

Departamento registrar em relevo nos referidos MANDADOS, que, 

como ônus processual, a não apresentação de razões de justificativas, 

ou sua apresentação intempestiva, poderá acarretar o instituto da 

revelia, com fundamento no art. 12, § 3º, da LC n. 154, de 1996, c./c 

art. 19, § 5º, do RITCERO, podendo resultar em julgamento 

desfavorável aos jurisdicionados, acaso acolhidas as imputações 

formuladas pela Unidade Técnica, com a eventual aplicação de multa, 

com espeque no art. 55 da Lei Complementar Estadual n. 154, de 

1996, c/c o disposto no art. 103 do RITCERO; III – ANEXEM-SE aos 



respectivos MANDADOS cópia deste Decisum, do Relatório de 

Monitoramento de Auditoria, e da Cota Ministerial n. 022/2019-

GPETV, informando-lhes, ainda, que todas as demais peças 

processuais podem ser encontradas no sítio eletrônico deste Tribunal 

; IV – SOBRESTEM-SE os autos no Departamento do Pleno enquanto 

decorre o prazo para apresentação de razões de justificativas. Depois, 

com ou sem manifestação dos interessados - fato que deverá ser 

certificado nos autos –, remetam-se os autos, incontinenti, à 

Secretária-Geral de Controle Externo, para que se manifeste na forma 

regimental, encaminhando-se o processo, após a regular análise, ao 

Parquet de Contas, para a pertinente manifestação, consoante 

vaticina o Regimento Interno deste Sodalício; V – ADOTE o 

Departamento do Pleno deste Tribunal, as medidas consectárias, na 

forma regimental, para atendimento do que determinado; VI – 

PUBLIQUE-SE, na forma regimental. CUMPRA-SE; À Assistência de 

Gabinete para que diligencie pelo necessário. Para tanto, expeça-se o 

necessário. Wilber Carlos dos Santos Coimbra, conselheiro e relator”. 

 

 

PARECER MINISTERIAL 

 



Chamado para intervir no feito, o Ministério Público de Contas do 

Estado de Rondônia emitiu seu parecer, de número 0370/2020-

GPETV, de responsabilidade do procurador Ernesto Tavares, que 

assim se manifestou: “Após regularmente notificados, os 

jurisdicionados trouxeram razões de justificativa consoante quadro 

elucidativo abaixo: Jurisdicionado Localização da defesa Cornélio 

Duarte de Carvalho Edimara Cristina Isidoro Bergamim Gelson 

Oliveira Sabino. Após derradeira manifestação técnica, foram 

encaminhados os autos a este Parquet de Contas para manifestação 

nos termos do art. 80, I, da Lei Complementar n. 154/96. Era o que 

cabia relatar. Nesse ínterim, assiste razão à Unidade Técnica, vez que 

houve apenas cumprimento parcial das determinações exaradas no 

Acórdão APL-TC n. 00084/17 (Proc. 4134/16), em que pese terem os 

gestores demonstrado esforço no cumprimento das determinações 

supramencionadas, o planejamento e a performance na execução das 

ações em prol do transporte escolar no município de São Miguel do 

Guaporé ficaram aquém do nível mínimo para prestar um serviço de 

qualidade à população. Cumpre destacar, que a Unidade Técnica, 

mediante o Relatório Técnico mencionou que a análise técnica 

processual se dividiu nos achados A1, o qual corresponde ao 

cumprimento ou não das determinações exaradas no Acórdão APL-

TC n. 00084/17 (Proc. 4134/16), o qual foram relatadas novas 



inconsistências verificadas na visita técnica realizada. Nesta 

conjectura, a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé 

cumpriu apenas 06 determinações e recomendações, das 30 que 

foram detectadas o seu descumprimento no Relatório Técnico Inicial, 

deste modo houve êxito no cumprimento de simplórios 3,33% das 

determinações impostas à Municipalidade em destaque, traduzindo-

se em números aquém do esperado, prejudicando a qualidade dos 

serviços públicos prestados aos usuários. Todavia, na análise técnica 

foram consideradas afastadas as seguintes determinações: itens 4.1.11 

e 4.1.22 do acórdão em comento. Ademais, a determinação insculpida 

no item 4.1.163 foi cumprida parcialmente, por logo, em consideração 

ao atual cenário demonstrado no município de São Miguel do 

Guaporé devem ser punidos os gestores responsáveis com a pena 

pecuniária insculpida no art. 55, IV, da Lei Complementar n. 154/96. 

Consequentemente, para as determinações remanescentes cabe aos 

gestores responsáveis elaborar um 1 “Determinar para que antes da 

tomada de decisão pela escolha das opções da forma de prestação do 

serviço de transporte escolar realize estudos preliminares que 

fundamente adequadamente a escolha da Administração, 

contemplando no mínimo os seguintes requisitos: custos, viabilidade 

de execução e disponibilidade financeira, com vista ao atendimento 

das disposições da Constituição Federal, art. 37, caput (princípio da 



eficiência, e economicidade)”. 2 “[...] no prazo de 180 dias contados 

da notificação, apresente projeto de lei ao Legislativo com a finalidade 

de regulamentar a fiscalização de trânsito no âmbito da circunscrição 

do município conforme previsão no Art. 21 e 24 da Lei nº 9.503/1997 

(Código de Trânsito Brasileiro) ”. 3 “no prazo de 180 dias contados da 

notificação, institua rotinas de controle que permitam identificar e 

manter atualizados os itinerários, a quantidade de quilômetros, os 

requisitos e quantidade de veículos, a necessidade de monitores e o 

Normativo nº 02/2016/TCE-RO, Art. 2º, II; e Art. 3º. Nota-se que o 

plano de ação é uma ferramenta importante na gestão pública e 

comumente utilizada para planejamento e acompanhamento de 

atividades necessárias para o atingimento de um resultado desejado. 

Não obstante, ressalta-se que o plano de ação permite o 

acompanhamento da execução das atividades mais importantes para 

se atingir os objetivos e metas ainda que em curto prazo. Noutro giro, 

em relação às infringências registradas no relatório técnico 

derradeiro, adotar-se-ão os argumentos e fundamentos expendidos 

nos autos pelo Corpo Técnico, por ser evidentemente desnecessária 

uma pretensa e tautológica repetição de fundamentos já expostos, 

fazendo-se uso, in casu, da motivação per relationem ou aliunde, em 

observância aos princípios da eficiência e da economicidade. Referida 

técnica de motivação per relationem ou aliunde encontra guarida na 



jurisprudência, utilizada, e.g., pelo Supremo Tribunal Federal e 

Tribunal de Contas da União, e é passível de ser aplicada na 

apreciação do processo em tela. Noutro norte, a Corregedoria-Geral 

do Ministério Público de Contas expediu a Recomendação n. 

001/2016/GCG- (Controles internos adequados e Princípio da 

Aderência a Diretrizes e Normas, dispondo sobre a possibilidade de 

sintetizar as manifestações ministeriais em casos de convergência 

com o entendimento e a análise do Corpo Instrutivo do Tribunal de 

Contas. A medida recomendada fundamenta-se na necessidade de 

racionalização da atividade ministerial em privilégio ao princípio da 

razoável duração do processo, considerando o excessivo quantitativo 

de processos enviados para apreciação pelo Ministério Público de 

Contas e, em contraponto, o seu reduzido quadro de Procuradores. 

Dessa forma, ao se aderir à manifestação técnica suficientemente 

motivada e consentânea com os ditames de Direito, mantém-se a 

higidez processual exigida em Lei e privilegia-se o desenvolvimento 

pleno das múltiplas atividades da Corte de Contas como um todo, na 

medida em que se simplifica a análise processual nos casos em que há 

concordância entre unidade instrutiva e Ministério Público de Contas. 

Por conseguinte, em referência à profícua manifestação da Unidade 

Técnica da Corte de Contas, que ponderou os documentos acostados 

nos autos, conclui-se por considerar parcialmente cumpridas as 



determinações encapadas no Acórdão APL-TC 00084/17 (Proc. 

4134/16). Diante do exposto, em integral harmonia com a 

manifestação técnica, o Ministério Público de Contas, com fulcro no 

art. 80, I, da Lei Complementar n. 154/96, opina sejam: a) 

Consideradas parcialmente cumpridas as determinações constantes 

no Acórdão APL-TC n. 00084/17 incluso no Processo n. 4134/16, nos 

termos do quadro demonstrativo exposto no item 3.5 do Relatório 

Técnico, pelos senhores Cornélio Duarte de Carvalho, Prefeito 

Municipal de São Miguel do Guaporé; Edimara Cristina Isidoro 

Bergamim, Controladora Municipal de São Miguel do Guaporé; e 

Gelson Oliveira Sadino, Secretário Municipal de Educação de São 

Miguel do Guaporé, tendo em vista a apresentação de justificativas 

que sanearam parcialmente os achados em auditoria; b) Imposta 

MULTA, individual, e proporcional a conduta dos senhores Cornélio 

Duarte de Carvalho, Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé; 

Edimara Cristina Isidoro Bergamim, Controladora Municipal de São 

Miguel do Guaporé; e Gelson Oliveira Sadino, Secretário Municipal 

de Educação de São Miguel do Guaporé, com fulcro no art. 55, IV, da 

Lei Complementar n. 154/96, defronte ao descumprimento das 

determinações inseridas nos do Acórdão APL-TC 00084/17; c) 

Assinado prazo razoável, com sucedâneo no art. 71, IX, da CF, para 

que os senhores Cornélio Duarte de Carvalho, Prefeito Municipal de 



São Miguel do Guaporé; Edimara Cristina Isidoro Bergamim, 

Controladora Municipal de São Miguel do Guaporé; e Gelson Oliveira 

Sadino, Secretário Municipal de Educação de São Miguel do Guaporé, 

ou quem vier a substituí-los, apresentem um Plano de Ação do 

Relatório Técnico adstrito às determinações não cumpridas ou com 

cumprimento parcial consoante fora demonstrado no quadro incluso 

no item 3.5 do Relatório Técnico, nos termos do art. 24, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n. 228/2016/TCE-RO. É o parecer”, disse.  

PORTA DA TRANSPARÊNCIA  

 

Com relação ao portal da transparência, Cornélio Duarte de Carvalho, 

prefeito do Município de São Miguel do Guaporé, também foi 

condenado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no 

processo de número 2.404/2019-TCE/RO, da relatoria do 

conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra, que consignou a 

seguinte ementa: “AUDITORIA DE REGULARIDADE. PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL 

DO GUAPORÉ-RO. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI DA 

TRANSPARÊNCIA (LEI COMPLEMENTAR N. 131/2009), DA LEI 

DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI COMPLEMENTAR N. 

12.527/2011) E DAS DEMAIS LEGISLAÇÕES CORRELATAS. 



NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS SANEADORAS POR 

PARTE DA MUNICIPALIDADE. CHAMAMENTO DOS 

RESPONSÁVEIS AOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 

DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, BEM COMO DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL. NOTIFICAÇÃO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA N. 0165/2019-GCWCSC I – DO RELATÓRIO 1. 

Cuida-se de Auditoria de regularidade levada a efeito por esta Corte 

de Contas para verificação do cumprimento da Lei da Transparência 

(Lei Complementar n. Autenticação: CECE), da Lei de Acesso à 

Informação (Lei Complementar n. 12.527/2011) e da recente 

Instrução Normativa n. 62/2018-TCE-RO, por parte da Prefeitura 

Municipal de São Miguel do Guaporé–RO. 2. A Secretaria-Geral de 

Controle Externo, utilizando-se dos critérios de avaliação dispostos 

na Matriz de Fiscalização anexa à IN n. 62/2018-TCE-RO, a qual 

dispõe sobre os conteúdos mínimos a serem disponibilizados para 

conhecimento do cidadão, com a respectiva pontuação, constatou a 

existência de irregularidades no Portal da Transparência daquele 

Poder Executivo, diante disso, sugeriu o chamamento ao 

contraditório dos responsáveis, para manifestação quanto às 

impropriedades enumeradas no Relatório Técnico, cuja conclusão e 

proposta de encaminhamento transcrevem-se nesta oportunidade, in 

litteris: Conclusão 29. Diante da presente análise concluímos pelas 



irregularidades abaixo transcritas de responsabilidade dos titulares a 

seguir qualificados: 30. De responsabilidade de Cornélio Duarte De 

Carvalho – CPF nº 326.946.602-15 –Prefeito do município de São 

Miguel do Guaporé; Edimara Cristina Isidoro Bergamim - CPF n° 

565.060.402-97 – Controladora Interna da Prefeitura Municipal de 

São Miguel do Guaporé e Franciene Carvalho Silva – CPF n° 

005.653.072-23 Responsável pelo Portal da Transparência, por: 31. 

3.1. Não disponibilizar: comprovação de incentivo à participação 

popular e realização de audiências públicas durante os processos de 

elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos, em descumprimento ao art. 48, § 1º, I, da LRF c/c art. 

15º, inciso I da Instrução Normativa nº 52/2017/TCE-RO (Item 2.3, 

subitem 2.3.1deste Relatório Técnico e Item 7, subitem 7.5 da matriz 

de fiscalização). Informação Obrigatória conforme art. 3º, §2º, II da 

IN nº 52/2017TCE-RO. 3.2 não apresentar os atos de julgamento das 

contas anuais expedidos pelo Poder Legislativo, em descumprimento 

ao art. 48, caput, da LRF c/c artigo 15, VI da IN nº. 52/2017/TCE-RO 

(Item 2.3, subitem 2.3.2 deste Relatório Técnico e Item 7, subitem 7.6 

da matriz de fiscalização). Informação essencial, conforme art. 25, §4º 

da IN nº 52/2017 TCE-RO; 33. 3.3. Não divulgar inteiro teor inteiro 

teor do edital, seus anexos e da minuta do contrato em 

descumprimento ao art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 



8º, § 1º, IV, da LAI e art. 37, caput (princípio da publicidade), da CF. 

c/c o art. 16, inciso, I “g” da Instrução Normativa nº 52/2017/TCE-

RO. (Item 2.4, subitem 2.4.1 deste Relatório Técnico e Item 8, 

subitem 8.1.8 da Matriz de Fiscalização). Informação essencial, 

conforme art. 25, §4º da IN nº 52/2017 TCE-RO; 34. 3.4. Não 

divulgar inteiro teor dos contratos, convênios, acordos de cooperação 

e demais ajustes firmados pela unidade controlada, inclusive seus 

eventuais aditivos. Descumprindo o art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 

8.666/1993 c/c art. 8º, § 1º, IV, da LAI e art. 37, caput (princípio da 

publicidade), da CF. c/c o art. 16, inciso, II da Instrução Normativa nº 

52/2017/TCE-RO. (Item 2.4, subitem 2.4.1 deste Relatório Técnico e 

Item 8, subitem 8.2 da Matriz de Fiscalização). Informação 

Obrigatória conforme art. 3º, §2º, inc. II da IN nº 52/2017/TCE-R; 

Não disponibilizar informações genéricas sobre os solicitantes de 

informações junto aos serviços de informação ao cidadão, em 

descumprimento ao art. 30, III, §§1º e 2º, da LAI c/c art. 18, §2º, II 

da IN nº 52/2017/TCE-RO: (Item 2.5 deste Relatório Técnico e item 

14, subitem 14.3 da matriz de fiscalização). Informação Obrigatória 

conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO. Verificou-se 

nesta análise, que o Portal de Transparência da Prefeitura Municipal 

de São Miguel do Guaporé apresentou índice de transparência de 

93,30%, o que é considerado elevado. 37. No entanto, foi constatada 



a ausência de informações essenciais (aquelas de observância 

compulsória, cujo descumprimento pode ocasionar o bloqueio das 

transferências voluntárias, nos termos do § 4º do art. 25 da Instrução 

Normativa nº. 52/2017/TCE-RO) e obrigatórias (aquelas de 

observância compulsória, cujo cumprimento pelas unidades 

controladas é imposto pela legislação). 38. Ante todo o exposto, 

propõe-se ao relator: 39. 4.1. Chamar os responsáveis indicados na 

Conclusão deste relatório, na forma regimental, para que tragam suas 

alegações de defesas/justificativas/adequações a respeito do contido 

nos itens 3.1 a 3.5 do presente Relatório Técnico. 40. 4.2. Conceder 

prazo não superior a 60 (sessenta) dias, para que a Prefeitura 

Municipal de São Miguel do Guaporé adote as providências cabíveis 

para disponibilizar aos cidadãos, em ambiente virtual de fácil e amplo 

acesso, as informações de interesse coletivo ou geral, produzidas ou 

custodiadas pelo Poder Executivo Municipal, adequando seu sítio 

oficial/portal às exigências das normas de transparência; 41. 4.3. 

Recomendar à Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé que 

disponibilize em seu Portal de Transparência: i. Planejamento 

Estratégico; ii. Versão consolidada dos atos normativos; iii. Relação 

de bens imóveis pertencentes à unidade controlada ou a ela locados, 

contendo pequena descrição do bem, se é locado ou próprio, o 

respectivo endereço e o valor despendido na locação, se for o caso; iv. 



Resultado de cada etapa, com a divulgação da respectiva ata; v. 

Transmissão de sessões, audiências públicas, etc. via meios de 

comunicação como rádio, TV, internet, entre outros; vi. Carta de 

Serviços ao Usuário; vii. Mecanismo de captação de opinião 

estimulada da população (pesquisas, enquetes); viii. Informações 

sobre Conselhos com participação de membros da sociedade civil 

(sic). 3. Os autos do processo estão conclusos no Gabinete. 4. É o 

relatório. Da análise conferida ao processo, verifica-se que a Unidade 

Técnica avaliou o cumprimento dos quesitos dispostos na Matriz de 

Fiscalização Instrução Normativa n. 62/2018-TCE-RO, tendo 

concluído pela existência das impropriedades consignadas nos 

subitens 4.1 a 4.7 do aludido relatório instrutivo. 6. Diante disso, há 

que se considerar que o Portal da Transparência da Prefeitura 

Municipal São Miguel do Guaporé-RO carece de adequações para o 

inteiro cumprimento das normas de regência, quais sejam, a Lei 

Complementar Federal n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

pela Lei Complementar n. 131/2009 (Lei da Transparência), e 

consequente regulamentação estabelecida pela Lei Federal n. 

12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), Lei Federal n. 

13.303/20162, bem como a Instrução Normativa n. 62/2018-TCE-

RO. 7. Registre-se, na oportunidade, que a transparência dos atos 

públicos atua como verdadeiro pilar da relação entre a Administração 



Pública e os administrados, sendo indispensável ao efetivo exercício 

da democracia. Segundo Martins Júnior (2010, p. 40), a referida 

transferência se concretiza “pela publicidade, pela motivação, e pela 

participação popular nas quais os direitos de acesso, de informação, 

de um devido processo legal articulam-se como formas de atuação”1. 

8. Nesse sentido, mais do que buscar o atendimento da norma e 

resguardo do acesso aos atos públicos, a presente Auditoria teve como 

objetivo propiciar a efetiva participação popular nas atividades da 

Administração, uma vez que o poder emana do povo (art. 1º, 

Parágrafo único, CF/1988), cabendo aos agentes públicos prestar 

contas da sua atuação. 9. Não por outra razão, o constituinte elencou 

o acesso à informação como direito fundamental, insculpido no artigo 

5º, XXXIII, da Constituição Federal2, e o Princípio da Publicidade 

(artigo 37, caput, CF/1988) como norma aplicável a todos os poderes 

da Administração Pública. 1 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. 

Transparência Administrativa: publicidade, motivação e participação 

popular. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 2 Verbis: “Todos têm direito 

a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 

ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, 

sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. Destarte, 

convirjo com os entendimentos do Corpo Técnico e do Ministério 



Público de Contas, de maneira que tenho que os responsáveis pela 

gestão do Poder Executivo do Município de São Miguel do Guaporé–

RO, notadamente quanto ao Portal da Transparência, deverão ser 

chamados aos autos para que se manifestem acerca das 

impropriedades detectadas por esta Corte, em observância aos 

Princípios do Contraditório e Ampla Defesa, bem como do Devido 

Processo Legal e, ainda, do que dispõe o artigo 243, da Instrução 

Normativa n. 62/2018-TCE-RO. Pelo exposto, em consonância com o 

posicionamento da Unidade Técnica, em respeito ao Interesse 

Público, tendo em vista que, da instrução procedida, restou 

constatada a necessidade de adoção de medidas saneadoras e em 

obediência ao regular andamento processual de oferta ao 

contraditório, com fundamento nos artigos 38, § 2º; artigo 40, II, da 

Lei Complementar n. 154/1996; artigo 62, III, do RI/TCE-RO; artigo 

24, caput, da Instrução Normativa n. 62/2018-TCE-RO e, ainda, em 

observância ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal”, decidiu a 

corte. 

 

 

INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA 

LC 64/90  



 

A impugnação versa sobre incidência de causa de inelegibilidade 

prevista no art. 1°, I, g, da Lei Complementar n° 64/90, verbis: Art. 1º 

São inelegíveis: I - para qualquer cargo: (...). g) os que tiverem suas 

contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas 

por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade 

administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo 

se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para 

as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a 

partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 

71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem 

exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição; 

Portanto, os requisitos para incidência nesta causa de inelegibilidade 

são: i) rejeição de contas relativas ao exercício de cargo ou função 

pública pelo órgão competente; ii) decisão irrecorrível; iii) 

irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade 

administrativa, nos exatos termos do dispositivo legal, assim como do 

entendimento sedimentado no Tribunal Superior Eleitoral: “A causa 



de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90 aperfeiçoa-

se com a necessária junção dos seguintes requisitos: (i) prestação de 

contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas, (ii) 

julgamento e rejeição das contas, (iii) existência de irregularidade 

insanável, (iv) que essa irregularidade configure ato doloso de 

improbidade administrativa e (v) decisão irrecorrível do órgão 

competente para julgar as contas.” (TSE, Acórdão de 30/04/2015, 

AgR-REspe 143183, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 23/06/2015. 

 

 

Todas as condutas acima possuem enquadramento legal na Lei de 

Improbidade Administrativa. Ademais, o entendimento 

jurisprudencial é no mesmo sentido: ELEIÇÕES 2014. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. CONTAS REJEITADAS. 

TRIBUNAL DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE 

LICITAÇÕES. VÍCIOS INSANÁVEIS. ATO DOLOSO DE 



IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. 

INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, l, G, DA LC N° 

64/90. DESPROVIMENTO. 1. O saneamento do processo promovido 

pelo TCE com base na sua legislação específica, diante da quitação do 

débito, não tem o condão de assentar a boa-fé e a ausência de dolo por 

parte do recorrente, porquanto o dolo a se perquirir para a incidência 

da inelegibilidade por rejeição de contas se refere às condutas 

irregulares praticadas. Precedente. 2. A rejeição de contas por decisão 

irrecorrível do órgão competente, em virtude de irregularidades 

relacionadas ao descumprimento da Lei n° 8.666/94, notadamente a 

extrapolação de limites para a modalidade de licitação adotada, a falta 

de orçamento e justificativa de preço na contratação de obra, e o 

fracionamento de despesas, acarreta a inelegibilidade descrita na 

alínea g do inciso l do art. 1º da LC n° 64/90, por configurarem tais 

práticas vícios insanáveis e atos dolosos de improbidade 

administrativa. 3. O dolo a que alude o referido dispositivo legal é o 

genérico, e não o específico, ou seja, a simples vontade de praticar a 

conduta em si que ensejou a improbidade. Precedentes do TSE. 



(TSE, ArR-RO 59835, Acórdão de 02/10/2014, Rel. Min. Luciana 

Christina Guimarães Lóssio, Publicado em Sessão 02/10/2014) 

“O vício em procedimento licitatório e a inobservância da Lei de 

Responsabilidade Fiscal possuem natureza insanável e caracterizam 

atos dolosos de improbidade administrativa, aptos a atrair a 

incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da 

Lei Complementar nº 64/90.” (TSE, AgR-REspe n° 46613, Acórdão 

de 05/02/2013, Rel. Min. Laurita Hilario Vaz, DJE 22/02/2013) 

ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. 

INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ORDINÁRIO. REJEIÇÃO DE CONTAS. NÃO APLICAÇÃO DO 

MÍNIMO EXIGIDO CONSTITUCIONALMENTE EM EDUCAÇÃO. 

IRREGULARIDADE INSANÁVEL E CONFIGURADORA DE ATO 

DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/90. 

INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO 

DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A não aplicação do mínimo 



constitucional exigido na área de educação consubstancia 

irregularidade de natureza insanável e configuradora de ato doloso de 

improbidade administrativa, atraindo, bem por isso, a inelegibilidade 

inserta no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90. 2. In casu, 

neguei seguimento ao ordinário considerando que a não aplicação do 

mínimo constitucional exigido na área de educação caracteriza 

irregularidade insanável e configuradora de ato doloso de 

improbidade administrativa, enquadrando-se na inelegibilidade 

prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90. 

3. A inovação de teses recursais se afigura inadmissível em sede de 

agravo regimental. 4. No caso sub examine, os argumentos 

expendidos no regimental não possuem aptidão para infirmar a 

decisão hostilizada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus 

próprios fundamentos. 5. Agravo regimental desprovido. 

(TSE, AgR-RO nº 178285/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j.em: 11/11/2014, 

Plub. Em Sessão). “Está consolidado nesta Corte o entendimento de 

que a irregularidade decorrente da ausência de recolhimento de 

valores devidos à Previdência Social é insanável e constitui ato doloso 



de improbidade administrativa, bem como que o parcelamento do 

débito decorrente da prática de irregularidade insanável, tal como 

ocorre no caso dos autos, não tem o condão de ilidir a respectiva causa 

de inelegibilidades. ” (TSE, ED no AgReg. No Respe nº 4.283/PE, 

Relª. Min.ª Luciana Lóssio, Dje: 19/06/2013) 

Pelos fatos e julgados já expostos acima resta evidente que a rejeição 

das contas de gestão referente ao exercício de 20__ impossibilita a 

candidatura do impugnado, conquanto incida na causa de 

inelegibilidade contida no art. 1°, I, g, da LC 64/90. 

Nem mesmo se alegue que a interposição de recurso de revisão seria 

suficiente para afastar a condição de decisão definitiva, pois o recurso 

de revisão se assemelha à ação rescisória, não possuindo efeito 

suspensivo, e para sua interposição é necessário o trânsito em julgado 

da decisão, conforme art. 35, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas 

da União: Art. 35.  

 

 



De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito 

suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus 

sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do 

prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 

30 desta Lei, e fundar-se-á: De igual modo o c. TSE já decidiu que “a 

mera interposição de recurso de revisão perante o Tribunal de Contas 

da União não afasta a natureza irrecorrível da respectiva decisão de 

rejeição de contas.” (TSE, REsp 15105, Rel. Min. José Antônio Dias 

Toffoli, Rel. des. p/ acórdão João Otávio de Noronha, Acórdão de 

17/12/2014, DJE 19/03/2015). A simples omissão no dever de prestar 

contas já configura ato doloso de improbidade administrativa , neste 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. 

ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. 

REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. JULGAMENTO. 

COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. ATO 

DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

DESPROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as 



ADCs 29 e 30 e a ADI 4.578, reconheceu a constitucionalidade das 

hipóteses de inelegibilidade instituídas ou alteradas pela LC 

135/2010. 2. Consoante o entendimento firmado pelo Tribunal 

Superior Eleitoral para as Eleições 2014, a competência para o 

julgamento das contas prestadas por prefeito, quando atuante na 

qualidade de ordenador de despesas (contas de gestão), é dos 

tribunais de contas, a teor do art. 71, II, da CF/88. 3. As 

irregularidades que ensejaram a rejeição das cinco contas públicas 

são insanáveis e configuram ato doloso de improbidade 

administrativa, atraindo a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90. 

São elas: a) extrapolação do limite de 70% das despesas da Câmara 

Municipal com folha de pagamento (art. 29-A, §1º, da CF/88); b) 

divergência de valores entre as despesas empenhadas e o valor 

declarado nas contas, comprometendo a veracidade do balanço 

orçamentário; c) omissão do dever de prestar contas quanto à gestão 

de três fundos municipais, impossibilitando a aferição da 

regularidade dos recursos financeiros aplicados. 4. Agravo regimental 

desprovido. (TSE, AgR-RO 41351, Acórdão de 25/09/2014, Rel. Min. 



João Otávio de Noronha, Publicado em Sessão). Por outro lado, ainda 

foi constatado superfaturamento na aplicação dos recursos, o que sem 

dúvida gera a inelegibilidade reclamada, conforme reiterada 

jurisprudência do c. TSE: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. 

ELEIÇÕES 2012. VEREADOR. REJEIÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 

PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL. SUPERFATURAMENTO DE PREÇOS E DISPENSA 

INDEVIDA DE LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. ATO 

DOLOSO DE IMPROBIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 1°, I. G, DA LC 

N° 64/90. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO 

INFIRMADOS. DESPROVIMENTO. 1. Está consolidado nesta Corte, 

o entendimento de que a irregularidade decorrente do 

superfaturamento de preços e dispensa indevida de licitação são 

insanáveis e caracterizam ato doloso de improbidade administrativa. 

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o dolo que se exige para a 

configuração de improbidade administrativa “é a simples vontade 

consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados 



pela norma jurídica” (ED-AI nº 1.092.100/RS, ReI. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJe 31.5.2010). 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (TSE, AgR-REspe nº 20281/RJ, Acórdão de 

06/12/2012, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES 

LÓSSIO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 

06/12/2012). ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO. VEREADOR. 

INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO. 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SUPERFATURAMENTO DE 

PREÇOS. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. PROVIMENTO 

LIMINAR. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A Corte 

Regional indeferiu o registro da candidatura do agravante, tendo em 

vista a rejeição de contas de convênio pelo Tribunal de Contas da 

União, em razão de superfaturamento de preços, não existindo 

decisão liminar ou tutela antecipada determinando a suspensão dos 

efeitos da decisão. 2. Já decidiu esta Corte que “dispensa indevida de 

licitação e superfaturamento de preços – entre outras – são faltas 

graves e que podem – em tese – configurar improbidade 



administrativa” (Acórdão nº 1.265/MA, PSESS de 26.10.2006, rel. 

Min. Carlos Ayres Britto). 3. As alegações suscitadas no recurso 

especial e no agravo regimental, além de não terem sido 

prequestionadas, implicam reexame de provas, o que é inviável em 

sede de recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (TSE, AgR-REspe nº 33620/PE, Acórdão de 

11/12/2008, Relator(a) Min. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE 

OLIVEIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 

11/12/2008). Importante destacar que ambas rejeições de contas 

ainda estão surtindo efeitos, pois encontram-se dentro do lapso 

temporal de oito anos desde o julgamento definitivo até a presente 

data. Com efeito, não resta outra conclusão que não seja pela 

inelegibilidade do primeiro impugnado pela incidência, por mais de 

uma vez, da cláusula de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, g, da Lei 

Complementar nº 64/90, razão pela qual a candidatura deve ser 

indeferida. Na definição de Djalma Pinto (2005, p. 150) elegibilidade 

é: [...] a aptidão do eleitor para participar de disputa pelo poder 

político, submetendo seu nome ao corpo eleitoral para recebimento 



dos votos através dos quais se indica alguém para o exercício do 

mandato. É o direito subjetivo público de ser votado. Objetivamente, 

elegibilidade ou capacidade eleitoral passiva, é o direito que tem o 

cidadão brasileiro, após atendidas determinadas condições fixadas 

em lei, de ser votado pelos demais, de concorrer às eleições e, 

possivelmente, caso venha a ser eleito, exercer mandatos eletivos. A 

própria Constituição Federal elenca, em seu art.14, §3º, os requisitos 

para a aquisição da elegibilidade: Art. 14. §3º São condições de 

elegibilidade na forma da lei: I – a nacionalidade brasileira; II – o 

pleno exercício dos direitos políticos; III – o alistamento eleitoral; IV 

– o domicílio eleitoral na circunscrição; V – a filiação partidária; VI – 

a idade mínima de: a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-

Presidente da República e Senador; b) trinta anos para Governador e 

Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; c) vinte e um anos 

para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, 

Vice-Prefeito e Juiz de Paz; d) dezoito anos para Vereador. As 

condições de elegibilidade são detalhadas a seguir: a) nacionalidade 

brasileira – para concorrer a cargos eletivos no Brasil o interessado 



deve ser brasileiro, não se devendo fazer distinção entre o nato e o 

naturalizado, salvo para as eleições de Presidente e Vice-Presidente 

da República, cargos estes que, por força do art. 12, §3º da 

Constituição Federal, somente podem ser ocupados por brasileiro 

nato. Ramayana (2005, p.59), em comentário, complementa que “a 

nacionalidade é pressuposto da aquisição e do gozo dos direitos 

políticos”; b) exercício dos direitos políticos – para concorrer a cargo 

eletivo o cidadão deverá ainda estar em pleno gozo dos direitos 

políticos. Via de regra o brasileiro possui os seus direitos políticos, 

podendo perdê-los ou tê-los suspensos. Joel J. Cândido (2004, p.118) 

relaciona os casos de perda e suspensão, conforme listados abaixo: - 

Perda. - cancelamento de naturalização por sentença judicial 

transitada em julgado, na forma da lei; - incapacidade civil absoluta 

decretada por sentença judicial transitada em julgado; - Suspensão - 

condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus 

efeitos: CF, art. 15; - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou 

prestação alternativa: CF, art. 5º, VIII; - improbidade administrativa, 

nos termos do art. 37 da CF. c) alistamento eleitoral – o alistamento 



eleitoral é o ato de se registrar perante a Justiça Eleitoral como eleitor. 

A Constituição Federal, em conjunto com o Código Eleitoral, definem 

as condições de alistamento. Em vista a necessidade de se ter filiação 

partidária e domicílio eleitoral há pelo menos um ano do pleito, 

persiste também a necessidade do alistamento ser realizado pelo 

menos um anos antes; d) domicílio eleitoral na circunscrição – é 

preciso que o pretenso candidato mantenha domicílio eleitoral na 

circunscrição em que pretende concorrer. Coube à Lei 9.504/97, em 

seu art. 9º, disciplinar o prazo mínimo desse domicílio, tendo fixado 

da seguinte forma: “para concorrer às eleições, o candidato deverá 

possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, 

pelo menos, um ano antes do pleito”. O TSE tem entendido que basta 

o título de eleitor para provar o domicílio, não se admitindo, em sede 

de AIRC discutir a regularidade ou não do domicílio eleitoral, 

conforme aresto transcrito a seguir: Os casos de inelegibilidade 

decorrem do texto constitucional, que define os requisitos para a 

obtenção da elegibilidade (art. 14, §3º), define alguns casos de 

inelegibilidade, tais como os inalistáveis e analfabetos (art. 14 §4º) e 



prevê a elaboração de outros casos de inelegibilidade em lei 

complementar (art. 14, §9º), o que foi feito pelo Congresso Nacional 

através da Lei Complementar nº 64/90 (Lei de Inelegibilidade). (Ac. 

de 1o.8.2002 no RRCPr no 112, rel. Min. Fernando Neves.). EMENTA: 

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL NÃO 

CONHECIDO PELO TRE/PA. SENTENÇA PUBLICADA FORA DO 

PRAZO LEGAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE.  "Nem 

toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade do 

art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que 

preenchem os requisitos cumulativos constantes dessa norma: i) 

decisão do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito 

administrativo; iii) desaprovação devido a irregularidade insanável; 

iv) irregularidade que configure ato doloso de improbidade 

administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não 

exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário 

(...)".(Ac. de 2.10.2014 no RO nº 59883, rel. Min. Gilmar Mendes.). O 

item improbidade é um diferencial. Observe se a condenação é 

passível de caracterizar improbidade. Na análise da inelegibilidade a 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11304039/artigo-1-lc-n-64-de-18-de-maio-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11303021/inciso-i-do-artigo-1-lc-n-64-de-18-de-maio-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11303705/alinea-g-do-inciso-i-do-artigo-1-lc-n-64-de-18-de-maio-de-1990
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103970/lei-de-inelegibilidade-lei-complementar-64-90


Justiça Eleitoral tem considerado que no caso de não estar inserta na 

regra da improbidade, afastada está a inelegibilidade. O dolo precisa 

estar patente e objetivamente observado. Não basta ser uma mera 

hipótese. Analisando a jurisprudência, em "Temas selecionados "no 

site do TSE, você encontrará farto material para a sua defesa. “Para os 

fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de 

maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 

2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto 

as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio 

dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente 

deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”, vencidos os 

Ministros Luiz Fux e Rosa Weber. Ausentes, justificadamente, os 

Ministros Cármen Lúcia e Teori Zavascki. (STF – Recurso 

Extraordinário nº 848826, 17.08.2016". A aprovação das contas dos 

prefeitos tem que estar comprovada na defesa da AIRC por meio de 

certidão da Câmara de Vereadores, o que é imprescindível. Sem a 

comprovação da aprovação das contas a defesa fica prejudicada por 

demais. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103970/lei-de-inelegibilidade-lei-complementar-64-90
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823283/lei-ficha-limpa-lei-complementar-135-10


 

DOS PEDIDOS  

 

Ante o exposto, RAIMUNDO QUEIROZ DE ALBUQUERQUE 

requer a citação da parte impugnada para, querendo, apresentar 

contestação, no prazo de sete (07) dias; a intimação do Ministério 

Público para intervir no feito, com dispensa de dilação probatória e 

alegações finais; e ao final, seja a presente ação de impugnação 

julgada procedente, para indeferir o pedido de registro de candidatura 

de CORNÉLIO DUATE DE CARVALHO, à Prefeitura de São 

Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia, às eleições de 2020, por ser 

medida de inteira justiça. 

Nestes termos, pede deferimento. 

São Miguel do Guaporé, 30/11/2020. 

DR. RONAN ALMEIDA DE ARAÚJO 

OAB/RO 2.523 


