
Excelentíssima Senhora Doutora Juíza da 35ª Zona Eleitoral 

de São Miguel do Guaporé e Seringueiras, Estado de 

Rondônia.  

 

 

Processo referência: 0600053-05.2020.6.22.0035 

 

 
DR. RONAN ALMEIDA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, 

advogado, inscrito na OAB/RO sob o número 2.523 e 

OAB/AC, sob o número 2.203, jornalista atuante na área de 

investigação, mais precisamente no combate a crimes 

cibernéticos, portador da cédula de identidade de número 

1.158.764, SSP/GO, inscrito no CPF sob o número 

215.577.801.53, estabelecido profissionalmente na Avenida 



16 de Junho, número 1.366, referência: em frente à Vara do 

Trabalho, Bairro Cristo Rei, São Miguel do Guaporé, Estado 

de Rondônia, vem, respeitosamente, à presença de vossa 

excelência, advogando em causa difusa (interesse de agir em 

nome da sociedade em geral), nos termos do artigo 5º, III, da 

Lei de número 4.737, de 15/07/1965, que instituiu o Código 

Eleitoral, aprovado pelo Congresso Nacional, nos termos do 

artigo 4º, do mesmo códex, no dia 09/04/196 e artigo 303, 

do Código de Processo Civil (medida cautelar 

antecedente), propor: ANULAÇÃO DAS ELEÇÕES 2020, 

na circunscrição da 35ª Zona Eleitoral dos Municípios de São 

Miguel do Guaporé e Seringueiras, Estado de Rondônia, em 

face de MARINO JOÃO GALINA, portador do título eleitoral 



de número  001292022313, brasileiro, fazendeiro ligado ao 

agronegócio e grande pecuarista da região do Vale do 

Guaporé, portador da CNH de número 02920720047, 

DETRAN/RO, inscrito no CPF número 285.452.739-91, 

domiciliado na Rua Castanheira, de número 2355, Bairro 

Centro, CEP: 76932-000, na cidade de São Miguel do 

Guaporé, casado com a senhora BERENICE PEREIRA 

VARÃO, brasileira, divorciada, enfermeira, portadora da 

CIC-RG de número 155.072-4 SSDC-RO, inscrita no CPF 

número 381.188.664-91, domiciliada na Rua Castanheira nº 

2355, Bairro Centro, CEP: 76932-000, São Miguel do 

Guaporé-RO; e ARMANDO BERNARDO DA SILVA, 

portador do título de eleitor de número 249042200175, 



inscrito no CPF de número 157.857.728-41, brasileiro, agente 

político, podendo ser encontrado na Avenida Brasil, número 

1.204, Jardim das Américas, CEP de número 76934000, 

SERINGUEIRA, (RO),  pelos motivos que passa a expor: 

 

DA LEGIMITIMDADE ATIVA PARA PROPOR A 

PRESENTE AÇÃO 

 

No dia 11/02/2021, às 11:23:09, Luís Felipe Salomão, 

ministro do STJ e do TSE, no cargo da corte eleitoral como 

corregedor-nacional, proferiu decisão quanto ao postulado 

pelo advogado, ora autor, sobre eventual possibilidade de 



existência de fraudes nos processos de registro de 

candidaturas da circunscrição do Juízo da 35ª Zona Eleitoral 

de São Miguel do Guaporé e Seringueiras, do qual o causídico 

pede vênia para consignar todo o texto narrado pela 

autoridade máxima de correição da Justiça Eleitoral 

brasileira, afirmando nos autos de número 0600016-

61.2021.6.00.0000, o seguinte: “Trata-se de ação de 

“anulação de eleição”, com pedido de tutela cautelar 

antecedente, requerida pelo eleitor Alexandre Eli Carazai, 

brasileiro, policial militar aposentado, agricultor e candidato 

a vereador no pleito de 2020, objetivando "anular as eleições 

ocorridas em 15.11.2020 no Município de São Miguel do 

Guaporé, Estado de Rondônia" (ID 91560288). O processo 



foi à conclusão para a Presidência do TSE, tendo em vista o 

ajuizamento da ação em 21.1.2021. O Ministro Tarcísio Vieira 

de Carvalho Neto, à época no exercício interino da 

Presidência desta Corte, determinou a intimação do 

requerente para, no prazo improrrogável de 3 (três) dias, 

proceder à nova apresentação dos documentos, nominando 

e individualizando corretamente os arquivos, tendo em vista 

a petição de 272 (duzentas e setenta e duas) laudas, a fim de 

possibilitar a imediata identificação das peças essenciais ao 

exame do caso, com rigorosa observância do art. 1º da 

Portaria nº 1.216/2016 e da Resolução-TSE nº 23.417/2014, 

sob pena de não conhecimento (ID 92666788). O 

peticionário emendou a inicial em 25.1.2021 (ID 95848338), 



tendo indicado o documento de ID 3971237, e, em novo 

despacho de 29.1.2021 (ID 98027338), o Presidente do TSE, 

Ministro Luís Roberto Barroso, entendeu não estarem 

presentes os pressupostos mínimos para o conhecimento do 

pedido cautelar de modo a justificar a atuação da Presidência 

durante o recesso forense, além de inexistir previsão legal da 

ação de anulação de eleição e estar ausente o requisito do art. 

17 do RITSE, razão pela qual encaminhou o feito a este 

Relator, para oportuna apreciação do pedido. A presente 

“ação de anulação da eleição” com pedido de tutela de 

urgência tem, como sujeitos passivos, autoridades da Justiça 

Eleitoral, segundo o autor, que seriam responsáveis pelas 

eleições no Município de São Miguel do Guaporé/RO, a 



saber: o Presidente do TRE/RO, o Corregedor Regional e o 

Procurador Regional Eleitoral, bem como o Juiz Eleitoral da 

Comarca, o Promotor Eleitoral e o Chefe de Cartório da 35ª 

Zona Eleitoral (ID 91560288). Principia a exordial por narrar 

a história do Município de São Miguel do Guaporé/RO, para 

informar que em 2003 foi criada a 35ª Zona Eleitoral, que 

abrange os Municípios de São Miguel do Guaporé e 

Seringueiras, desmembrada da 18ª Zona Eleitoral, de 

Alvorada do Oeste. Na sequência, denuncia que o processo 

eleitoral no Município de São Miguel do Guaporé foi 

marcado por inúmeras irregularidades, mas que, graças às 

facilidades de comunicação decorrentes do avanço 

tecnológico, tornou-se possível o acesso a esta instância 



superior. Alegou, entre outras situações, que o DRAP 

apresentado pela coligação vencedora continha fraudes, uma 

vez que o prefeito eleito, Cornélio Duarte de Carvalho, era 

detentor de 3 (três) CPFs e 2 (duas) Carteiras de Identidade, 

e como não apresentou declaração de desincompatibilização 

do cargo que exercia desde 2007 na Prefeitura de São Miguel 

do Guaporé, seria evidente a ilicitude do processo. Afirmou 

que o vice-prefeito eleito, Ronaldo da Mota Vaz, possuía 

dupla filiação, ao PDT e ao DC, conquanto tivesse lançado 

sua candidatura pelo partido MDB, a sigla do prefeito. Desse 

modo, segundo afirmado, as certidões apresentadas nos 

processos de registro de candidatura eram fraudadas. Além 

disso, o exercício do cargo de tesoureiro do MDB teria 



recaído sobre Valdeci Elias, servidor municipal condenado 

em ação civil pública por improbidade administrativa pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, com os direitos 

políticos suspensos. Requereu: 1. Seja recebida e processada 

com o objetivo de analisar todas as questões levantadas nessa 

exordial e, consequentemente, admitidas, que vossa 

excelência conceda medida cautelar antecedente para anular 

as eleições ocorridas no dia 15/11/2020 no Município de São 

Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia. 2. Acatada a 

primeira pretensão, requer que designe nova data para a 

realização no Município de São Miguel, tanto para prefeito, 

vice-prefeito e vereador, impedindo os candidatos da 

coligação denominada de “Unidos para continuar 



crescendo”, liderada pelo MDB e todos os partidos coligados, 

os candidatos que obtiveram vitória no pleito, transferindo 

para todos os agentes políticos as despesas da campanha 

eleitoral de 2020 no Município de São Miguel e, via de 

consequência, que proceda a indisponibilidade de bens 

ativos, declarados à Justiça Eleitoral quando do registro de 

candidaturas requeridas no Juízo da 35ª Zona Eleitoral de 

São Miguel do Guaporé. 3. Que os requeridos Rejane de 

Souza Gonçalves Fraccaro promovam, imediatamente, o 

cancelamento do título de eleitor em nome de Valdeci Elias, 

nos termos da Lei de número 4.737, de 15/07/1965, artigo 71, 

em cumprimento à decisão do TJ/RO, que suspendeu os 

direitos políticos do dirigente partidário acima informando, 



obedecendo, assim o inciso II, do Código Eleitor, no tocante 

à suspensão dos direitos políticos. 4. Que os requeridos 

façam novo alistamento eleitoral do Juízo da 35ª Zona 

Eleitoral de São Miguel do Guaporé, apenas ao município 

acima informando, uma vez que a pretensão aqui deduzida 

não dá direito de postular em nome de outro município, qual 

seja, Seringueiras. Caso vossa excelência entenda necessário, 

pugna-se, pois, que se abrande o novo alistamento do 

município de Seringueiras, uma vez que ambos fazem parte 

da mesma jurisdição da junta eleitoral de São Miguel do 

Guaporé, nos termos do artigo 71, III, que versa sobre 

pluralidade de inscrição, haja vista que os fatos e os 

documentos que instruem essa peça inaugural comprovam a 



existência de filiações em duplicidade, como a do próprio 

agente político, senhor Ronaldo da Mota Vaz, eleito vice-

prefeito às eleições de 2020, formando-se a chapa 

majoritária, comandada por Cornélio Duarte de Carvalho, 

reeleito prefeito de São Miguel do Guaporé, para o exercício 

de 01/01/2021 a 31/12/2024, como também de filiação 

partidária de Jônatas Albuquerque Pires Rocha, promotor 

público eleitor, que tivera atuação nesse município até final 

de 2018, hoje atuando na comarca de Espigão do Oeste, 

Estado de Rondônia, em obediência ao artigo 5º, III, do 

mesmo códex, que reza sobre os que “estejam privados, 

temporária ou definitivamente dos direitos políticos”. É, por 

exemplo, a situação de Valdeci Elias, servidor público da 



Prefeitura de São Miguel do Guaporé e tesoureiro do 

Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro 

dessa urbe, que fora condenado à suspensão dos direitos 

políticos pelo período de 03 (três), por determinação do 

TJ/RO, fato esse ocorrido em meados de 2020, porém até o 

presente momento, a ordem do eminente relator, 

desembargador Eurico Montenegro, não foi objeto de 

cumprimento por parte da requerida Rejane de Souza 

Gonçalves Fraccaro, juíza titular da junta eleitoral 

supracitada, que todos os requeridos mencionados no 

preâmbulo dessa exordial sejam notificados para 

apresentarem defesa, no prazo legal, sob pena de confesso, 

instruído documentos como contraprova em relação às 



certidões negativas admitidas que não são aquelas 

inadmitidas, quais sejam, sem objeto e pé, entre todos 

afirmados no contexto narrado na peça inicial. 6. que a 

presente ação seja julgada totalmente procedente com o fito 

de confirmar a liminar a ser deferida pelo juízo de instância 

superior máxima, no sentido de que ocorram novas eleições 

no Município de São Miguel do Guaporé, no máximo, em 02 

(dois) meses, devendo vossa excelência conceder medida 

cautelar antecedente objetivando o afastamento 

liminarmente de Cornélio Duarte de Carvalho e Ronaldo da 

Mota Vaz, eleitos prefeito e vice-prefeito, respectivamente, e 

via de consequência, que o presidente da Câmara de 

Vereador de São Miguel do Guaporé assuma a titularidade do 



cargo de chefe do poder executivo municipal até o 

conhecimento de novos detentores de mandatos eletivos do 

paço municipal em comento. 7. Pede-se, finalmente, vista 

dos autos ao douto representante da justiça pública eleitoral 

federal para emitir seu parecer, como fiscal da lei. Citou, em 

seus fundamentos, os artigos 222 e 237 do Código Eleitoral e 

o art. 22, caput, da Lei Complementar nº 64/1990. 

Relatados. Decido. A ação não merece seguimento, ante a 

falta de seus requisitos essenciais e a incompetência desta 

Corte Superior para julgar originariamente matérias 

relativas às eleições municipais, sob pena de supressão de 

instância. A legislação eleitoral não deixa dúvidas quanto à 

competência dos juízes eleitorais para o processamento e 



julgamento das matérias aqui trazidas, da qual destaquem-

se os artigos 35, XII, do Código Eleitoral, 96, I, da Lei das 

Eleições (Lei nº 9.504/1997) e 2º, parágrafo único, III, e 24 

da Lei das Inelegibilidades (LC nº 64/1990): Código 

Eleitoral. Art. 35. Compete aos juízes: [...]; XII - ordenar o 

registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos 

eletivos municipais e comunicá-los ao Tribunal Regional; Lei 

nº 9.504/1997; Art. 96. Salvo disposições específicas em 

contrário desta Lei, as reclamações ou representações 

relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por 

qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem 

dirigir-se: I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais; 

[...]; Lei Complementar nº 64/1990; Art. 2º Compete à 



Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de 

inelegibilidade. Parágrafo único. A arguição de 

inelegibilidade será feita perante: III - os Juízes Eleitorais, 

quando se tratar de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e 

Vereador. [...]; Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz 

Eleitoral será competente para conhecer e processar a 

representação prevista nesta lei complementar, exercendo 

todas as funções atribuídas ao Corregedor-Geral ou 

Regional, constantes dos incisos I a XV do art. 22 desta lei 

complementar, cabendo ao representante do Ministério 

Público Eleitoral em função da Zona Eleitoral as atribuições 

deferidas ao Procurador-Geral e Regional Eleitoral, 

observadas as normas do procedimento previstas nesta lei 



complementar. A peça inaugural, conquanto de grande 

extensão, não apresenta, com precisão e clareza, os 

elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir). Além 

disso, o peticionário, ao cumular pedidos de cunho 

jurisdicional e administrativo/disciplinar, malfere o devido 

processo legal, quer em sua vertente substancial 

(razoabilidade), quer em sua vertente procedimental, 

porquanto as diversas espécies processuais exigem a 

aplicação de regras e princípios próprios, com observância da 

independência das instâncias. No caso, figuram, 

equivocadamente, no polo passivo desta ação autoridades da 

Justiça Eleitoral, a saber: o Presidente do Tribunal Regional, 

o Corregedor Regional e o Procurador Regional, bem como o 



Juiz, o Promotor Eleitoral e o Chefe de Cartório da 35ª Zona 

Eleitoral do Município de São Miguel do Guaporé, no Estado 

de Rondônia (ID 91560288). Imperioso rememorar que a 

sentença faz coisa julgada somente às partes entre as quais é 

dada, não prejudicando terceiros que não participaram da 

relação processual e não exerceram o contraditório e a ampla 

defesa (CPC, art. 506). A fraude, a coação ou o abuso do 

poder econômico, dispostos nos artigos 222 e 237 do Código 

Eleitoral, configuram a causa de pedir das ações eleitorais 

(fundamentos jurídicos), que tem por objeto (pedido) a 

cassação do registro, diploma ou mandato dos candidatos 

beneficiados e a inelegibilidade de todos que hajam 

contribuído para a prática do ato. Por sua vez, o enunciado 



normativo do art. 224 do CE estabelece que fica prejudicada 

a eleição em função da “anulação” de mais da metade dos 

votos válidos, de modo que a possibilidade de um novo pleito 

decorre da procedência de Ação de Investigação Judicial 

Eleitoral (AIJE), Ação de Impugnação de Mandato Eletivo 

(AIME) ou Recurso Contra a Expedição de Diploma (RCED). 

Em todas essas ações eleitorais, diante da anulação de mais 

da metade dos votos válidos, deflui a realização de nova 

eleição. Devemos considerar, outrossim, que nas ações 

eleitorais, o eleitor não possui legitimidade ativa para sua 

propositura, atribuída somente aos partidos políticos, às 

coligações, aos candidatos e ao Ministério Público Eleitoral 

(LC nº 64/1990, art. 22, caput, e Lei nº 9.504/1997, art. 96). 



Por sua vez, legitimados passivos são, necessariamente, os 

candidatos diretamente beneficiados pelo ato ilegal e os que 

tenham contribuído para sua prática. Ressalte-se, ademais, 

que os fatos relatados na inicial se referem, em grande parte, 

a supostas irregularidades averiguadas pelos juízos 

competentes ou já preclusas, uma vez que configuram 

pressupostos para o deferimento do DRAP, do registro de 

candidatura ou, até mesmo, da diplomação dos eleitos, de 

forma que esta Corte Superior somente poderia atuar em 

grau recursal, com a observância dos prazos processuais. 

Nesse sentido, é vedado à parte discutir, no curso do 

processo, as questões já decididas acerca das quais se operou 

a preclusão (CPC, art. 507). Cediço que, com o trânsito em 



julgado da decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e 

repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia 

opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, 

art. 508). Cumpre esclarecer que, no tema afeto à pluralidade 

de inscrições eleitorais e de filiações partidárias, os sistemas 

desenvolvidos pela Justiça Eleitoral, a cargo deste Tribunal 

Superior (CNE e FILIA) operam continuamente a fim de 

combater irregularidades que, caso detectadas, ficam 

sujeitas às penalidades legais. Por fim, esta ação foi 

protocolada em 21.1.2021, quando há muito escoado o prazo 

para propositura das ações eleitorais. Ante o exposto, 

indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, I, c.c. 485, 



I, do CPC; 22, I, c, da LC nº 64/1990 e 36, 6º, do RI/TSE. 

Determino, por consequência, o arquivamento do presente. ” 

 

A insurgência no piso de instância maior se deve a vários 

fatos levados à cabo a essa magistrada, os quais foram 

julgados improcedentes, porém quanto ao último, da 

relatoria do ministro Luís Salomão e corregedor-geral do 

TSE, vale destacar parte de sua decisão: “ O autor mencionou 

os artigos 35, XII, do Código Eleitoral, 96, I, da Lei das 

Eleições (Lei nº 9.504/1997) e 2º, parágrafo único, III, e 24 

da Lei das Inelegibilidades (LC nº 64/1990): Código 

Eleitoral. Art. 35. Compete aos juízes: [...]; XII - ordenar o 

registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos 



eletivos municipais e comunicá-los ao Tribunal Regional; Lei 

nº 9.504/1997; Art. 96. Salvo disposições específicas em 

contrário desta Lei, as reclamações ou representações 

relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por 

qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem 

dirigir-se: I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais; 

[...]; Lei Complementar nº 64/1990; Art. 2º Compete à 

Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de 

inelegibilidade. Parágrafo único. A arguição de 

inelegibilidade será feita perante: III - os Juízes Eleitorais, 

quando se tratar de candidato a Prefeito, Vice-Prefeito e 

Vereador. [...]; Art. 24. Nas eleições municipais, o Juiz 

Eleitoral será competente para conhecer e processar a 



representação prevista nesta lei complementar, exercendo 

todas as funções atribuídas ao Corregedor-Geral ou 

Regional, constantes dos incisos I a XV do art. 22 desta lei 

complementar, cabendo ao representante do Ministério 

Público Eleitoral em função da Zona Eleitoral as atribuições 

deferidas ao Procurador-Geral e Regional Eleitoral”. 

Irretocável, portanto, a decisão supracitada, razão pela qual 

a postulação de mais uma ação para compelir, infelizmente, 

a anulação do pleito eleitoral realizado na circunscrição do 

Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé e 

Seringueiras, dois municípios de responsabilidade de vossa 

excelência, no tocante ao resultado das ELEIÇÕES 2020, do 

pleito realizado no dia 15/11/2020. Mais uma vez, o causídico 



pede vênia de insurgir contra o resultado, talvez contragosto 

da magistrada, mas é de suma mencionar que pode ser que 

não chegaram até a juíza fatos que viabilizem a possibilidade 

de proceder novas eleições nos dois municípios mencionados 

anteriormente, pois há fortes motivos para que isso aconteça  

e que, nessa oportunidade, o autor chega ao conhecimento 

da juíza o que realmente aconteceu para merecer o 

tratamento de acolhimento da pretensão deduzida nessa 

peça exordial. Senão vejamos. Primeiramente, sobre a 

legitimidade ativa para a propositura, vez que o faz como 

forte sucedâneo ao direito difuso, de força maior à 

sobrevivência do Estado Democrático de Direito, mais 

precisamente quanto à importância que se deve dar ao 



processo eleitoral como um todo, notadamente no juízo da 

circunscrição afirmativa.  

 

COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÃOES PARA A 

COMPREENSÃO DOS FATOS 

 

Acessando ao site do Tribunal Superior Eleitoral, no tocante 

às eleições municipais de 2020, que trata sobre divulgação 

de candidaturas e contas eleitorais, apresenta informações 

detalhadas sobre todos os candidatos que pediram registro à 

Justiça Eleitoral e sobre as suas contas eleitorais e as dos 

partidos políticos, adentrando em consultas por regiões 



brasileiras, do qual acessa a região norte, referente aos 

Estados brasileiros, quais sejam, Acre, Amapá, Amazonas, 

Pará, Rondônia, Roraima e Tocantes, encontra-se disponível 

para pesquisa, o nosso Estado, informando a existência de 52 

municípios de Rondônia, dando-se destaque aos dois 

comento, São Miguel do Guaporé e Seringueiras, clicando no 

o primeiro processo, número 06000.53.05.2020.6.22.0035, 

que trata sobre registro do DRAP, de partido político e 

coligação, encontrando-se na fase (pé) arquivado 

definitivamente, do qual vossa excelência poderá perceber 

inúmeras irregularidades cometidas pelo responsável do 

Cartório Eleitoral, senhor Rildo Cassiano, uma vez que o 

servidor federal é o responsável pela condução dos 



expedientes internos e externos no respectivo cartório. 

Logicamente, que aqui pede-se vênia quando haja 

comentário distorcido da realizada, porém se ele existir, 

primeiramente escusa é a palavra merecedora de 

acolhimento, mas, sem sombra de dúvida, não encontrará 

nenhum comentário eivado de vício, ambiguidade e 

contradição. Vejamos, então. A DRAP principal, no direito 

administrativo é conhecido “processo filhote”, o mais 

importante, o mais salutar, entre outras considerações, 

afirmando que Cornélio Duarte de Carvalho e seu vice, o 

advogado Ronaldo da Mota Vaz, ambos, candidatos pelo 

MDB, como se vê à frente: “Relação dos candidatos às 

eleições majoritárias, cargo, número do candidato, nome do 



candidato a prefeito, número 15, nome do candidato 

CORNELIO DUARTE DE CARVALHO, e do vice-prefeito, 

RONALDO DA MOTA VAZ, pelo número 15”. Na própria 

sentença, quando vossa excelência, deferiu o pedido de 

registro dos dois agentes políticos, fez consignar o nome do 

partido que o vice-prefeito concorreu: “Vistos e examinados. 

Trata-se de pedido de registro de candidatura da 

COLIGAÇÃO UNIDOS PARA CONTINUAR CRESCENDO, 

integrada pelos partidos MOVIMENTO DEMOCRÁTICO 

BRASILEIRO – MDB, CIDADANIA – CIDADANIA, 

PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, 

DEMOCRACIA CRISTÃ – DC e PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRÁTICO – PSD PARTIDO DEMOCRÁTICO 



TRABALHISTA - PDT, para o cargo de prefeito e vice-

prefeito, no Município de São Miguel do Guaporé (RO). 

Publicado o edital, nos termos do art. 34 da Resolução do 

TSE número 23.609/2019, decorreu o prazo legal sem 

impugnação. Foram apresentadas as informações e juntados 

os documentos estabelecidos na Resolução do TSE número 

23.609/2019. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se 

favoravelmente ao deferimento do pedido. É o 

relatório. Decido. Foram verificadas a situação jurídica do 

partido político na circunscrição; a realização de convenção 

no prazo legal; a legitimidade do subscritor do DRAP para 

representar o partido político; a observância do quantitativo 

de registros requeridos, estabelecida no art. 17 da Resolução 



do TSE número 23.609/2019, inclusive no que tange ao 

percentual de candidatos para cada gênero, tendo como base, 

neste caso, o número de candidaturas efetivamente 

requeridas. O partido político preencheu todas as condições 

legais para o registro pleiteado e não houve impugnação. 

Ressalto, que caso haja substituição de candidato ou registro 

de vagas remanescentes deverá obrigatoriamente serem 

observados os percentuais de candidatura para cada gênero, 

nos termos do §4º do art. 17 da Resolução do TSE número 

23.609/2019, sob pena de indeferimento do registro. Ante o 

exposto, defiro o pedido de registro do COLIGAÇÃO 

UNIDOS PARA CONTINUAR CRESCENDO, integrada pelos 

partidos MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – 



MDB, CIDADANIA – CIDADANIA, PARTIDO 

DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT, DEMOCRACIA 

CRISTÃ – DC e PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – 

PSD PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT, 

para o cargo de prefeito e vice-prefeito, nas Eleições 

Municipais 2020, no Município de São Miguel do Guaporé 

(RO). Registre-se. Publique-se no mural eletrônico do TRE-

RO. Ciência ao Ministério Público Eleitoral, via expediente, 

no PJE.  Saliento que nos termos do art. 58, § 2º, da 

Resolução do TSE número 23.609/2019, caso a publicação e 

a comunicação ao Ministério Público Eleitoral ocorreram 

antes de três dias contados da conclusão dos autos a este 

Juízo Eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral passará a 



correr, para as partes e para o parquet, do termo final 

daquele tríduo. Anote-se o julgamento no Sistema de 

Candidaturas. Interposto eventual recurso, cumpra-se na 

forma disposta no art. 59 da Resolução do TSE número 

23609/2019. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra. São Miguel do 

Guaporé (RO), (data e hora da assinatura eletrônica). Rejane 

de Sousa Gonçalves Fraccaro. Juíza da 35ª Zona Eleitoral 

(RO) ”. Da decisão de vossa excelência, há de pontuar duas 

questões: “O partido político preencheu todas as condições 

legais para o registro pleiteado e não houve impugnação e 

interposto eventual recurso, cumpra-se na forma disposta no 

art. 59 da Res. TSE número 23609/2019”. Na verdade, houve 



vários pedidos de impugnação quanto à chapa majoritária, 

porém todas negadas pela magistrada, destacando apenas 

uma para efeito de consideração e melhor análise à 

postulação pretendida: a anulação das eleições 2020 nos 

municípios de São Miguel do Guaporé e Seringueiras. 

Vejamos. É preciso primeiro sair do Sistema de Candidaturas 

do TSE para adentrar no site do TRE/RO, onde encontrará o 

processo de número 0600055-72.2020.6.22.0035, com data 

de distribuição do dia 16/09/2020, da classe judicial de 

registro de candidatura, de número 11532, relacionado ao 

assunto de direito eleitoral (11428) - eleições (11583) - 

candidatos (11584) - registro de candidatura (11615) - 

impugnação ao registro de candidatura (11616 direito 



eleitoral (11428) - eleições (11583) - candidatos (11584) - 

registro de candidatura (11615) - registro de candidatura - 

RRC - candidato (11618 direito eleitoral (11428) - eleições 

(11583) - cargos (11628) - cargo - prefeito (11633 direito 

eleitoral (11428) - eleições (11583) - eleições - eleição 

majoritária (11645), do juízo da 35ª Zona Eleitoral de São 

Miguel do Guaporé (RO), da e eleição 

2020, Eleições Municipais, do órgão julgador da 35ª Zona 

Eleitoral de São Miguel do Guaporé (RO), como processo 

referência de número 06000530520206220035, postulado 

por Raimundo Queiroz de Albuquerque, como  impugnante, 

representado pelo seu advogado Ronan Almeida de Araújo, 

inscrito na OAB/RO sob o número 2.523 e OAB/RO sob o 



número 2.203, tendo como requerido, a pessoa de 

CORNELIO DUARTE DE CARVALHO, portador do CPF de 

número 326.946.602-15, como impugnado, defendido pelos 

advogados GERALDO DA MOTA VAZ JUNIOR, inscrito na  

OAB/RO, sob o número 9824, portador do CPF de  número 

997.518.282-87  e RONALDO DA MOTA VAZ, advogado, 

inscrito na OAB/RO, sob o número 4967, portador do CPF, 

sob o número 563.362.502-10, como advogado do requerido, 

atualmente prefeito pelo segundo mandato, no Município de 

São Miguel do Guaporé, tendo como, o advogado Ronaldo da 

Mota Vaz, eleito pelo MDB, porém em outros documentos, 

aparece como candidato pelo partido DEMOCRACIA 

CRISTÁ, fato esse que veremos posteriormente, da qual 



fizeram parte da coligação denominada de “UNIDOS PARA 

CONTINUAR CRESCENDO”, composta pelos partidos 

MDB, número 15; CIDADANIA, número 23;  PDT, número 

12; DC, número 27 e PSD, número 55; CIDADANIA, número 

23, inscrito no CNPJ, sob o número 37.118.066/0001-90; 

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO (PSDC), como 

comissão provisória, inscrito no CNPJ, sob o número 

15.811.799/0001-73; PARTIDO DO MOVIMENTO 

DEMOCRATICO BRASILEIRO (PMDB), como comissão 

provisória, inscrito no CNPJ, sob o número 

15.779.736/0001-87; PARTIDO DEMOCRATICO 

TRABALHISTA (PDT), pela  comissão provisoria, inscrito no 

do CNPJ sob o número 15.790.333/0001-39 e PARTIDO 



SOCIAL DEMOCRATICO, inscrito no CNPJ sob o número 

24.792.912/0001-01, todos como reclamados, e por último, 

o  promotor eleitoral do Estado de Rondônia, como parte 

“interessada”.  

 

 

 

SEGUNDA SENTENÇA SOBRE PEDIDO DE REGISTRO DE 

CANDIDATURA 

 

No dia 17/10/2020, às 21:08:08, vossa excelência proferiu a 

segunda sentença sobre pedido de registro de candidaturas, 

envolvendo os dois agentes políticos, quais sejam, Cornélio 

Duarte de Carvalho e Ronaldo da Mota Vaz, que acabaram 



“ganhando” a eleição ocorrida no dia 15/11/2020. Na 

segunda decisão terminativa (sentença de mérito), vossa 

excelência mencionou que Ronaldo da Mota Vaz foi 

candidato pelo MDB, fato esse que aconteceu no dia 

17/10/2020, às 21:08:59, conforme identificação de 

documento de número 14735136, afirmando o seguinte, na 

parte dispositiva da sentença: “ Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente impugnação de Registro de 

Candidatura e defiro o Requerimento de Registro de 

Candidatura de RONALDO DA MOTA VAZ para concorrer 

ao cargo de vice-prefeito, sob o número 15, com a seguinte 

opção de nome de RONALDO, pela coligação UNIDOS PARA 

CONTINUAR CRESCENDO, no Município de São Miguel do 



Guaporé (RO) às eleições municipais 2020.” A seguir, a 

íntegra da sentença: “ Vistos. Trata-se de Requerimento de 

Registro de Candidatura de Ronaldo da Mota Vaz para 

concorrer ao cargo de vice-prefeito do município de São 

Miguel do Guaporé (RO). Foi juntada a Ação de impugnação 

de registro de candidatura proposta por Alexandre Eli 

Carazai, através de seu advogado constituído, alegando que 

o impugnado foi condenado pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia quanto era Diretor Executivo do 

Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro Leste do 

Estado de Rondônia (CIMCERO), e que o processo número 

04716/15 que tramitou perante o Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia envolvendo a empresa Nova Era 



Indústria de Mineralização estaria recebendo pagamentos 

ilegais por parte do Consórcio, o qual, o impugnado era à 

época Diretor Executivo. Aduz que conforme acórdão do 

TCE/RO, ficou comprovada a ausência das condições de 

habilitação e qualificação no curso dos contratos com Nova 

Era Indústria de Mineralização e Rondônia Gestão 

Ambiental, onde daí considera caracterizada a ilegalidade. 

Assevera que a situação do impugnado se enquadra na 

hipótese do art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar número 

64/1990, segundo o qual, são inelegíveis os que tiverem suas 

contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas 

rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato 

doloso de improbidade administrativa. Afirma que o Diretor 



Executivo de uma entidade representativa de mais de 32 

municípios rondonienses funcione como ordenador de 

despesa, praticando atos administrativos correspondentes a 

procedimentos contábeis, ou seja, destituídos de conteúdo 

político e que poderiam ser praticados por servidor técnico 

da prefeitura, onde no caso do CIMCERO, o impugnado 

funcionava como ordenador de despesa, decaindo então na 

alínea “g” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 

135/2010. Que então impugnado teve contas julgadas 

irregulares em tomada de contas especial, onde apontou-se 

irregularidades à Empresa Rondônia Ambiental S.A., 

alegando o impugnante que o impugnado agiu com má-fé 

quando era diretor-executivo do CIMCERO. Diz que o 



PARTIDO DEMOCRACIA CRISTÃ (DC) que compõe a 

COLIGAÇÃO UNIDOS PARA CONTINUAR CRESCENDO 

encontra-se como “inapto” nos dados da Receita Federal. Por 

fim, requer o impugnante o indeferimento do registro de 

candidatura do impugnado. Com a peça inicial, juntou 

documentos (Id 11368451). Devidamente citado, o 

impugnado apresentou contestação no prazo legal, 

afirmando que a lide é temerária e se baseia em fato 

inverídico de condenação do impugnado no processo 

número 04716/15 do TCE/RO, e com base na Súmula 62 do 

TSE, que impõe limites aos pedidos pela demarcação dos 

fatos imputados na inicial, limita a defesa quanto à acusação 

falsa de condenação no processo ora citado. Na defesa, alega 



que o impugnante e seu advogado estão litigando 

temerariamente e cometendo crime eleitoral ao propor 

impugnação de registro de candidatura nos termos do art. 25 

da Lei Complementar nº 64/1990, visto que a proposição da 

presente impugnação fomentou a publicação de matéria 

no site Povo Em Alerta e o art. 32, parágrafo único, da Lei nº 

8.906/1994, que dispõe que o advogado em caso de lide 

temerária, será solidariamente responsável com seu cliente, 

desde que coligado com este para lesar a parte (Id. 

13805870). Em decisão ID 13922633, dispensou-se a 

produção de provas e abriu-se vista ao MP para parecer. O 

Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo não 

acolhimento da impugnação do registro de candidatura, e, 



por conseguinte, pelo deferimento do respectivo registro (Id 

14713879). Juntada de petição (Id. 16271667). É o relatório. 

Decido. Não há necessidade de produção de outras provas, 

tratando-se de matéria exclusivamente de direito, razão pela 

qual passo a conhecer diretamente da questão do fundo da 

demanda, nos termos do artigo 355, I do CPC e da decisão de 

ID 13922633. Pois bem. Trata-se de impugnação ao registro 

de candidatura de Ronaldo da Mota Vaz para concorrer ao 

cargo de vice-prefeito pela Coligação Unidos para Continuar 

Crescendo, no Município de São Miguel do Guaporé. O 

impugnante alega que o impugnado é inelegível nos termos 

do art. 1º, inc. I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64/1990, 

em razão da suposta condenação nos autos do processo 



número 04716/15, que tramitou no Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, bem como suscitou que o PARTIDO 

DEMOCRACIA CRISTÃ (DC) que compõe a COLIGAÇÃO 

UNIDOS PARA CONTINUAR CRESCENDO encontra-se 

como “inapto” nos dados da Receita Federal. Dentre as 

causas de inelegibilidade infraconstitucionais previstas pela 

Lei Complementar 64/90, interessa-nos, para o deslinde 

desta questão, a prevista no art. 1º, inc. I, alínea “g”, 

caracterizada pela rejeição de contas, que assim dispõe: 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; Consoante extrai-se do 

dispositivo citado, a configuração desta hipótese demanda o 

preenchimento dos seguintes requisitos: 1) a existência de 

prestação de contas relativas ao exercício de cargos ou 

funções públicas; 2) sua rejeição por irregularidade 

insanável; 3) a caracterização da referida irregularidade 

como ato doloso de improbidade administrativa; 4) decisão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art71ii


irrecorrível do órgão competente. Analisando os autos, 

verifico que o processo nº 04716/15 trata de Fiscalização de 

Atos e Contratos instaurado para apurar eventuais 

irregularidades nos pagamentos realizados pelo Consórcio 

Público Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de 

Rondônia (CIMCERO) à empresa Rondônia Ambiental S.A, 

no período compreendido entre os anos de 2015 e 2017, 

envolvendo alguns responsáveis, dentre eles, o candidato 

Ronaldo da Mota Vaz, o qual, à época, exercia o cargo de 

diretor executivo.  Numa análise do referido processo 

administrativo sobre o julgamento de conta irregular, extrai-

se que não há qualquer menção a ato doloso de improbidade 

administrativa, que seria causa para declaração de 



inelegibilidade pleiteada pelo impugnante. Restou 

esclarecido no relatório de análise técnica constante no ID. 

11368482 que foi apurado que o impugnado agiu de boa-fé 

quando realizou os pagamentos para empresas sem as 

certidões negativas exigidas na Lei nº 8.666/93, de tal sorte 

que o corpo técnico da Auditoria de Controle Externo do TCE 

opinou por afastar a irregularidade imputada ao impugnado, 

por ausência de culpabilidade, de tal forma que os 

Conselheiros do TCE decidiram por extinguir o feito com 

resolução do mérito, sem aplicação de sanção. Dessa forma, 

extrai-se dos autos que o ora impugnado, Ronaldo da Mota 

Vaz não foi condenado a qualquer sanção ou teve contas 

julgadas irregulares, não havendo, repito, menção a ato 



doloso, o que afasta a incidência de inelegibilidade constante 

na Lei Complementar 64/90. Sobre o constante na Lei de que 

os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou 

funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que 

configure ato doloso de improbidade administrativa, consta 

na jurisprudência do TRE/RO: RECURSO ELEITORAL. 

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. ARTIGO 

1º, INCISO I.  ALÍNEA “G”, DA LC N. 64/90. 

INELEGIBILIDADE ATO DOLOSO. NÃO CONFIGURADO. 

RECURSO PROVIDO. REGISTRO DEFERIDO.  I - A 

inelegibilidade insculpida no art. 1º, inciso I, alínea "g", da 

LC n. 64/90, com a redação promovida pela LC n. 135, de 4 

de junho de 2010, não incide nos casos de desaprovação de 



contas de gestão nos tribunais de contas, se ausente um dos 

requisitos, qual seja, ato doloso de improbidade 

administrativa. Acórdão TRE/RO número 12011, de 22 de 

novembro de 2016. Recurso Eleitoral N. 86-

70.2016.6.22.0007 - Classe 30 - Relator: Juiz Jorge do 

Amaral. O Tribunal Superior Eleitoral entende que, in verbis: 

ELEIÇÕES 2014. REGISTRO. DEPUTADO ESTADUAL. 

INELEGIBILIDADE. ART. 1°, I, G, DA LC N° 64/90. 1. Nos 

termos da alínea g do art. 1°, I, da lei das Inelegibilidades, 

cabe à Justiça Eleitoral verificar se a falha ou irregularidade 

constatada pelo órgão de contas caracteriza vício insanável e 

se tal vício pode ser, em tese, enquadrado como ato doloso de 

improbidade. 2. Nesse exame, não compete à Justiça 



Eleitoral: a) decidir sobre o acerto ou desacerto da decisão 

que rejeitou as contas; ou b) afirmar a existência, em 

concreto, de ato doloso de improbidade administrativa, pois, 

em ambas as situações, ocorreria invasão da competência do 

órgão de controle de contas ou do juízo natural para o 

processamento e julgamento da ação de improbidade 

administrativa, com manifesta violação ao devido processo 

legal e às garantias da defesa. 10 Acórdão TRE/RO número 

626, de 31 de maio de 2016 Recurso Eleitoral número 86-70. 

2016.6.22.0007 - Classe - 30 3. Para que se possa cogitar 

minimamente da prática de ato doloso de improbidade 

administrativa, é necessário que, na decisão que rejeitou as 

contas, existem elementos mínimos que permitam a aferição 



da insanabilidade das irregularidades apontadas e da prática 

de ato doloso de improbidade administrativa, não sendo 

suficiente a simples menção a violação à Lei número 

9.790/99 e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Recurso 

ordinário provido. (TSE. Processo 884 67.2014.6.06.0000. 

Fortaleza/CE. Relator Ministro Henrique Neves da Silva. 

Acórdão de 25/02/2016).        Quanto a afirmação de que o 

Partido Democrata Cristã – DC está inapto nos dados da 

Receita Federal, como bem informou o representante do 

Ministério Público, inclusive trazendo aos autos documento 

comprobatório (Id 14715162), o referido partido encontra-se 

com a situação cadastral ativa. E ainda, o Partido Social 

Democrata Cristão (PSDC) mencionado pelo impugnante, 



não integra a Coligação Unidos para Continuar Crescendo, 

constante no DRAP número 0600053-05.2020.6.22.0035. 

Quanto ao pedido de condenação do impugnante e seu 

advogado em litigância de má-fé, entendo que não restou 

caracterizado nos autos o dolo, que deve sempre ser 

comprovado, uma vez que não se admite a condenação por 

mera culpa. É princípio que a má-fé não se presume, deve 

restar comprovado o dolo, nesse sentido, cito julgado: 

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE 

CANDIDATURA. CANDIDATO. VEREADOR. 

IMPUGNAÇÃO RELATIVA À AUSÊNCIA DE CERTIDÃO 

NEGATIVA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

LITIGANCIA DE MA FE. NÃO CONFIGURADA. MULTA. 



AFASTADA. AUSENCIA DE DOLO. RECURSO PROVIDO. 1. 

A impugnação ao registro de candidatura pautada em 

ausência de certidão negativa de improbidade administrativa 

não se mostra conduta temerária e/ou provocativa de 

incidente manifestamente infundado, que pudesse 

configurar litigância de má-fé. Ao contrário, revela-se 

argumento com suporte em razoável e respeitável 

entendimento de parte da doutrina. 2. O fato de o TSE 

atualmente não exigir a apresentação desse documento não 

se revela motivo suficiente para imposição de multa por 

litigância de má fé, pois nada impede que a Colenda Corte 

venha exigi-la no futuro. 3. A caracterização da litigância de 

má-fé exige o dolo. Ausente este, impõe-se o afastamento da 



multa aplicada. 4. Recurso provido. (TRE-MT - RE: 15038 

NOVA CANAÃ DO NORTE - MT, Relator: PAULO CÉZAR 

ALVES SODRÉ, Data de Julgamento: 26/09/2016, Data de 

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Volume 10:42, 

Data 26/09/2016). Ademais, devem ser observadas as 

garantias do direito de petição e da inafastabilidade da 

jurisdição. Quanto ao pedido de vistas ao Ministério Público 

ante possível crime eleitoral, deixo de oficiar o Ministério 

Público Eleitoral, pois já teve vistas dos autos e o 

representante do Parquet informou em seu parecer que já 

extraiu cópias dos presentes para adoção de medidas 

cabíveis. Saliento que compete ao candidato buscar meios 

próprios de responsabilização cível dos impugnantes e, 



inclusive, o exercício do direito de resposta em razão da 

notícia de condenação pelo TCE publicada em sítio 

eletrônico, caso entenda que foi atingido em sua honra e/ou 

prejudicado em seu pleito eleitoral. Assim, firme nos 

argumentos expostos, improcede a presente Impugnação. 

Passo a analisar o Requerimento de Registro do Candidatura 

de Ronaldo da Mota Vaz. Foram juntados os documentos 

exigidos pela legislação em vigor e publicado o edital. O 

Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente 

ao deferimento do pedido. As condições de elegibilidade 

foram preenchidas, não havendo informação de causa de 

inelegibilidade. Ante o exposto, julgo improcedente a 

presente impugnação de registro de candidatura e defiro o 



requerimento de registro de candidatura de RONALDO DA 

MOTA VAZ, para concorrer ao cargo de vice-prefeito, sob o 

número 15, com a seguinte opção de nome de RONALDO, 

pela coligação UNIDOS PARA CONTINUAR CRESCENDO, 

no Município de São Miguel do Guaporé (RO), eleições 

municipais 2020. Cumpra-se o disposto no artigo 49, § 1º da 

Resolução 23.609/2019 TSE, certificando. Anote-se o 

julgamento no Sistema de Candidaturas. Interposto eventual 

recurso, cumpra-se na forma disposta no art. 59 da 

Resolução do TSE n.23.609/2019. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra. Transitado em julgado, arquivem-se. São 

Miguel do Guaporé/RO, (data e hora da assinatura 

eletrônica). São Miguel do Guaporé/RO, (data e hora da 



assinatura eletrônica). REJANE DE SOUSA GONÇALVES 

FRACCARO. Juíza Eleitoral da 35ª ZE/RO.” 

  

DA FRAUDE COMETIDA PELO REPRESENTANTE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA E FEDERAL NO 

PROCESSO ELEITORAL ELEIÇÕES 2020 NA URBE 

 

No dia 19/10/2020, às 11:58:57, Felipe Magno Silva Fonsêca, 

representante do Ministério Público do Estado de Rondônia 

e Federal, não agiu com lealdade com a magistrada no 

sentido de colaborar com a primazia do processo eleitoral de 

2020 do juízo da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do 



Guaporé e Seringueiras, pois a autoridade do parquet, 

inseriu dados fraudulentos, consistentes e falsidade 

ideológica, de documentos nos autos do processo em apreço, 

relacionado ao de número 0600054-87.2020.6.22.0035, 

usando o tokem do promotor público de Pimenta Bueno, 

doutro MARCOS GIOVANE ARTICO, por meio do código de 

barra de número  20101910391300000000016908535, 

quanto ao documento de identificação de número 18212233, 

como representante do parquet como “fiscal da lei”, 

afirmando o seguinte: “Ministério público eleitoral 

promotoria eleitoral da 35ª zona eleitoral. Excelentíssima 

senhora doutora juíza eleitoral da 35ª Zona Eleitoral de São 

Miguel do Guaporé (RO), nos autos do processo de número 



0600054-87.2020.6.22.0035, do RRC, às eleições 

municipais de 2020. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

certifica ciência da sentença que deferiu o requerimento de 

registro de candidatura de RONALDO DA MOTA VAZ (ID 

14735136). São Miguel do Guaporé/RO, 19 de outubro de 

2020. FELIPE MAGNO SILVA FONSÊCA, promotor 

eleitoral. O documento foi juntado aos autos do processo de 

número 0600054-87.2020.6.22.0035, em 19/10/2020, às 

11:58:57, por MARCOS GIOVANE ARTICO, documento 

assinado por FELIPE MAGNO SILVA FONSECA, por meio 

do código de número 20101910391300000000016908535, 

do documento de identificação de número 18212233, na 

cidade São Miguel do Guaporé (RO), no dia 19/10/2020, 



assinado por Felipe Magno Silva Fonsêca, promotor 

eleitoral”. 

 

QUEM É O PROMOTOR PÚBLICO MARCOS GIOVANE 

ÁRTICO 

 

De acordo com as investigações particulares e primadas em 

vários processos de impugnação de registro de candidaturas 

de inúmeros processos eleitorais de 2020, nos 52 Municípios 

do Estado de Rondônia, o promotor público Marcos Giovane 

Ártico tem forte com a entidade que representa o interesse 

de todos os prefeitos, ligados à entidade denominada de 



Associação Rondoniense dos Municípios (AROM), como 

podemos ver pela matéria a seguir: “AROM reforça 

importância da participação dos gestores em live do MP 

sobre aulas presenciais. 05/08/2020. Últimas notícias: 947 

Visualizações. “Atividades pedagógicas presenciais ou não. 

Presenciais no contexto da covid-19”, será tema de uma live 

realizada pelo Ministério Público de Rondônia (MP-RO), na 

sexta-feira (8), às 15 horas. A transmissão será mediada pelo 

coordenador do Grupo de Atuação Especial da Infância, 

Juventude e Educação (GAEINF), promotor de Justiça 

Marcos Giovane Ártico. O tema central da live será o parecer, 

na data de 11/2020, do Conselho Nacional de Educação, 

aprovado no dia 7 de julho, com orientações educacionais 

http://arom.org.br/category/ultimas-noticias/


para a realização de aulas e atividades pedagógicas 

presenciais e não presenciais no contexto da COVID 19. O 

parecer, respeitando a autonomia das escolas e dos sistemas 

de ensino, tem por objetivos apoiar a tomada de decisões 

para o retorno às aulas presenciais, oferecer diretrizes que 

orientem o planejamento dos calendários e dos protocolos 

específicos das Instituições de ensino, definidos pelas 

autoridades locais e regionais, bem como, oferecer sugestões 

e recomendações de cunho organizacional e pedagógico que 

podem ser desenvolvidos pelas escolas e sistemas de ensino. 

O tema ganha relevância no momento em que se discute a 

possibilidade de retorno às aulas presenciais, nas escolas 

públicas e privadas no Estado de Rondônia, ainda sem data 



definida. Por conta disso, a Associação Rondoniense de 

Municípios (AROM) ressalta a importância da participação 

dos municipalistas, uma vez que o tema vem sendo bastante 

discutido pela categoria e toda a sociedade. Live. Tema: 

“Atividades pedagógicas. Presenciais ou. Não presenciais no 

contexto da Covid-19”. Data: sexta-feira (7/08). Horário: 15 

horas. Canal: Youtube.com/user/mprobr. 

Fonte: Departamento de Comunicação Integrada. 

(DCI/MPRO)”. Conforme é do conhecimento de vossa 

excelência, o advogado Ronan Almeida de Araújo também 

atua como jornalista investigativo de combate a crimes 

cibernéticos e ainda não conclusivo, de que o promotor em 

referência, qual seja, Marcos Giovane Ártico tenha exercido 



atividades não ilícitas, como se estivesse dando palestras em 

vários municípios do Estado de Rondônia, porém de forma 

temerária e possivelmente agindo em interesse próprio e até 

do Ministério Público do Estado, uma vez que o procurador-

geral do parquet, doutro Aluildo Leite tem praticado o 

mesmo crime de falsidade ideológica inserindo dados no PJe, 

do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e do Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, usando o tokem 

de outros promotores públicos. Porém, a notícia mais triste é 

o fato de que exista possibilidade de que recursos do governo 

federal destinado ao combate à pandemia ligada ao 

coronarivus, tenha sido usado como artifício de “palestras 

pedagógicas”. Por exemplo, no caso de São Miguel do 



Guaporé, existe um procedimento instaurado pelo Tribunal 

de Contas do Estado de Rondônia, atribuindo ao prefeito 

eleito, Cornélio Duarte de Carvalho, do MDB, o uso de ativo 

financeiro da União para “combater à covid-19”, o que, na 

verdade, não passa de manipulação de informação 

transmitida pelo portal da transparência do munícipio, 

considerado um dos piores entre todos os existentes do fisco 

municipal, de abrangência regional, inclusive o gestor fora 

condenado várias vezes, tanto pelo poder judiciário local 

quanto pelo Tribunal Regional Federal da Primeira, com o 

propósito de usar os recursos para aproveitamento próprio e, 

sem sombra de dúvida, para pagar despesas da campanha 

eleitoral 2020, na urbe, como veremos a seguir pela 



informação prestada pelo site do TCE/RO: “TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA COORDENADORIA 

ESPECIALIZADA EM FISCALIZAÇÕES MEMORANDO Nº 

32/2020/CECEX6 Ao DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA 

DOCUMENTAÇÃO Assunto: Solicitação para autuação de 

processo de Auditoria de Conformidade Nos termos do 

disposto no art.7º, caput, da Resolução n. 037/TCE-RO-

2006, solicito que seja acionado o setor competente no 

sentido de proceder autuação dos seguintes processos: 

Processo 01 - Portaria número 337/2020 – Ofício de número 

342/2020/GABPRES/TCERO CATEGORIA: Auditoria e 

Inspeção SUBCATEGORIA: Inspeção Especial ASSUNTO: 

Verificar a regularidade das aquisições e contratações 



emergenciais ao enfrentamento da calamidade de saúde 

pública e estado de emergência decorrentes do novo 

coronarivus (COVID-19), relator BENEDITO ANTÔNIO 

ALVES (indicado por Confúcio Moura para ser conselheiro 

do TCE/RO, interessado Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, do jurisdicionado da Prefeitura Municipal de 

Ariquemes, da auditoria e inspeção especial, do  assunto de 

verificar a regularidade das aquisições e contratações 

emergenciais ao enfrentamento da calamidade de saúde 

pública e estado de emergência decorrentes do novo 

coronarivus (COVID-19), do relator FRANCISCO 

CARVALHO DA SILVA (indicado por Valdir Raupp, sempre 

MDB), do interessado pelo Tribunal de Contas do Estado de 



Rondônia, do jurisdicionado da Prefeitura Municipal de 

Guajará-Mirim, do processo de número 0227452, do 

memorando a regularidade das aquisições e contratações 

emergenciais ao enfrentamento da calamidade de saúde 

pública e estado de emergência decorrentes do novo 

coronarivus (COVID-19), do relator JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, do interessado 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, do 

jurisdicionado da Prefeitura Municipal de Jaru, do processo 

de número 345/2020, relacionado à auditoria e inspeção a 

verificar a regularidade das aquisições e contratações 

emergenciais ao enfrentamento da calamidade de saúde 

pública e estado de emergência decorrentes do novo 



coronarivus (COVID-19), do relator WILBER CARLOS DOS 

SANTOS COIMBR, do interessado Tribunal de Contas do 

Estado de Rondônia, do jurisdicionado Prefeitura Municipal, 

do processo de número 346/2020, a verificar a regularidade 

das aquisições e contratações emergenciais ao 

enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de 

emergência decorrentes do novo coronarivus (COVID-19), 

do relator VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, do interessado  

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, do  

jurisdicionado da Prefeitura Municipal de Ji-Paraná 

Processo 06 - Portaria n. 338/2020 – Of. n. 

347/2020/GABPRES/TCERO CATEGORIA: Auditoria e 

Inspeção SUBCATEGORIA: Inspeção Especial ASSUNTO: 



Verificar a regularidade das aquisições e contratações 

emergenciais ao enfrentamento da calamidade de saúde 

pública e estado de emergência decorrentes do novo 

coronarivus (COVID-19) RELATOR: JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE MELLO INTERESSADO: 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Ouro Preto do 

Oeste Processo 07 - Portaria n. 339/2020 – Of. n. 

348/2020/GABPRES/TCERO SEI/TCERO - 0227452 - 

Memorando 

 

No dia 16/09/2020, às 13:28:31, MARINO JOAO GALINA, 

inseriu petição, por meio do sistema do PJe do Tribunal 



Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, especificamente 

no Juízo da 35ª Zona Eleitoral da Circunscrição de São 

Miguel do Guaporé, documento que trata sobre 

Demonstrativo de Regularidade de Atos partidários, 

denominado de DRAP, informando o seguinte: “A coligação 

UNIDOS PARA CONTINUAR CRESCENDO, integrada pelos 

partidos: MDB, CIDADANIA, MDB, PDT, DC, PSD vem, nos 

termos da Resolução do TSE de número 23.609/2019, 

apresentar, juntamente com os requerimentos de registro de 

seus candidatos, os Demonstrativos de Regularidade de Atos 

Partidários, com documentação e as informações exigidas, 

requerendo a vossa excelência que seja declarada habilitada 

a participar das Eleições 2020. Partidos políticos integrantes 



da coligação partidária e datas das respectivas convenções 

Nº - Sigla do Partido Nome do Partido Data da Convenção 15 

- MDB Movimento Democrático Brasileiro 13/09/2020 23 – 

CIDADANIA - /09/2020 12 - PDT Partido Democrático 

Trabalhista 13/09/2020 27 - DC Democracia Cristã 

13/09/2020 55 - PSD Partido Social Democrático 

13/09/2020 Cargos pleiteados Prefeito / Vice-prefeito, 

Nome do representante da coligação, Título Eleitoral, o nome 

de CONERLIO DUARTE DE CARVALHO, portador do título 

de eleitoral de número 001283822305, inscrito no  CPF de 

número 326.946.602-15, delegado credenciado, estabelecido 

no endereço onde receberá notificações, intimações e demais 

comunicações da Justiça Eleitoral, do CEP de número 



76932000, Rua Castanheira, número 2335, centro, telefones 

69 984913411 69 999752603, endereço de correio eletrônico: 

marinogalina@hotmail.com, município de  SÃO MIGUEL 

DO GUAPORÉ (RO), apresentando a relação dos candidatos 

às eleições majoritárias de 2020, o cargo, número do 

candidato e nome do candidato a prefeito, que é CORNELIO 

DUARTE DE CARVALHO, MDB, número 15, o nome do vice-

prefeito, que é RONALDO DA MOTA VAZ, o partido MDB, 

número 15, a quantidade de registros, declarando, ainda, ter 

ciência  que os documentos DRAP e RRC, deverão ficar sob a 

guarda do partido que represento, devidamente assinados, 

assumindo  o compromisso de apresentar, quando solicitado 

pela Justiça Eleitoral, os documentos originais devidamente 

mailto:marinogalina@hotmail.com


assinados bem como de ciência que deve acessar o mural 

eletrônico e os meios descritos no §1º do art. 38 da Resolução 

TSE nº 23.609/2019, para verificar o recebimento de 

citações, intimações e notificações e comunicações da Justiça 

Eleitoral, responsabilizando-se por manter atualizadas as 

informações relativas a estes meios, como presidente da 

referida coligação, da qual subscreveu o requerimento, que 

gerou o processo de número de número 0600053-

05.2020.6.22.0035, na fase atual (pé), arquivado 

definitivamente, da origem de 35ª Zona Eleitoral de São 

Miguel do Guaporé (RO), da data de atuação do dia 

16/09/2020, às 13:28:35, do data do último movimento do 

dia 17/12/2020, às 19:09:20, da classe judicial relacionado a 



registro de candidatura, do assunto de DRAP, de partido e 

coligação. No dia 24/09?2020, às 08:26:35, Armando 

Bernardo da Silva, inseriu no sistema PJe do Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, petição inicial, 

gerando o processo de número 0600249-

72.2020.6.22.0035, na fase (situação) atua de arquivado 

definitivamente, do órgão da justiça acessado relacionado à 

35ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé (RO), da data 

do último movimento (pé-fase) do dia 24/09/2020, às 

08:26:37, da classe judicial de registro de candidatura, do 

assunto principal ligado a registro de candidatura do DRAP, 

de partido e coligação, afirmando o seguinte: “A coligação 

UMA NOVA TRAJETORIA UM NOVO FUTURO, integrada 



pelos partidos: REPUBLICANOS, MDB vem, nos termos da 

Resolução/ TSE nº. 23.609/2019, apresentar, juntamente 

com os requerimentos de registro de seus candidatos, os 

Demonstrativos de Regularidade de Atos Partidários, com 

documentação e as informações exigidas, requerendo a vossa 

excelência que seja declarada habilitada a participar das 

Eleições 2020 dos pPartidos políticos integrantes da 

coligação partidária e datas das respectivas convenções, de 

número, da sigla, do partido e respectivo  nome da data da 

convenção, com as seguintes agremiações partidárias:  

REPUBLICANOS, número 10, na data de 11/09/2020;  do 

MDB Movimento Democrático Brasileiro, de número; na 

data de 15 11/09/2020, aos cargos pleiteados, como prefeito, 



vice-prefeito, do nome do representante da coligação, do 

título eleitoral, do candidato ao cargo de prefeito, qual seja, 

ARMANDO BERNARDO DA SILVA,  portador do CPF de 

número 157.857.728.41 e do título de eleitor de número 

249042200175, como delegado credenciado, a pessoa de 

AILTON MACHADO MOREIRA, portador do título de 

eleitor de número 005739112305, inscrito no CPF de número 

42165610206; a pessoa de  CLEMISON CLERES BARROS, 

portador do título de eleitor de número 014198432364, 

inscrito no CPF de número 983.846.002.87, estabelecido no 

endereço onde receberá notificações, intimações e demais 

comunicações da Justiça Eleitoral, na localização assim 

consignada:  Avenida Brasil, número 1204, Jardim das 



Américas, CEP de número 76934000, telefones de números 

(69) 984719104 e (69) 984343861, do correio eletrônico 

ailtonpiu@hotmail.com, Município de Seringueiras, Estado 

de Rondônia, informando, ainda, o endereço do comitê 

eleitoral às eleições 2020, qual seja, Avenida José Soares, 

esquina com a Rua dos Pioneiros, S/N, Bairro Cristo Rei, 

telefones (69) 984719104 e (69) 984343861, do correio 

eletrônico ailtonpiu@hotmail, no Município de Seringueiras,  

apresentando a relação dos candidatos às eleições 

majoritárias, ao cargo, número do candidato, nome do 

candidato a prefeito, qual seja,  ARMANDO BERNARDO DA 

SILVA, número 15, do vice-prefeito por nome de CLAUDIO 

PIROUZI DA SILVA; declarando, ainda, ciência de que 

mailto:ailtonpiu@hotmail.com


deverão ficar sob a guarda do partido que representa todos 

os documentos do DRAP e RRC, devidamente assinados e 

assumindo o compromisso de apresentar, quando solicitado 

pela Justiça Eleitoral, os documentos originais devidamente 

assinados, inclusive declarando ciência de que deve acessar 

o mural eletrônico e os meios descritos no §1º do art. 38 da 

Resolução TSE de número 23.609/2019, para verificar o 

recebimento de citações, intimações e notificações e 

comunicações da Justiça Eleitoral, responsabilizando-se por 

manter atualizadas as informações relativas a estes meios, 

que fica assim assinado por ARMANDO BERNARDO DA 

SILVA.  

 



DAS ATAS E OS ERROS DE PORTUGUÊS 

 

Data vênia, como premissa de análise quanto aos 

documentos aventados, é perceptível a existência de erros de 

português nas atas inseridas pelos presidentes das coligações 

que participaram do processo eleitoral nos Municípios de 

São Miguel do Guaporé e Seringueiras. Vejamos quais foram 

os principais erros ortodoxos: “notifcações, fcar, verifcar e  

notifcações”. A redação correta é notificações, ficar, verificar 

e notificações. Os erros são a inexistência da letra “i” nas 04 

(quatro) palavras, o que demonstra que alguém do Cartório 

Eleitoral, sob o vosso comando, possa ter praticado, por 

intenção (dolo), a inscrita dos nomes acima consignados.  



Vale dizer, excelência, diante de inúmeras atribuições que 

existiram e ainda existem na prestação jurisdicional no Juízo 

da 35ª Zona Eleitoral, obviamente, a magistrada não tinha e 

nem tem e nunca terá condições de atribuições a zelar pela 

prática correta de atos e expedientes generalizados a dezenas 

de processos eleitorais às eleições de 2020 nos dois 

municípios, a saber: São Miguel do Guaporé e Seringueiras. 

Para que se concretizem tantas tarefas no período eleitoral, 

vossa excelência deve contar com profissionais da Justiça 

Eleitoral na execução de procedimentos de toda a sorte, 

principalmente naqueles relacionados a registro de 

candidaturas. Para tanto, o Tribunal Superior Eleitoral 

idealizou e criou o DRAP, que evidencia a prática de causas 



para o indeferimento dos referidos processos. Naturalmente, 

o comando legal afirma que o juiz eleitoral apreciará os 

seguintes requisitos para o deferimento do DRAP: a situação 

jurídica do partido político na circunscrição; a realização da 

convenção; a legitimidade do subscritor para representar o 

partido político ou a coligação. A extrapolação do número de 

candidatos ou a inobservância dos limites máximo e mínimo 

de candidaturas por gênero é causa suficiente para o 

indeferimento do pedido de registro do partido político 

(DRAP), se este, devidamente intimado, não atender às 

diligências referidas no art. 36, da Resolução TSE, de número 

23.609/2019. É cediço que existe a obrigação do cartório de 

acompanhamento do processamento de todos os registros 



até o trânsito em julgado, conforme reza o artigo 53, da 

Resolução de número 23.609/2019, do Tribunal Superior 

Eleitoral, pois cabe às instâncias originárias do pedido de 

registro acompanharem a situação dos candidatos até o 

trânsito em julgado, para atualização do Sistema de 

Candidaturas (Cand). O fechamento do sistema Cand é um 

dos momentos mais importantes do processamento do 

registro das candidaturas. É nesse momento que o cartório 

definirá a exata condição de cada DRAP e RRC para a 

extração dos dados que são recebidos pelas urnas eletrônicas. 

Dessa maneira, é de suma importância que o cartório 

eleitoral registre corretamente no sistema Cand, com 

exatidão, a condição de cada julgamento, atualizando-os, 



ainda que os autos tenham sido julgados em sede de recurso. 

Veja o texto completo do afirmativo anteriormente: “Art. 54. 

Todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os 

impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados 

pelas instâncias ordinárias, e publicadas as decisões a eles 

relativas até 20 (vinte) dias antes da eleição (Lei nº 

9.504/1997, art. 16, § 1º).” O autor pede vênia para fazer um 

comentário a respeito de que a Justiça Eleitoral brasileira 

não conta nos quadros específicos a figura do juiz, da juíza, 

do magistrado, da magistrada, daquele dotado de força 

oriunda do poder judiciário, para balizar todos os 

procedimentos de registro de candidaturas até a solenidade 

de diplomação, esgotando, portanto, a responsabilidade do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art16
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julgador, do sentenciador, da autoridade investiga no cargo 

de juiz ou juíza. Paralelo à atividade como juíza eleitoral, tem, 

ainda, a atribuição de cuidar e zelar por todos os 

procedimentos do juízo comum da comarca de São Miguel do 

Guaporé, abrangendo o segundo município, que 

Seringueiras, além do distrito de Santana do Guaporé e Bom 

Sucesso. No site do TRE/RO, registra a memória da 

circunscrição do Juízo da 35ª Eleitoral, que assim frisa: 

‘Memória Eleitoral: 35ª Zona Eleitoral de Rondônia – São 

Miguel do Guaporé e Seringueiras. A 35ª Zona Eleitoral 

possui 23.775 eleitores aptos a votar e 94 seções eleitorais. 

25.10.201916:34. Compartilhar página via email. 

Compartilhar página via Facebook. Compartilhar página via 

https://www.tre-ro.jus.br/imprensa/noticias-tre-ro/2019/Outubro/memoria-eleitoral-35a-zona-eleitoral-de-rondonia-2013-sao-miguel-do-guapore-e-seringueiras/sendto_form
https://www.tre-ro.jus.br/imprensa/noticias-tre-ro/2019/Outubro/memoria-eleitoral-35a-zona-eleitoral-de-rondonia-2013-sao-miguel-do-guapore-e-seringueiras#compartilhar-facebook
https://twitter.com/share


Twitter. Compartilhar página via Whatsapp. No dia 16 de 

junho de 1984, houve uma reunião com o executor do Projeto 

de Colonização Bom Princípio, doutor João Bosco, para 

tratar do assunto da criação de um local às margens da BR 

429, ligando Costa Marques à BR 364. Uma doação do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 

de área com 350 hectares deu início à base territorial de São 

Miguel do Guaporé. O nome foi dado em homenagem ao rio 

São Miguel, que fica próximo do local, um dos importantes 

afluentes do rio Guaporé. A criação do município ocorreu no 

dia 6 de julho de 1988, através da Lei Estadual de número 

206, assinada pelo governador Jerônimo Garcia de Santana, 

(mais conhecido como “Bengala, goiano, da cidade de Jataí, 

https://twitter.com/share
https://www.tre-ro.jus.br/imprensa/noticias-tre-ro/2019/Outubro/memoria-eleitoral-35a-zona-eleitoral-de-rondonia-2013-sao-miguel-do-guapore-e-seringueiras


nome de abelha, região mais rica do centro oeste brasileiro, 

inclusive, na ótica do autor, o governador que fez mais obra 

no Estado de Rondônia, exemplo, quase todas as Delegacias 

de Polícia, muitas sedes de prefeituras, entre tantas), 

desmembrado do Município de Costa Marques (nessa 

cidade, construiu dezenas de casas para que abrigasse 

servidores públicos federais que tivessem interesse em morar 

e trabalhar nessa urbe). Sua economia principal tem enfoque 

na criação de gado e agricultura, sendo considerado um dos 

maiores produtores de soja do Estado de Rondônia. A 

população estimada do município, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, é de 22.931 habitantes e 

a área territorial se estende por 



7.460,219 km².   Seringueiras. A base territorial de 

Seringueiras teve início com o Projeto de Colonização Bom 

Princípio. O nome é uma homenagem a seringueira (Hevea 

brasiliensis), que é a árvore da borracha. O Município de 

Seringueiras foi criado pela Lei Estadual, de número 370, de 

13 de fevereiro de 1992, assinada pelo governador Oswaldo 

Piana Filho, com áreas desmembradas dos municípios de São 

Miguel do Guaporé e de Costa Marques (até o ano de 1970, 

não havia passagem contínua da BR-429 de São Miguel para 

Costa Marques e a única forma de chegar na fronteira com a 

Bolívia era por embarcação, por meio do Rio São Miguel até 

a cidade de Costa Marques, sendo que o ponto final fica 

acima dessa cidade umas três horas de barco, pelo Rio 



Guaporé, divisa com a Bolícia. O município tem 3.773,5 km² 

de área territorial e contava com 11.629 habitantes no último 

censo. A densidade demográfica é de 3,1 habitantes por km² 

no território do município. 35ª Zona Eleitoral. Em 2003 foi 

criada a 35ª Zona Eleitoral com sede no Município de São 

Miguel do Guaporé, desmembrada da 18ª Zona Eleitoral - 

Alvorada do Oeste. A Zona abrange os municípios de São 

Miguel do Guaporé e Seringueiras. A 35ªZE possui 23.775 

eleitores aptos a votar e 94 seções eleitorais, sendo 57 em São 

Miguel do Guaporé 37 em Seringueiras, possuindo um total 

de 12 locais de votação. Essa Zona tem como juiz eleitoral 

Fábio Batista da Silva, promotor eleitoral Felipe Magno Silva 

Fonsêca e como chefe de cartório Rildo Cassiano, além de 



contar com uma equipe de mais cinco servidores. A sede fica 

localizada no Município de São Miguel do Guaporé, situado 

na Av. Cacoal, 965, bairro Cristo Rei. O telefone para contato 

é o (69) 3642-2182 e o e-mail para contato é o zon035@tre-

ro.jus.br. Seção de Comunicação Social do TRE-RO. Fontes: 

Portal do TRE-RO, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, portais da Prefeitura de São Miguel do Guaporé, 

Prefeitura de Seringueiras e Diário da Amazônia, Livro 

“Como Sentinelas Avançadas” da Justiça Eleitoral em 

Rondônia e Cartório da 35ª Zona Eleitoral. ” Registra-se que 

até o site da corte eleitoral está atrasado com a informação 

da história do Cartório Eleitoral, que vossa excelência 

preside, visto que o nome do magistrado Fábio Batista da 
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Silva, é substituto, ainda, não titularizado, diferentemente 

dessa magistrada, que tornou-se detentora do cargo na 

comarca de São Miguel do Guaporé, e no dia 22/22/2019, o 

jornalista Ronan Almeida de Araújo, registrou o evento da 

assunção à titularidade na urbe, contada no site Planeta 

Folha, afirmando o segue: “Juíza assume a titularidade de 

São Miguel do Guaporé e começa a trabalhar em mais de 

cinco mil processos na comarca. Rejane de Sousa Gonçalves 

Fraccarro, a nova juíza de São Miguel do Guaporé e foi 

titularizada hoje na comarca. Trabalho é que não vai faltou 

porque há mais de cinco processos tramitando em todas as 

varas, a principal a cível, onde a demanda é muito maior do 

que as outras. A comarca estava sem juíza titular há uns oito 



meses e quem estava atuando em substituição é magistrado 

Fábio Batista da Silva, doutorado e especialização em direito 

constitucional (2007/2008) pela Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás e experiência com ênfase em direito 

privado. Nova juíza. Rejane de Sousa Gonçalves Fraccarro foi 

escolhida como titular na comarca de São Miguel do 

Guaporé, por meio do processo administrativo n. 0004804-

61.2019.8.22.0000, de origem do Departamento do 

Conselho da Magistratura, que a indicou ao pleno do TJ/RO 

e, em sessão administrativa extraordinária realizada em 4 de 

novembro de 2019, resolveu em promover, pelo critério de 

antiguidade, para o cargo de juíza de direito da Comarca de 

São Miguel do Guaporé. Vossa excelência estuou na mesma 



universidade do causídico, subscritor desse requerimento. 

Vejamos. Formação acadêmica. Mestrado profissional em 

andamento em mestrado profissionalizante em direitos 

Humanos e Administração da Justiça. Universidade Federal 

de Rondônia. Título: O ACESSO À EDUCAÇÃO NO 

SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE RONDÔNIA: 

EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A 

RESSOCIALIZAÇÃO., Ano de Obtenção: Orientador: 

Aparecida Luzia Alzira Zuin. Grande área: Ciências Sociais 

Aplicadas. Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / Área: 

Direito / Subárea: Direito Público / Especialidade: Direito 

Constitucional. Grande Área: Ciências Sociais Aplicadas / 

Área: Direito / Subárea: Direito Público / Especialidade: 



Direito Penal. Especialização em Especialização em Direito 

Civil e Processual Civil. 2003 – 2005. Centro Universitário 

Eurípedes de Marília. Título: Processo Civil. Orientador: 

Jayme Wanderley Gasparoto. Graduação em Direito. 1998 – 

2002. Universidade Luterana do Brasil. Título: Aspectos 

Controvertidos da Lei de Arbitragem. Orientador: Rosicler 

Carminato Guedes Paiva. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR. 

2018 – 2018. Extensão universitária em Atividade de 

Pesquisa Programada. (Carga horária: 90h).  Universidade 

Federal de Rondônia, UNIR, Brasil. Minicurso Justiça na 

Escola. (Carga horária: 2h)., Escola da Magistratura do 

Estado de Rondônia, EMERON, Brasil. Minicurso Queer 

Africanx. (Carga horária: 2h). Escola da Magistratura do 



Estado de Rondônia, EMERON, Brasil. DHJUS – Atividade 

de Pesquisa Programada – APP. (Carga horária: 90h).  

Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, EMERON, 

Brasil. II Congresso Internacional Direitos Humanos e 

Desenvolvimento da Justiça (D. (Carga horária: 30h). Escola 

da Magistratura do Estado de Rondônia, EMERON, Brasil. 

Mestrado Profissional Interdiciplinar DHJUS. AULA 

MAGNA. (Carga horária: 4h). Escola da Magistratura do 

Estado de Rondônia, EMERON, Brasil. Seminário 

Acadêmico II: Direitos Humanos e Populações Tradicionais, 

Perifér. (Carga horária: 8h). Escola da Magistratura do 

Estado de Rondônia, EMERON, Brasil. A Luta Contra a 

Corrupção e as Eleições de 2018. (Carga horária: 2h). Escola 



da Magistratura do Estado de Rondônia, EMERON, Brasil. 

2017 – 2017. III Fórum Permanente dos Juizados Especiais 

– FOJUR. (Carga horária: 20h). Escola da Magistratura do 

Estado de Rondônia, EMERON, Brasil. CIBERCRIMES: 

Investigação e Processo. (Carga horária: 20h). Escola da 

Magistratura do Estado de Rondônia, EMERON, Brasil. 

Execução Penal. (Carga horária: 30h). Escola da 

Magistratura do Estado de Rondônia, EMERON, Brasil. 

Compliance Brasil. (Carga horária: 20h). Escola da 

Magistratura do Estado de Rondônia, EMERON, Brasil. O 

Magistrado Gestor de Pessoas. (Carga horária: 20h). Escola 

da Magistratura do Estado de Rondônia, EMERON, Brasil. 

2016 – 2016. DIREITOS HUMANOS. (Carga horária: 25h). 



Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, EMERON, 

Brasil. Curso de Atualização em Direito Processual Civil. 

(Carga horária: 32h). Escola da Magistratura do Estado de 

Rondônia, EMERON, Brasil. 2015 – 2015. Mediação para 

Magistrados. (Carga horária: 20h). Tribunal de Justiça do 

Estado de Rondônia, TJ/RO, Brasil. 2002 – 2003. Curso de 

Preparação à carreira da Magistratura. (Carga horária: 

946h). Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do 

Sul, ESM-AJURIS, Brasil. 2002 – 2002. Curso de 

Preparação à carreira do Ministério Público. (Carga horária: 

180h). FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, ESMPRS. ” Nos autos do processo de número 

7002439-77.2018.8.22.0022, da petição inicial de número 



22079907, distribuída no dia   09/10/2018, no Juízo Cível de 

São Miguel do Guaporé, que deveria constar outra matéria 

com o título “Juíza trabalha freneticamente para desencalhar 

centenas de processos””, porém ao verificar a ata de 

audiência de número, 253’3265, o referido documento não 

está mais inserido no PJe do Tribunal de Justiça do Estado 

de Rondônia, de primeiro grau. Ao acessar outra aba do 

portal da corte, a que trata sobre processo de execução 

chamado de SEEU, também a informação é de que o mesmo 

está passando por “ instabilidades decorrentes da adaptação 

do sistema às mudanças em sua tecnologia e infraestrutura, 

particularmente com a evolução para a sistemática de 

funcionamento em ambiente de nuvem. Estamos 

https://pjepg.tjro.jus.br/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listProcessoCompletoAdvogado.seam?id=796571&ca=dc55fd267d02d843dad2cf7d468e81acc141fe21edfc8f7a781ec1dd523f8a5801c58f46fa099c9f14776a553d8aa6bf


trabalhando para prover os ajustes e superar as 

inconsistências o mais breve para que o sistema volte à 

estabilidade imediata.  O CNJ está cadastrando a suspensão 

dos prazos processuais em âmbito nacional, procedimento 

que ocorre automaticamente a cada momento em que o 

sistema não se apresenta em condições de utilização e 

disponível para prestação jurisdicional, alcançando todos os 

mais de 1,3 milhão de processos de execução que já tramitam 

na sua plataforma(algo que pode ser aferido na aba Prazos de 

cada processo). O CNJ conta com uma equipe 

multidisciplinar que trabalha incansavelmente para lidar 

com a questão nos seus aspectos operacional e negocial, 

contando, inclusive, com voluntários de diversos tribunais do 



país para essa tarefa. Essa equipe tem trabalhado de maneira 

ininterrupta para a melhoria e o aperfeiçoamento do sistema 

e solicita, desde já, a compreensão de cada usuário durante 

esta fase crítica de transição de tecnologia, que haverá de ser 

superada o mais brevemente.” De toda sorte, os informes 

foram ditos com precisão afirmativa do que pensa o autor a 

respeito da atuação da magistrada, titular desse juízo 

especial eleitoral e do comum da comarca de São Miguel do 

Guaporé e Seringueiras, dois grandes municípios, entre os 52 

existentes, no Estado de Rondônia.  TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DE RONDÔNIA COORDENADORIA 

ESPECIALIZADA EM FISCALIZAÇÕES MEMORANDO Nº 

32/2020/CECEX6 Ao DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA 



DOCUMENTAÇÃO Assunto: Solicitação para autuação de 

processo de Auditoria de Conformidade Nos termos do 

disposto no art.7º, caput, da Resolução n. 037/TCE-RO-

2006, solicito que seja acionado o setor competente de 

proceder autuação dos seguintes processos: Processo 01 - 

Portaria n. 337/2020 – Ofício de número 

342/2020/GABPRES/TCERO CATEGORIA: Auditoria e 

Inspeção SUBCATEGORIA: Inspeção Especial ASSUNTO: 

Verificar a regularidade das aquisições e contratações 

emergenciais ao enfrentamento da calamidade de saúde 

pública e estado de emergência decorrentes do novo 

Coronarivus (COVID-19) RELATOR: BENEDITO ANTÔNIO 

ALVES INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de 



Rondônia JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de 

Ariquemes Processo 02 - Portaria n. 337/2020 – Ofício de 

número 343/2020/GABPRES/TCERO CATEGORIA: 

Auditoria e Inspeção SUBCATEGORIA: Inspeção Especial 

ASSUNTO: Verificar a regularidade das aquisições e 

contratações emergenciais ao enfrentamento da calamidade 

de saúde pública e estado de emergência decorrentes do novo 

Coronarivus (COVID-19) RELATOR: FRANCISCO 

CARVALHO DA SILVA INTERESSADO: Tribunal de Contas 

do Estado de Rondônia JURISDICIONADO: Prefeitura 

Municipal de Guajará-Mirim Processo 03 - Portaria n. 

337/2020 – Ofício de número 

344/2020/GABPRES/TCEROxxxxx02078/20 Prefeitura 



Municipal de São Miguel do Guaporé Verificar a regularidade 

das aquisições e contratações emergenciais destinadas ao 

enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de 

emergência decorrentes do novo Corona vírus (COVID-19). 

SUBCATEGORIA: Inspeção Especial Prefeitura Municipal 

de São Miguel do Guaporé. O Tribunal de Contas do Estado 

de Rondônia certifica que o processo Nº 02078/20 foi 

distribuído para o relator WILBER CARLOS DOS SANTOS 

COIMBRA, pelo motivo Distribuição em 13/08/2020. Porto 

Velho, 13 de agosto de 2020. Porto Velho, 13 de agosto de 

2020 LEANDRO DE MEDEIROS ROSA DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO. PARECER N.: 0554/2020-GPYFM. 

PROCESSO N.: 2078/2020 ASSUNTO: INSPEÇÃO 



ESPECIAL – AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES 

EMERGENCIAIS COVID-19 UNIDADE: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ RELATOR: 

CONSELHEIRO WILBER CARLOS DOS SANTOS 

COIMBRA. Trata-se de inspeção especial realizada no 

Município de São Miguel do Guaporé com o fim de verificar 

in loco1 a regularidade das aquisições e contratações 

destinadas ao enfrentamento da calamidade de saúde 

pública e estado de emergência decorrentes da pandemia de 

Covid-19, em ações de saúde, assistência social e custeio de 

obrigações ordinárias com recursos derivados da 

compensação financeira originários do governo federal, no 

exercício de 2020. O relatório técnico resultante foi juntado 



aos autos por meio do ID 954699. Segundo consulta 

realizada pela equipe de inspeção no site do Senado Federal 

2 , o montante de recursos destinados ao Município foi de 

R$3.266.767,70 (três milhões duzentos e sessenta e seis mil 

setecentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), 

referente ao auxílio financeiro destinado ao município pelo 

Programa Federativo de Enfrentamento ao coronarivus (Lei 

Complementar n. 173/20203 , art. 5º, inciso I, “b” e inciso II, 

“b”). Desse valor, a unidade instrutiva verificou, no sítio 

eletrônico do Banco do Brasil S.A., que o município havia 

recebido, até a data de 11.9.2020, o montante de 

R$1.082.099,18 (um milhão e oitenta e dois mil noventa e 

nove reais e dezoito centavos). Foram selecionados e 



analisados dezesseis processos, verificando-se que, de um 

modo geral, a prestação dos serviços e a entrega dos bens 

ocorreu de acordo com as normas. Ainda, alguns achados 

teriam sido afastados ou corrigidos pela Administração 

durante a inspeção. Todavia, algumas desconformidades 

pontuais reclamariam a adoção de medidas saneadoras, 

sugerindo-se determinações, recomendações e notificações. 

Como pontos negativos, citou os controles internos de gestão 

de materiais de consumo e de insumos médicos, hospitalar e 

de medicamentos. Também mencionou a deficiência na 

estrutura administrativa da Central de Abastecimento 

Farmacêutico. Constatou-se, ainda, pagamento sem 

cobertura contratual; recebimento ficto de material no 



sistema de controle de almoxarifado; fragilidades na 

coordenação e operacionalização de distribuição de cestas 

básicas de alimentos; atos processuais em processos 

administrativos desprovidos de assinaturas da autoridade 

responsável e numeração sequencial e cronológica; ausência 

de estrutura administrativa de Central de Abastecimento 

Farmacêutico; continuidade do contrato após a extinção da 

justificativa para a despesa (despesa imprópria ou 

desnecessária) e superfaturamento nas aquisições 

emergenciais realizadas para combate a pandemia da Covid-

19. Ao fim, sugeriu, como proposta de encaminhamento: 9.1. 

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, a realização de 

audiência do responsável, senhora Milda Pereira Essy de 

Souza, secretária municipal de Trabalho e Ação Social, a 

partir de 1.1.2019, CPF: 555.664.131.53, e a senhora Edimara 

Cristina Isidoro Bergamim, CPF: 565.060.402-97, 

controladora interna, a partir de 2.1.2019, ou quem as 

substituam, para que apresentem, no prazo de quinze dias, 

razões de justificativas, acompanhadas da documentação 

porventura necessária, em relação à irregularidade apontada 

no Achado de Auditoria A1, alertando-as para o que dispõe o 

artigo 55 da Lei Complementar n. 154/96; 9.2. 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, a realização de audiência do 

responsável, senhora Dalvina Dutra Barbosa, secretária 

municipal de saúde, CPF: 554.998.991-34, a partir de 

1.5.2020, e senhora Edimara Cristina Isidoro Bergamim, 

CPF: 565.060.402-97, controladora interna, a partir de 

2.1.2019, ou quem as substituam, para que apresentem, no 

prazo de quinze dias, razões de justificativas, acompanhadas 

da documentação porventura necessária, em relação às 

irregularidades apontadas nos Achados de Auditoria A6 e A7, 

alertando-os para o que dispõe o artigo 55 da Lei 

Complementar n. 154/96; 9.3. Com base no art. 98-H da Lei 

Complementar n. 154/1996 (Lei Orgânica do TCE/RO), a 

expedição de recomendações ao chefe do Poder Executivo, na 



pessoa do senhor Cornélio Duarte de Carvalho, prefeito 

municipal, com objetivo de induzir oportunidades de 

melhorias da atuação administrativa e buscar o 

aprimoramento da gestão pública, a saber: a) Abstenha-se de 

realizar registro no competente instrumento de controle, 

sem o efetivo recebimento e aceitação do material, visto que 

o material só será considerado em carga, no almoxarifado, 

com o seu registro, após o cumprimento das formalidades de 

recebimento e aceitação; b) Avaliar a conveniência e 

oportunidade de implantar na estrutura organizacional 

formal da Secretaria Municipal de Saúde, uma área física 

suficiente e apropriada destinada à estocagem e conservação 

dos medicamentos e insumos médico-hospitalares, visando 



assegurar a manutenção da sua qualidade, enquanto 

estocados, conforme as características e condições de cada 

produto, como por exemplo, uma Central de Abastecimento 

Farmacêutico – CAF, orientando-se no que couber a partir 

das disposições estabelecidas no Manual de Boas de 

Farmacêuticas, constante da RDC n. 44, de 17 de agosto de 

2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

e as orientações técnicas para organização da Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica, editada pelo Ministério da 

Saúde; e, c) Avaliar a conveniência e oportunidade de 

elaborar projeto de lei ordinária em regime de urgência, que 

disponha sobre a criação de benefício emergencial de cesta 

básica para cidadãos do município de São Miguel do 



Guaporé, considerando as situações de emergência e 

vulnerabilidade temporárias decorrentes da pandemia do 

coronarivus (Covid19), na forma do art. 14 da Lei Municipal 

n. 1.846/2018, e posterior regulamentação do referido 

benefício, definindo de maneira geral, entre outros: i) os 

critérios para inclusão e seleção das famílias/indivíduos que 

receberão o benefício de cesta básica de alimentos; ii) 

normas gerais do benefícios emergencial de cestas básicas; e 

iii) os critérios de recebimento do benefício emergencial de 

cestas básicas. 9.4. Com base no art. 98-H da Lei 

Complementar n. 154/1996 (Lei Orgânica do TCE/RO), a 

expedição de recomendações ao órgão gestor da política 

assistencial do município, na pessoa da senhora Milda 



Pereira Essy de Souza, secretária municipal de Trabalho e 

Ação Social, com objetivo de induzir oportunidades de 

melhorias da atuação administrativa e buscar o 

aprimoramento da gestão pública, a saber: Elaborar 

instrumento técnico e operacional socioassistencial (projeto) 

destinado a organizar, estruturar, mensurar e avaliar a 

doação de cestas básicas de alimentos ao público que se 

encontra em situação de vulnerabilidade e risco, definindo 

objetivos, estabelecendo metas (cronograma de execução), 

plano de trabalho e de operação; b) Atentar para que não 

ocorra promoção pessoal de agente político durante a 

operacionalização do programa/projeto de benefício 

eventual, em forma de cestas básicas de alimentos; e, 9.5. 



Com base no art. 98-H da Lei Complementar n. 154/1996 

(Lei Orgânica do TCE/RO), a expedição de recomendações 

ao chefe do Poder Executivo, na pessoa do senhor Cornélio 

Duarte de Carvalho, prefeito municipal, secretária municipal 

de Administração e Fazenda, senhora Débora Duarte de 

Carvalho e controladora interna, senhora Edimara Cristina 

Isidoro Bergamim, com objetivo de induzir oportunidades de 

melhorias da atuação administrativa e buscar o 

aprimoramento da gestão pública, a saber a) Elaborar 

normativo para disciplinar a gestão documental no âmbito 

do Poder Executivo Municipal, estabelecendo 

precipuamente procedimentos relativos ao recebimento, 

protocolização, autuação, tramitação e arquivamento de 



processos e documentos da prefeitura municipal; e b) 

Instruir os processos administrativos com a assinatura da 

autoridade responsável nos atos do processo e numeração 

sequencial e cronológica aposta, preferencialmente, no canto 

superior direito da folha, devidamente rubricadas. 9.6. Com 

base no art. 42 da Lei Complementar n. 154/1996 (Lei 

Orgânica do TCE/RO), c/c o inciso II do art. 62 do 

Regimento Interno do TCE/RO propõe-se a expedição de 

determinação ao chefe do Poder Executivo, na pessoa do 

senhor na pessoa do senhor Cornélio Duarte de Carvalho, 

prefeito municipal e a senhora Milda Pereira Essy de Souza, 

secretária municipal de Trabalho e Ação Social, com objetivo 

de que sejam corrigidas as irregularidades detectadas em 



face da afronta a legislação, a saber: a) Celebrar o 

correspondente termo contratual do processo administrativo 

n. 0547/2020, de modo a evitar a aquisição de produtos sem 

cobertura contratual, nos termos no art. 60, da Lei Federal n. 

8.666/93; e, b) Abster-se de adquirir bens ou executar 

serviços sem amparo contratual, em atenção ao disposto no 

parágrafo único do art. 60 c/c o art. 62 da Lei Federal n. 

8.666/93. 9.7. Com base no art. 42 da Lei Complementar n. 

154/1996 (Lei Orgânica do TCE/RO), c/c o inciso II do art. 

62 do Regimento Interno do TCE/RO a expedição de 

determinação ao Sr. Cornélio Duarte de Carvalho, prefeito 

municipal, CPF: 326.946.602-15 e a Sra. Edimara Cristina 

Isidoro Bergamim , CPF: 565.060.402-97, controladora 



interna, com objetivo de que sejam corrigidas as 

irregularidades detectadas em face da afronta a legislação, a 

saber: a) Promover a abertura de procedimento próprio, com 

relação a situação descrita no Achado de Auditoria A6 e, em 

sendo procedente, adote as providências legais cabíveis para 

estancar a irregularidade e responsabilizar, se for o caso, os 

agentes públicos e/ou particulares que hajam incorrido na 

manutenção do Contrato n. 013/2020, referente ao processo 

administrativo n. 0763/2020 após a extinção da justificativa 

para o objeto contratual, uma vez que restou caracterizado 

ato de gestão antieconômica, tomando as medidas 

necessárias para ressarcir o Erário de eventual prejuízo. Na 

sequência, o Conselheiro Relator encaminhou os autos ao 



Ministério Público de Contas para manifestação regimental 

(Despacho ID 959199). Assim vieram os autos a este 

gabinete. Concorda-se em parte com a análise técnica, de 

acordo com as razões a seguir. Da leitura do relatório técnico, 

depreende-se que dos sete achados de auditoria, três 

ensejariam a audiência dos responsáveis (A1, A6 e A7), 

enquanto os demais foram objeto de determinações e 

recomendações. Com relação ao primeiro grupo, de 

irregularidades que demandariam audiência, foi detectado 

pagamento sem cobertura contratual (achado A1) no 

Processo Administrativo n. 0547/2020, no qual tramitou o 

Pregão Eletrônico n. 026/2020, com previsão de formação 

de ata de registro de preços para aquisição de produtos para 



composição de cestas básicas. Nota-se que autos não foram 

instruídos com a cópia integral do procedimento 

administrativo, verificando-se ausência da cópia da ata e do 

contrato assinados e a ordem de fornecimento. Foram 

encontrados no Portal da Transparência do município outros 

documentos, como o edital, a ata da sessão do pregão e a nota 

de empenho. O objeto do pregão foi adjudicado pelo valor de 

R$74.478,00 e o fornecimento foi feito parceladamente, de 

acordo com as notas fiscais emitida. Em se tratando de 

registros de preços, frise-se que a Administração Pública não 

é obrigada a contratar e, se contratar, poderá fazê-lo 

parceladamente na medida em que a utilidade se faz 

necessária. Lei n. 8.666/1993. Art. 15. (...) § 4 o A existência 



de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada 

a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa 

às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 

preferência em igualdade de condições. É cediço que a ata de 

registro de preços cria apenas uma expectativa de 

contratação nos fornecedores, concretizada com a assinatura 

do contrato, se solicitado pela Administração. Nesse sentido, 

serão firmados tantos contratos quantas foram as 

solicitações do órgão detentor da ata. E cada vez que houver 

uma solicitação, essa poderá ser substituída por nota de 

empenho ou instrumento hábil, nos moldes previstos no art. 

62, §4º, da Lei n. 8.666/1993, combinado com o Decreto n. 



9.412/2018. Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório 

nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como 

nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam 

compreendidos nos limites destas duas modalidades de 

licitação, e facultativo nos demais em que a Administração 

puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como 

carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 

compra ou ordem de execução de serviço. Decreto n. 

9.412/2018. Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II 

do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 , 

ficam atualizados nos seguintes termos: I - para obras e 

serviços de engenharia: a) na modalidade convite - até R$ 

330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); b) na modalidade 



tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e 

trezentos mil reais); e c) na modalidade concorrência - acima 

de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e II 

- para compras e serviços não incluídos no inciso I: a) na 

modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e 

seis mil reais); b) na modalidade tomada de preços - até R$ 

1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e 

c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 

(um milhão, quatrocentos e trinta mil reais). De acordo com 

a jurisprudência do TCU, é ilegal firmar contrato com a 

totalidade do valor registrado na ata, sob pena de desvirtuar 

o instituto do registro de preços: Atenta contra os princípios 

da razoabilidade e da finalidade o ente público ("órgão 



gerenciador", nos termos do art. 1º, parágrafo único, III, do 

Decreto Federal nº 3.931/2001) valer-se do sistema de 

registro de preços para celebrar contrato com objeto 

absolutamente idêntico ao da ata que lhe deu origem, isto é, 

constituir uma ata de registro de preços para simplesmente 

firmar contrato pela totalidade do valor da ata. Não se pode 

aceitar aqui o argumento de que, nesse caso, a ata ainda teria 

utilidade para os "caronas", uma vez que sua finalidade 

precípua - sua razão maior de ser - é o atendimento às 

necessidades do "gerenciador" e dos eventuais 

"participantes" (art. 2º, III, do Decreto Federal. Saliento que 

a ata de registro de preços tem natureza diversa da do 

contrato, sendo inapropriada, também por isso, sua 



celebração em um mesmo termo ou instrumento. Como 

vimos, a ata firma compromissos para futura contratação, ou 

seja, caso venha a ser concretizado o contrato, há que se 

obedecer às condições previstas na ata. Além do que, a ata de 

registro de preços impõe compromissos, basicamente, ao 

fornecedor (e não à Administração Pública), sobretudo em 

relação aos preços e às condições de entrega. Já o contrato 

estabelece deveres e direitos tanto ao contratado quanto ao 

contratante, numa relação de bilateralidade e 

comutatividade típicas do instituto. (...) Além do que, há que 

se destacar que o contrato foi celebrado pelo valor total da 

proposta apresentada pela Megaclear Comércio e Serviços 

Ltda., o que significa um desvirtuamento do instituto do 



registro de preços. Os fatos acabaram por revelar outra 

impropriedade. Ao firmar contrato pela totalidade do valor 

da ata, presume-se que todos os contratos vinculados à ata já 

foram celebrados. Por conseguinte, embora o prazo inicial de 

vigência da ata fosse de 12 (doze) meses, a ata se aperfeiçoou 

(foi executada) já na data de sua celebração, visto que seu 

objeto foi totalmente contratado de uma só vez. Partindo-se 

da hipótese de que a ata expira ou com a execução do seu 

objeto ou com o fim de seu prazo de vigência, pode-se afirmar 

que a ata de registro de preços em questão expirou um ano 

antes da formalização de seu primeiro aditivo. Acórdão, evite 

que as atas de registro de preço e os contratos, assim como 

seus aditivos, sejam formalizados em um mesmo termo ou 



instrumento, vez que têm natureza e finalidades distintas; 

9.2.3; ao intentar a realização de processo licitatório para 

registro de preços, atente para as condições expressas no art. 

2º do Decreto 3.931/2001, que tornam incompatível, a 

princípio, a contratação pelo valor total do objeto licitado.” 

(Acórdão nº 3.273/2010. 2ª Câmara) 1. A ata de registro de 

preços caracteriza-se como um negócio jurídico em que são 

acordados entre as partes, Administração e licitante, apenas 

o objeto licitado e os respectivos preços ofertados. A 

formalização da ata gera apenas uma expectativa de direito 

ao signatário, não lhe conferindo nenhum direito subjetivo à 

contratação. Pedido de Reexame interposto por empresa 

licitante contestar a deliberação proferida pelo TCU 



mediante a qual foram expedidas determinações à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte para que ‘se 

abstivesse de adquirir ou de aditar, individualmente, os itens 

da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico 

(...), cujos preços unitários estavam acima do estabelecido no 

respectivo instrumento convocatório, assim como que não 

autorizasse adesões à aludida Ata de Registro de Preços’. A 

recorrente, vencedora do certame, alegara, em síntese, que 

‘não foi oportunizada defesa e contraditório (...) durante o 

presente processo, bem como que as limitações quanto à 

adesão à Ata de Registro de Preços, determinadas pelo 

Tribunal, implicaram modificação injustificada das regras do 

edital’. Na análise de admissibilidade, a unidade técnica 



propusera o não conhecimento do recurso, pois defendera a 

inexistência de interesse recursal, visto que a recorrente não 

possuiria direito líquido e certo à contratação. Dissentindo 

dessa posição, o relator reconheceu a existência de direito 

subjetivo passível de ser afetado, tendo em vista que ‘a 

deliberação recorrida gerou sucumbência da parte, pois 

interferiu em disposições constantes da própria ata de 

registro de preços e não apenas em futuras e incertas 

contratações’. Nesse sentido, considerou que a ata de registro 

de preços ‘é um acordo de vontades, assinado pela 

Administração e pelas licitantes que ofertaram os preços 

registrados. Caracteriza-se como um negócio jurídico entre 

as partes, criando vínculos e estabelecendo obrigações 



recíprocas, embora predominantemente do particular 

signatário. Na ata de registro de preços, é acordado entre as 

partes apenas o objeto licitado e os respectivos preços 

ofertados, diferenciando-se de um típico contrato 

administrativo, no qual também são acertadas as 

quantidades a serem contratadas e existe a obrigação, e não 

mera faculdade, de o contratante demandar as quantidades 

previamente acordadas’. Assim, concluiu o relator, quanto à 

admissibilidade do recurso, pelo seu conhecimento, uma vez 

restar ‘incontroverso que o Acórdão recorrido questionou o 

preço de alguns itens constantes da Ata de Registro de Preços 

oriunda do Pregão Eletrônico (...), interferindo, por 

conseguinte, nos direitos subjetivos da recorrente 



estabelecidos em cláusulas e condições presentes na própria 

ata, e não em eventuais contratações futuras advindas de 

adesões ao instrumento’. Ao examinar o mérito do recurso, o 

relator observou que a sua análise estaria prejudicada por 

perda de objeto, tendo em vista que a ata de registro de 

preços encontrava-se expirada. O Tribunal, pelos motivos 

expostos pelo relator, conheceu do recurso para, no mérito, 

considerá-lo prejudicado por perda de objeto. (Acórdão 

1285/2015-Plenário, TC 018.901/2013-1, relator Ministro 

Benjamin Zymler, 27.5.2015) A propósito, o Decreto Federal 

7.892/2013, remete expressamente ao art. 62 da Lei 

8.666/93, prevendo, mas não limitando, os tipos de 

instrumentos hábeis à formalização da contratação: Art. 15. 



A contratação com os fornecedores registrados será 

formalizada pelo órgão interessado por intermédio de 

instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 

despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 

conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. Dessa feita, no 

caso analisado, não havia a obrigatoriedade de celebração de 

termo contratual, bastando a emissão de nota de empenho 

ou instrumento equivalente. Assim, afasta-se a 

irregularidade. No que tange ao achado de auditoria A6, 

relativo à continuidade de contrato após a extinção da 

justificativa para a despesa (despesa imprópria e/ou 

desnecessária), se deu devido à locação de banheiros 

químicos para atender aos agentes públicos envolvidos com 



as barreiras sanitárias, pelo prazo de três meses (junho, julho 

e agosto) a um valor total de R$21.420,00. A comissão de 

inspeção encontrou o contrato em vigência mas os banheiros 

não estavam em utilização, apesar de disponíveis. O contrato, 

segundo a Semusa, teria sido mantido como precaução ante 

uma possível elevação do número de casos e considerando a 

morosidade para realizar nova contratação. Reconheceu a 

comprovação da realização das barreiras sanitárias nos 

meses de abril e maio, mas afirmou não haver comprovação 

nos meses de junho, julho e agosto. Informou, ainda, que o 

contrato foi rescindido após orientação da equipe. Dos autos, 

extrai-se que a contratação foi direta, por meio de dispensa 

de licitação (ID 952596). Relativamente ao mês de junho, há 



notícias na internet acerca da barreira sanitária7 , período no 

qual estava vigente o Decreto Municipal n. 933/2020 

estabelecendo lockdown e prevendo a instalação das 

barreiras8 . Da consulta ao Portal da Transparência do 

Município, constatou-se que o fornecedor recebeu R$ 

19.992,00 dos R$ 21.420,00, com anulação de R$ 1.428,00. 

Esses valores não podem ser considerados como 

recebimento indevido pela contratada, em razão de os 

banheiros terem estado à disposição da contratante entre 

início de junho (conforme notas fiscais) a agosto (ao dia 

20.8.2020 a comissão de inspeção fotografou os banheiros 

sem utilização), isto é, por 81 dias. Dessa feita, o fornecedor 

deve ser remunerado, pois esteve privado de seus bens por 



esse período, não podendo locar para outros eventuais 

interessados. A propósito, apesar das informações 

desencontradas nos documentos juntados aos autos a 

respeito da duração da contratação, que ora menciona 90 

dias ora 180 dias, entende-se que se tratam de dois banheiros 

por 90 dias, totalizando 180 diárias, o que corresponde à 

liquidação observada (três notas fiscais identificadas no 

Portal da Transparência, das quais duas foram juntadas a 

estes autos, indicando, cada uma, se tratar dos serviços 

prestados dentro de determinado mês, em junho e julho, nos 

valores de R$7.140,009 cada. De outro tanto, a comissão de 

inspeção solicitou comprovação do funcionamento das 

barreiras, recebendo escalas dos plantões e relatórios das 



abordagens diárias, mas em período anterior à contratação 

(abril e maio), não realizando diligências complementares 

que evidenciassem que as barreiras funcionaram na vigência 

contratual (contato com os agentes públicos que trabalharam 

nas barreiras, por exemplo). Também não há dados nos autos 

a respeito da data da desativação das barreiras. De outro 

tanto, manter contratação sem que houvesse a efetiva 

utilização dos bens no período é ato contrário à eficiência 

administrativa e à economicidade (art. 37, caput, da 

CR/1988). Entretanto, há de se considerar que o valor 

discutido é menor que o valor de alçada para instauração de 

tomada de contas especial, definido pelo art. 10, inciso I, da 

Instrução Normativa nº 68/2019 em 500 UPFs10 (R$ 



35.340,00). Essa limitação possui o escopo de dotar a 

atuação da Corte de Contas de máxima eficiência e 

economicidade no exercício do controle externo, de maneira 

a evitar que os custos do apuratório e de eventual ação de 

ressarcimento não sejam superiores à própria lesão aos 

cofres públicos a ser sindicada. Dessa feita, esta Corte deve 

se valer, notadamente no presente ponto, de critérios de 

risco, relevância e materialidade como parâmetro para não 

dar continuidade à investigação da regularidade da 

liquidação deste contrato nesta oportunidade. Dito isso, há 

de determinar que os gestores apurem internamente a efetiva 

realização das barreiras sanitárias e a economicidade e a 

necessidade da manutenção dos banheiros químicos por 



período superior aos motivos que ensejaram a contratação, 

apresentando o resultado da apuração na Prestação de 

Contas do exercício, conforme art. 8º, §3º, da LCE 154/1996. 

Art. 8º Diante da omissão no dever de prestar contas, da não 

comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo 

Estado ou Municípios, na forma prevista no inciso III do art. 

5º, desta Lei Complementar, da ocorrência de desfalque, 

pagamento indevido ou desvio de dinheiro, bens ou valores 

públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, 

ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, a 

autoridade administrativa competente, sob pena de 

responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar 

providências com vistas à instrução de tomada de contas 



especial, para apuração dos fatos, identificação dos 

responsáveis e quantificação do dano. (...) § 3º Se o dano for 

de valor inferior à quantia referida no parágrafo anterior, a 

tomada de contas especial será anexada ao processo de 

respectiva tomada ou prestação de contas anual do 

administrador ou ordenador de despesa, para julgamento em 

conjunto. A respeito, a jurisprudência desta Corte tem 

decidido nesse sentido, a exemplo das seguintes: Processo 

01607/19 – TCE-RO DM 0162/2020-GCJEPPM TOMADA 

DE CONTAS ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 

CONSTITUCIONAL. IRREGULARIDADES. POSSÍVEL 

DANO ABAIXO DO VALOR DE ALÇADA. 

ARQUIVAMENTO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 



MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 18, §4º DO REGIMENTO 

INTERNO. (...)16. Assim, ante o exposto, com fundamento 

no art. 18, § 4º, do Regimento Interno, com redação data pela 

Resolução nº 252/2017/TCERO, ao tempo que acolho na 

integra os judiciosos opinativos técnico e ministerial, decido: 

I – Arquivar o presente feito sem resolução de mérito, com 

fulcro nos artigos 485, incisos IV e VI do Código de Processo 

Civil, c/c o art. 10, inciso I, da Instrução Normativa nº 

68/2019; em virtude do baixo valor apurado ser inferior ao 

valor de alçada estabelecido nesta Corte (500 UPFs ou R$ 

35.340,00) à época dos fatos, restando configurada a 

ausência de interesse de agir deste Tribunal de Contas na 

continuidade da persecução processual; II - Determinar ao 



atual responsável pelo órgão de controle interno da 

Prefeitura do Município de Theobroma, ou quem lhe vier a 

substituir legalmente, que adote as providências necessárias 

à apuração dos fatos apresentados pela senhora Norma 

Maria Coelho Vieira, apresentando os resultados à esta Corte 

quando do encaminhamento da Prestação de Contas Anual 

do referido ente municipal; Proc. 02023/19-TCE-RO DM 

0101/2020-GCJEPPM CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TOMADAS DE 

CONTAS ESPECIAL. (TCE). (DETRAN). 

IRREGULARIDADES. POSSÍVEL DANO ABAIXO DO 

VALOR DE ALÇADA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO 



SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 

18, §4º DO REGIMENTO INTERNO. 14. Por todo o exposto, 

consignamos preliminarmente pelo arquivamento da 

presente tomada de contas especial com fundamento no art. 

485, VI do Código de Processo Civil, c/c art. 99-A da Lei 

Complementar n. 154/96, e art. 10, I, da Instrução Normativa 

n. 68/2019, considerando a baixa expressão econômico-

financeira do dano a ser apurado, com a consequente 

determinação para que o Controle Interno da prefeitura do 

município de Theobroma realize a apuração dos fatos 

apresentados pela senhora Norma Maria Coelho Vieira, com 

a apresentação do resultado das apurações ao TCE/RO 

quando da prestação de contas anual daquele ente 



municipal. Relativo ao achado de auditoria A7, que trata de 

superfaturamento nas aquisições emergenciais realizadas 

para combate a Pandemia da Covid-19, a análise dos autos 

revela que a ocorrência foi pontual e de valor pouco 

expressivo. Dos itens pesquisados11, apenas dois 

apresentaram sobrepreço: máscara cirúrgica descartável e 

máscara N95 (processos administrativos n. 829/2020 e 

764/2020). Pois bem. Percebe-se que São Miguel do 

Guaporé aderiu à dispensa de licitação organizada pelo 

CIMCERO (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO 

CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA), junto com 

outros dez municípios. Dos fragmentos da instrução 

juntados aos autos consta que o fornecedor foi escolhido em 



razão da proposta apresentada, documentos de habilitação, 

menor prazo de entrega e atendimento às especificações 

técnicas exigidas. Por se tratar de dispensa de licitação, 

esclareça-se que, por não haver exigência de realização de 

disputa, a cotação de preços com potenciais fornecedores 

instrui e fornece justificativa para a seleção que resultará na 

contratação, o que atende a exigência disposta na Lei n. 

13.979/20, art. 4º-E, §1º, VI, “e”. Art. 4º-E. Nas aquisições 

ou contratações de bens, serviços e insumos necessários ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional de que trata esta Lei, será 

admitida a apresentação de termo de referência simplificado 

ou de projeto básico simplificado. § 1º O termo de referência 



simplificado ou o projeto básico simplificado referidos no 

caput deste artigo conterá: (...) VI – estimativa de preços 

obtida por meio de, no mínimo, 1 (um) dos seguintes 

parâmetros: (...) e) pesquisa realizada com os potenciais 

fornecedores; (...) Não se pode olvidar que houve oscilação 

de preços de bens e serviços causada pela escassez de matéria 

prima e mão de obra deflagrada pela crescente demanda 

mundial pelos insumos necessários ao tratamento dos 

pacientes e à prevenção da disseminação. Por conta disso, a 

Lei 13.979/2020 flexibilizou a realização de estimativa de 

preços, autorizando a adoção de parâmetros alternativos 

para aferição do valor de mercado, bem como a dispensa da 

estimativa de preços e, até mesmo, a contratação por valor 



acima do preço mercado, desde que motivada, conforme art. 

4ª-E, §§2º e 3º. Art. 4º-E. Nas aquisições ou contratações de 

bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional 

de que trata esta Lei, será admitida a apresentação de termo 

de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. 

(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) (...) § 2º 

Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 

competente, será dispensada a estimativa de preços de que 

trata o inciso VI do § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 

14.035, de 2020) § 3º Os preços obtidos a partir da 

estimativa de que trata o inciso VI do § 1º deste artigo não 

impedem a contratação pelo poder público por valores 



superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela 

variação de preços, desde que observadas as seguintes 

condições: (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) I – 

negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a 

ordem de classificação, para obtenção de condições mais 

vantajosas; e (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) II – 

efetiva fundamentação, nos autos da contratação 

correspondente, da variação de preços praticados no 

mercado por motivo superveniente. (Incluído pela Lei nº 

14.035, de 2020). Por certo, a aquisição em conjunto com 

outros municípios, resultando em volume expressivo 

negociado, foi um atrativo ao fornecedor para que ele 

priorizasse o fornecimento ao consórcio em detrimento de 



outros demandantes. Assim, entende-se que os preços 

contratados, considerando os parâmetros definidos pela Lei 

n. 13.979/2020, são regulares. Destaque-se, também, que o 

valor total tido como superior ao de mercado é pouco 

expressivo (R$ 3.885,00), o que ensejaria a ausência de 

interesse de agir desta Corte de Contas a respeito. Os demais 

achados de auditoria foram, em resumo, relativos a pontos 

de fragilidades formais que demandam providências para 

aprimoramento na gestão, a fim de diminuir os riscos de 

descontrole e de desdobramentos mais graves. As 

recomendações e determinações sugeridas pelo corpo 

técnico a respeito são pertinentes e suficientes, as quais 

roboro nesta oportunidade. Acrescente-se que o atual 



Prefeito foi reeleito na recente disputa eleitoral12, podendo-

se, desde já, encaminhar-lhe a decisão com as 

recomendações e determinações. No mais, registre-se que o 

Portal da Transparência do município não exibe de maneira 

completa as informações elencadas ao art. 4º, §2º, da Lei n. 

13.979/2020. Art. 4º (...) § 2º Todas as aquisições ou 

contratações realizadas com base nesta Lei serão 

disponibilizadas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado da realização do ato, em site oficial específico na 

internet, observados, no que couber, os requisitos previstos 

no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011, com o nome do contratado, o número de sua inscrição 

na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o prazo 



contratual, o valor e o respectivo processo de aquisição ou 

contratação, além das seguintes informações: (Redação dada 

pela Lei nº 14.035, de 2020) I – o ato que autoriza a 

contratação direta ou o extrato decorrente do contrato; 

(Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) II – a discriminação 

do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de 

entrega ou de prestação; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 

2020) III – o valor global do contrato, as parcelas do objeto, 

os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado, caso 

exista; (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020) IV – as 

informações sobre eventuais aditivos contratuais; (Incluído 

pela Lei nº 14.035, de 2020) V – a quantidade entregue em 

cada unidade da Federação durante a execução do contrato, 



nas contratações de bens e serviços. (Incluído pela Lei nº 

14.035, de 2020) VI - as atas de registros de preços das quais 

a contratação se origine. (Redação dada pela Lei nº 14065, 

de 2020) A respeito, observou-se que o link13 relativo aos 

“contratos/atas” para enfrentamento da pandemia causada 

pelo covid-19 encontra-se sem informações disponíveis. 

Sendo assim, deve-se determinar aos gestores que as 

informações sejam imediatamente disponibilizadas no 

portal, com fulcro no art. 71, IX, da CR/1988. Considerando 

a gravidade atinente à falta de transparência ativa da gestão 

durante a pandemia, devem os gestores serem instados a 

comprovarem a disponibilização das informações. Pelo 

exposto, este Ministério Público de Contas OPINA: 1 – pela 



determinação ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal 

de Saúde, ou quem os substitua, para que apurem se houve a 

realização das barreiras sanitárias nos meses de junho, julho 

e agosto do corrente exercício; em caso negativo, que seja 

instaurada tomada de contas especial para apurar o dano ao 

erário na contratação dos banheiros químicos durante esse 

período, fazendo juntar o resultado da apuração na prestação 

de contas do município, com fulcro no art. 8º, §3º, da Lei 

Complementar n. 154/1996 (Lei Orgânica do TCE/RO); 2 – 

pela determinação à Secretaria Municipal de Saúde para que 

comprove a disponibilização de todas as informações e 

documentos elencados ao art. 4º, §2º, da Lei n. 13.979/2020 

no Portal da Transparência do Município; 3 – pela adoção 



imediata das recomendações e determinações sugeridas pelo 

corpo técnico nos itens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.7 no relatório ID 

954699. É o parecer. Porto Velho, 23 de novembro de 2020. 

Yvonete Fontinelle de Melo Procuradora do Ministério 

Público de Contas/PROCESSO N: 2.078/2020-TCER. 

ASSUNTO: Inspeção Especial – Verificação da regularidade 

das aquisições e contratações destinadas ao enfrentamento 

da calamidade pública e estado de emergência decorrentes 

do novo coronarivus (Covid19). UNIDADE : Prefeitura 

Municipal de São Miguel do Guaporé – RO. RESPONSÁVEIS 

:CORNÉLIO DUARTE DE CARVALHO, CPF n. 

326.946.602-15, Prefeito Municipal, a partir de 01.7.2017; 

DALVINA DUTRA BARBOSA, CPF n. 554.998.991-34, 



Secretária Municipal de Saúde, de 01.5.2020 a 24.08.2020; 

MILDA PEREIRA ESSY DE SOUZA, CPF n. 555.664.131-53, 

Ssecretária Municipal de Trabalho e Ação Social, a partir de 

01.01.2019; EDIMARA CRISTINA ISIDORO BERGAMIM, 

CPF n. 565.060.402- 97, Controladora Interna, a partir de 

02.01.2019. RELATOR: Conselheiro WILBER CARLOS DOS 

SANTOS COIMBRA. DECISÃO MONOCRÁTICA N. 

0160/2020-GCWCSC SUMÁRIO: INSPEÇÃO ESPECIAL. 

CALAMIDADE PÚBLICA. ESTADO DE EMERGÊNCIA. 

NOVO CORONAVÍRUS. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE 

MEDIDAS SANEADORAS. CHAMAMENTO DOS 

RESPONSÁVEIS AOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 



DEFESA, BEM COMO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

NOTIFICAÇÃO I – RELATÓRIO1. Cuida-se de Inspeção 

Especial, realizada pela equipe de Auditoria instituída pela 

Portaria n. 339/2020, cujo objetivo é a verificação quanto à 

regularidade das aquisições e contratações destinadas ao 

enfrentamento da calamidade de saúde pública e estado de 

emergência decorrentes da pandemia de Covid-19, em ações 

de saúde, assistência social e custeio de obrigações 

ordinárias, com recursos derivados da compensação 

financeira originários do governo federal, no exercício de 

2020. 2. A Unidade Instrutiva, por meio do Relatório de 

Instrução Preliminar (ID 954699, às folhas de número 

385/419), concluiu como se segue, litteris: 8. CONCLUSÃO 



121. A presente fiscalização visou examinar a regularidade 

das aquisições e contratações destinadas ao enfrentamento 

da calamidade de saúde pública e estado de emergência 

decorrentes da pandemia de Covid-19, em ações de saúde, 

assistência social e custeio de obrigações ordinárias com 

recursos derivados da compensação financeira originários do 

governo federal, no período de março a agosto de 2020, 

tendo o trabalho se desdobrado em 3 (três) questões de 

auditoria. 122. Na primeira questão, observou-se que as 

aquisições e contratações destinadas ao enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, em ações de saúde, assistência social 

e custeio de obrigações ordinárias com recursos derivados da 

compensação financeira, não estão integralmente de acordo 



com os ditames legais e regulamentares aplicáveis sob o 

aspecto formal. Em alguns casos foram encontradas falhas 

quanto a ausência de instrumento contratual, ao controle de 

estoque dos insumos médico-hospitalares e medicamentos e 

deficiência quanto a estrutura administrativa da Central de 

Abastecimento Farmacêutico, bem como fragilidade na 

coordenação e operacionalização da distribuição de cestas 

básicas e nos atos processuais. Contudo, não foram 

verificadas irregularidades quanto à entrega dos os 

materiais, insumos médico-hospitalares e medicamentos, os 

quais foram recebidos de acordo com as especificações do 

Termo de Referência. 123. Em relação à segunda questão, 

constatou-se que os pagamentos avaliados foram realizados 



em conformidade com a legislação e as condições estipuladas 

no Termo de Referência e no instrumento contratual, bem 

como corresponderam aos serviços efetivamente prestados, 

ressalvando-se a situação anotada no achado de auditoria 

A6, que deverá ser objeto de investigação por parte do 

Controle Interno para fins de adoção das providências legais 

cabíveis. 124. No tocante à terceira questão, verificou-se 

indício de superfaturamento na aquisição de máscaras 

cirúrgicas descartáveis e máscaras N95, referente ao 

processo administrativo n. 829/2020 e 764/2020. Assim, 

identificou-se dano potencial na ordem de R$ 3.885,00 (três 

mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), ensejando a 

necessidade de manifestação dos responsáveis em respeito à 



ampla defesa e ao contraditório, tendo em vista a 

possiblidade de imputação de débito caso seja comprovada a 

ocorrência de dano. 125. Conclui-se, portanto, que, de 

maneira geral, com base nos procedimentos executados, que 

as aquisições e contratações destinadas ao enfrentamento da 

calamidade de saúde pública decorrentes da pandemia de 

Covid-19, são majoritariamente regulares, havendo, no 

entanto, pontos de fragilidades e irregularidades a respeito 

dos quais o jurisdicionado necessita tomar providências com 

vista ao aprimoramento da gestão dos mesmos e correção das 

falhas detectadas, conforme proposta de encaminhamento a 

seguir. 9. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 126. Diante 

do exposto, propõe-se ao relator: 9.1. 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, a realização de audiência do responsável, 

senhora Milda Pereira Essy de Souza, secretária municipal de 

Trabalho e Ação Social, a partir de 1.1.2019, CPF: 

555.664.131.53, e a senhora Edimara Cristina Isidoro 

Bergamim, CPF: 565.060.402-97, controladora interna, a 

partir de 2.1.2019, ou quem as substituam, para que 

apresentem, no prazo de quinze dias, razões de justificativas, 

acompanhadas da documentação porventura necessária, em 

relação à irregularidade apontada no Achado de Auditoria 

A1, alertando-as para o que dispõe o artigo 55 da Lei 

Complementar n. 154/96; 9.2. 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, a realização de audiência do responsável, senhora 

Dalvina Dutra Barbosa, secretária municipal de saúde, CPF: 

554.998.991-34, a partir de 1.5.2020, e senhora Edimara 

Cristina Isidoro Bergamim, CPF: 565.060.402-97, 

controladora interna, a partir de 2.1.2019, ou quem as 

substituam, para que apresentem, no prazo de quinze dias, 

razões de justificativas, acompanhadas da documentação 

porventura necessária, em relação às irregularidades 

apontadas nos Achados de Auditoria A6 e A7, alertando-os 

para o que dispõe o artigo 55 da Lei Complementar n. 

154/96; 9.3. Com base no art. 98-H da Lei Complementar n. 



154/1996 (Lei Orgânica do TCE/RO), a expedição de 

recomendações ao chefe do Poder Executivo, na pessoa do 

senhor Cornélio Duarte de Carvalho, prefeito municipal, com 

objetivo de induzir oportunidades de melhorias da atuação 

administrativa e buscar o aprimoramento da gestão pública, 

a saber: a) Abstenha-se de realizar registro no competente 

instrumento de controle, sem o efetivo recebimento e 

aceitação do material, visto que o material só será 

considerado em carga, no almoxarifado, com o seu registro, 

após o cumprimento das formalidades de recebimento e 

aceitação; b) Avaliar a conveniência e oportunidade de 

implantar na estrutura organizacional formal da Secretaria 

Municipal de Saúde, uma área física suficiente e apropriada 



destinada à estocagem e conservação dos medicamentos e 

insumos médico-hospitalares, visando assegurar a 

manutenção da sua qualidade, enquanto estocados, 

conforme as características e condições de cada produto, 

como por exemplo, uma Central de Abastecimento 

Farmacêutico – CAF, orientando-se no que couber a partir 

das disposições estabelecidas no Manual de Boas de 

Farmacêuticas, constante da RDC n. 44, de 17 de agosto de 

2009 da Agência Autenticação: AEEF-EBBB-DBAD-KKEN 

no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc. 

Documento de 8 páginas assinado eletronicamente por 

Wilber Carlos S. Coimbra e/ou outros em 11/12/2020. 

Vigilância Sanitária – ANVISA e as orientações técnicas para 



organização da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, 

editada pelo Ministério da Saúde; e, c) Avaliar a conveniência 

e oportunidade de elaborar projeto de lei ordinária em 

regime de urgência, que disponha sobre a criação de 

benefício emergencial de cesta básica para cidadãos do 

município de São Miguel do Guaporé, considerando as 

situações de emergência e vulnerabilidade temporárias 

decorrentes da pandemia do coronarivus (Covid-19), na 

forma do art. 14 da Lei Municipal n. 1.846/2018, e posterior 

regulamentação do referido benefício, definindo de maneira 

geral, entre outros: i) os critérios para inclusão e seleção das 

famílias/indivíduos que receberão o benefício de cesta básica 

de alimentos; ii) normas gerais do benefícios emergencial de 



cestas básicas; e iii) os critérios de recebimento do benefício 

emergencial de cestas básicas. 9.4. Com base no art. 98-H da 

Lei Complementar n. 154/1996 (Lei Orgânica do TCE/RO), a 

expedição de recomendações ao órgão gestor da política 

assistencial do município, na pessoa da senhora Milda 

Pereira Essy de Souza, secretária municipal de Trabalho e 

Ação Social, com objetivo de induzir oportunidades de 

melhorias da atuação administrativa e buscar o 

aprimoramento da gestão pública, a saber: a) Elaborar 

instrumento técnico e operacional socioassistencial (projeto) 

destinado a organizar, estruturar, mensurar e avaliar a 

doação de cestas básicas de alimentos ao público que se 

encontra em situação de vulnerabilidade e risco, definindo 



objetivos, estabelecendo metas (cronograma de execução), 

plano de trabalho e de operação; b) Atentar para que não 

ocorra promoção pessoal de agente político durante a 

operacionalização do programa/projeto de benefício 

eventual, em forma de cestas básicas de alimentos; e, 9.5. 

Com base no art. 98-H da Lei Complementar n. 154/1996 

(Lei Orgânica do TCE/RO), a expedição de recomendações 

ao chefe do Poder Executivo, na pessoa do senhor Cornélio 

Duarte de Carvalho, prefeito municipal, secretária municipal 

de Administração e Fazenda, senhora Débora Duarte de 

Carvalho e controladora interna, senhora Edimara Cristina 

Isidoro Bergamim, com objetivo de induzir oportunidades de 

melhorias da atuação administrativa e buscar o 



aprimoramento da gestão pública, a saber a) Elaborar 

normativo para disciplinar a gestão documental no âmbito 

do Poder Executivo Municipal, estabelecendo 

precipuamente procedimentos relativos ao recebimento, 

protocolização, autuação, tramitação e arquivamento de 

processos e documentos da prefeitura municipal; e b) 

Instruir os processos administrativos com a assinatura da 

autoridade responsável nos atos do processo e numeração 

sequencial e cronológica aposta, preferencialmente, no canto 

superior direito da folha, devidamente rubricadas. 9.6. Com 

base no art. 42 da Lei Complementar n. 154/1996 (Lei 

Orgânica do TCE/RO), c/c o inciso II do art. 62 do 

Regimento Interno do TCE/RO propõe-se a expedição de 



determinação ao chefe do Poder Executivo, na pessoa do 

senhor na pessoa do senhor Cornélio Duarte de Carvalho, 

prefeito municipal e a senhora Milda Pereira Essy de Souza, 

secretária municipal de Trabalho e Ação Social, com objetivo 

de que sejam corrigidas as irregularidades detectadas em 

face da afronta a legislação, a saber: a) Celebrar o 

correspondente termo contratual do processo administrativo 

n. 0547/2020, de modo a evitar a aquisição de produtos sem 

cobertura contratual, nos termos no art. 60, da Lei Federal n. 

8.666/93; e, b) Abster-se de adquirir bens ou executar 

serviços sem amparo contratual, em atenção ao disposto no 

parágrafo único do art. 60 c/c o art. 62 da Lei Federal n. 

8.666/93. 9.7. Com base no art. 42 da Lei Complementar n. 



154/1996 (Lei Orgânica do TCE/RO), c/c o inciso II do art. 

62 do Regimento Interno do TCE/RO a expedição de 

determinação ao Sr. Cornélio Duarte de Carvalho, prefeito 

municipal, CPF: 326.946.602-15 e a Sra. Edimara Cristina 

Isidoro Bergamim , CPF: 565.060.402-97, controladora 

interna, com objetivo de que sejam corrigidas as 

irregularidades detectadas em face da afronta a legislação, a 

saber: a) Promover a abertura de procedimento próprio, com 

relação a situação descrita no Achado de Auditoria A6 e, em 

sendo procedente, adote as providências legais cabíveis para 

estancar a irregularidade e responsabilizar, se for o caso, os 

agentes públicos e/ou particulares que hajam incorrido na 

manutenção do Contrato n. 013/2020, referente ao processo 



administrativo n. 0763/2020 após a extinção da justificativa 

para o objeto contratual, uma vez que restou caracterizado 

ato de gestão antieconômica, tomando as medidas 

necessárias para ressarcir o Erário de eventual prejuízo. 3. 

Submetido o feito ao crivo do Ministério Público de Contas, 

exsurgiu o Parecer Ministerial n. 0554/2020-GPYFM (ID 

968761, às fls. 425/446), da lavra da eminente Procuradora, 

YVONETE FONTINELLE DE MELO, o qual opinou na 

mesma senda que o Corpo Técnico, nos termos abaixo: Pelo 

exposto, este Ministério Público de Contas OPINA: 1 – pela 

determinação ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal 

de Saúde, ou quem os substitua, para que apurem se houve a 

realização das barreiras sanitárias nos meses de junho, julho 



e agosto do corrente exercício; em caso negativo, que seja 

instaurada tomada de contas especial para apurar o dano ao 

erário na contratação dos banheiros químicos durante esse 

período, fazendo juntar o resultado da apuração na prestação 

de contas do município, com fulcro no art. 8º, §3º, da Lei 

Complementar n. 154/1996 (Lei Orgânica do TCE/RO); 2 – 

pela determinação à Secretaria Municipal de Saúde para que 

comprove a disponibilização de todas as informações e 

documentos elencados ao art. 4º, §2º, da Lei n. 13.979/2020 

no Portal da Transparência do Município; 3 – pela adoção 

imediata das recomendações e determinações sugeridas pelo 

corpo técnico nos itens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.7 no relatório ID 

954699. 4. Os autos do processo estão conclusos no 



Gabinete. 5. É o relatório. II – FUNDAMENTAÇÃO 6. 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, a 

partir de 01.7.2017, DALVINA DUTRA BARBOSA, CPF n. 

554.998.991-34, Secretária Municipal de Saúde, de 

01.5.2020 a 24.08.2020, MILDA PEREIRA ESSY DE 

SOUZA, CPF n. 555.664.131-53, Secretária Municipal de 

Trabalho e Ação Social, a partir de 01.01.2019, EDIMARA 

CRISTINA ISIDORO BERGAMIM, CPF n. 565.060.402-97, 

Controladora Interna, a partir de 02.01.2019, 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 – 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, consoante fundamentação 

precedentemente articulada, converto o feito em diligência 

para: I - DETERMINAR ao Departamento do Pleno deste 

Tribunal de Contas que expeça MANDADO DE AUDIÊNCIA 

aos responsáveis, Senhores CORNÉLIO DUARTE DE 

CARVALHO, CPF n. 326.946.602-15, Prefeito Municipal, a 

partir de 01.7.2017, DALVINA DUTRA BARBOSA, CPF n. 

554.998.991-34, Secretária Municipal de Saúde, de 

01.5.2020 a 24.08.2020, MILDA PEREIRA ESSY DE 

SOUZA, CPF n. 555.664.131-53, Secretária Municipal de 

Trabalho e Ação Social, a partir de 01.01.2019, EDIMARA 



CRISTINA ISIDORO BERGAMIM, CPF n. 565.060.402-97, 

Controladora Interna, a partir de 02.01.2019, 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, por meio do Relatório 

de Instrução Técnica Preliminar (ID 954699, às folhas de 

número 385/419) e do Parecer Ministerial (ID 968761, às fls. 

425/446), 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, da Peça Técnica (ID 954699, às fls. ns. 385/419) e 



do Parecer Ministerial (ID 968761, às fls425/446), 

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. VII – CUMPRA-SE; À Assistência de 

Gabinete para que diligencie pelo necessário. Para tanto, 

expeça-se o necessário. (Assinado eletronicamente) WILBER 

CARLOS DOS SANTOS COIMBRA Conselheiro Matrícula 

456/Porto Velho - RO, 14 de Dezembro de 2020 MANDADO 

DE AUDIÊNCIA Nº 579/20 - Departamento do Pleno 

Conforme os itens I e II da referida Decisão. O Conselheiro 

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, Relator do 

Processo TC 02078/20-TCE-RO, no cumprimento das 

disposições insertas no artigo 40, inciso II, da Lei 

Complementar n. 154/1996, por meio da Decisão 00160/20, 



manda que se proceda à citação do(a) Senhor(a) CORNÉLIO 

DUARTE DE CARVALHO, com endereço na Av. São Paulo - 

1490 - Prefeitura - Centro - São Miguel do Guaporé - 

Rondônia - Brasil - CEP 76932-000, CPF n. 32694660215, 

na qualidade de Responsável, exercício de 2020, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 97 do 

Regimento Interno do TCE/RO, apresente defesa, juntando 

documentos que entender necessários como prova de suas 

alegações acerca das infrações apontadas: O interessado, ou 

representante legalmente constituído, a partir desta data, 

está ciente da existência dos Autos n. 02078/20, que tratam 

de Inspeção Especial, do(a) Departamento do Pleno, 

devendo acompanhar todas as intimações exclusivamente 



pelo Diário Oficial eletrônico do TCE/RO, sendo necessário 

se cadastrar no Portal do Cidadão desta Corte e adicionar o 

processo no sistema push para ter acesso por e-mail a todas 

as publicações referentes a estes autos. A vista dos citados 

autos poderá ser feita pelo interessado, ou representante 

legalmente constituído, por meio do site deste Tribunal de 

Contas (www.tce.ro.gov.br), e, em caso de dúvidas 

remanescentes, poderá comparecer no Departamento do 

Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

(telefone 3609-6200), situado na Av. Presidente Dutra, 

4229, 3º andar, bairro Olaria, nesta Capital, de segunda a 

sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O não atendimento aos 

termos deste mandado implicará em revelia, para todos os 



efeitos, dando-se prosseguimento ao feito (art. 12, § 3º, da 

Lei Complementar n. 154/96). O envio de justificativa/defesa 

referente a este mandado poderá ser feito de forma 

eletrônica, bastando o interessado, ou representante 

legalmente constituído, efetuar o seu cadastro no Portal do 

TCE/RO, de forma presencial ou por meio de TOKEN. Vale 

salientar que com o cadastro no Portal do Cidadão, além da 

possibilidade de ser enviada a defesa/justificativa de forma 

eletrônica, o interessado, ou representante legalmente 

constituído, poderá acessar todos os processos em que é 

parte interessada, inclusive os processos sigilosos, e poderá, 

também, interpor recursos ou protocolar eletronicamente 

qualquer tipo de documento. Como parte integrante deste 



mandado, seguem cópias da Decisão 00160/20, fls. 447 a 

454, (ID 976566), e do Relatório Técnico, fls. 385 a 419, (ID 

954699), e do Parecer, fls. 425 a 446, (ID 968761), bem como 

o Formulário de Dados Pessoais, que deverá ser devolvido a 

esta Corte devidamente preenchido. Atenciosamente CARLA 

PEREIRA MARTINS MESTRINER Diretora do 

Departamento do Pleno/Processo: 02078/20Subcategoria: 

Inspeção Especial. Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de 

São Miguel do Guaporé. Exercício: 2020 CERTIDÃO 

TÉCNICA Certifico e dou fé que, abri o chamado SAU-35527, 

com a finalidade de visualizar o Documento (00785/21) ID 

990098. CERTIDÃO Relator: WILBER CARLOS DOS 

SANTOS COIMBRA Setor: DEPARTAMENTO DO PLENO. 



Porto Velho, 23 de fevereiro de 2021MARFIZA SILVA PAES. 

Matrícula número 524./ JURISDICIONADO: ASSUNTO: 

04337/19 Procuradoria Geral Ministério Público Junto Ao 

TCE/RO encaminha Representação Com Pedido de Tutela de 

Urgência, em face da Associação Rondoniense de Municípios 

(AROM). SUBCATEGORIA: Representação Emitido em 

31/05/2019 DOCUMENTO: DESPACHO ADVOGADO: Sem 

advogados nos autos. DESPACHO ADVOGADO: Sem 

advogados nos autos Encaminho o encarte documental para 

autuação nos seguintes termos: Interessado: Ministério 

Público de Contas Assunto: Representação Jurisdicionado: 

Associação Rondoniense de Municípios (AROM) Porto 

Velho, 31/05/2019 Conselheiro Subst. FRANCISCO 



JÚNIOR FERREIRA DA SILVA Relator/PROCESSO: 

02099/19– TCE-RO. SUBCATEGORIA: Pedido de Reexame 

ASSUNTO: Pedido de Reexame com Pedido de Contra 

Liminar, em face da Tutela Antecipatória Inibitória, 

referente ao Processo nº 01741/19/TCE-RO. 

JURISDICIONADO: Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia INTERESSADO: Associação Rondoniense de 

Municípios – AROM – CNPJ 84.580.547/0001-01 

RECORRENTE: Associação Rondoniense de Municípios – 

AROM – CNPJ 84.580.547/0001-01 Claudiomiro Alves 

Santos – CPF n. 579.463.022-15 ADVOGADOS: Valnei 

Gomes da Cruz Rocha – OAB/RO 2479 RELATOR: JOSÉ 

EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO PEDIDO DE 



REEXAME. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO 

RECURSAL EXTRÍNSECO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

NEGATIVO. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO 

MONOCRÁTICO. DM 0169/2019-GCJEPPM 1. Trata-se de 

pedido de reexame interposto pela ASSOCIAÇÃO 

RONDONJENSE DE MUNICÍPIOS – AROM, neste ato 

representado pelo seu Presidente CLAUDIOMIRO ALVES 

DOS SANTOS em face da DECISÃO MONOCRÁTICA N° 

036/2019-GCSFJFS, referente ao processo n. 01741/19-

TCER, de relatoria do Conselheiro-Substituto Francisco 

Júnior Ferreira da Silva. 2. Encaminhados os autos ao 

Departamento da 1ª Câmara, este certificou a 

intempestividade desse recurso, conforme Certidão de 



ID=790786. 3. O processo não será encaminhado ao 

Ministério Público de Contas em virtude do § 2º, do art. 89, 

do Regimento Interno. 4. É o relatório. 5. Decido. 6. 

Conforme relato, reitero, o recorrente interpôs, 

intempestivamente, pedido de reexame. 7. Como o prazo 

para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias 

(conforme art. 32 c/c art. 45, parágrafo único da LC n. 

154/96), considerando que a decisão recorrida foi publicada 

no dia 12/06/2019, o seu termo final, no caso, foi 

27/06/2019. Veja-se a legislação de regência: Art. 32. O 

recurso de reconsideração, que terá efeito suspensivo, será 

distribuído, por sorteio, excluído do mesmo o relator da 

decisão recorrida, devendo tal recurso ser formulado por 



escrito, pelo interessado ou representante legal, ou pelo 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do 

prazo de quinze dias, contados na forma prevista no art. 29, 

desta Lei Complementar. [...] Art. 45. [...] Parágrafo único. O 

pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo 

único do artigo 31, e nos artigos. 32 e 34-A, desta Lei 

Complementar. 8. Já a forma de contagem dá-se de acordo 

com o art. 29, IV, da LC n. 154/1996: Art. 29. - Os prazos 

referidos nesta Lei Complementar contam-se da data: [...] IV 

- da publicação da decisão colegiada ou singular no Diário 

Oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, para interposição de recursos, pedido de reexame 

e recolhimento da dívida a que se refere o art. 19 e seu 



Parágrafo único desta Lei Complementar. 9. Portanto, 

intempestivo o pedido de reexame interposto. 10. Pelo 

exposto, e o que mais consta deste processo, decido: I – Não 

conhecer do pedido de reexame interposto pela 

ASSOCIAÇÃO RONDONJENSE DE MUNICÍPIOS – AROM, 

neste ato representado pelo seu Presidente CLAUDIOMIRO 

ALVES DOS SANTOS contra a Decisão Monocrática n. 

036/2019-GCSFJFS, referente ao processo n. 01741/19-

TCER, porque intempestivo, nos termos do art. 32 c/c art. 45, 

parágrafo único da LC n. 154/96. II – Determinar à 

Secretaria de Gabinete que intime o recorrente, através de 

seu advogado, por meio do DOeTCE-RO, nos termos do art. 

22, IV, da LC n. 154/1996. III – Determinar ao Departamento 



da 2ª Câmara que intime o MPC, porém por ofício. IV – Após, 

encaminhar os autos ao Departamento da 1ª Câmara para 

que promova o apensamento destes ao processo principal (n. 

01741/19). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Porto Velho, 18 de julho de 2019. (assinado eletronicamente) 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

Conselheiro Relator/PROCESSO: 1741/19 

SUBCATEGORIA: Representação JURISDICIONADO: 

Associação Rondoniense de Municípios – AROM 

INTERESSADO: Ministério Público de Contas do Estado de 

Rondônia ASSUNTO: Supostas irregularidades no edital de 

Chamamento Público n. 002/AROM/2019 RESPONSÁVEL: 

Claudiomiro Alves dos Santos – Presidente da AROM, CPF 



n. 579.463.022-15 MOMENTO DE FISCALIZAÇÃO: 

Posterior RELATOR: Conselheiro Substituto Francisco 

Júnior Ferreira da Silva. RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO 

PRELIMINAR 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS Trata-se de 

representação1 com pedido de tutela provisória de urgência, 

formulada pelo Ministério Público de Contas do Estado de 

Rondônia, representado pela procuradora Érika Patrícia 

Saldanha de Oliveira, em face da Associação Rondoniense de 

Municípios, por meio da qual narra supostas irregularidades 

no edital de Chamamento Público n. 002/AROM/2019. A 

presente análise tem por objetivo a verificação da legalidade 

do edital de Chamamento Público n. 002/AROM/2019, cujo 

objeto é a habilitação e criação de banco de cadastro de 



advogados e/ou sociedade de advogados e economista para 

prestação de serviços de apoio técnico de natureza 

intelectual. 2. HISTÓRICO DO PROCESSO Aportou nesta 

Corte de Contas o Documento n. 4337/19, que versa acerca 

de representação sobre possíveis ilegalidades no edital de 

Chamamento Público n. 002/AROM/2019. Conforme 

despacho (ID 774344) do conselheiro presidente em 

exercício Valdivino Crispim de Souza, nos termos do art. 3º-

A da Lei Complementar n. 154/96, a documentação em 

comento foi encaminhada ao conselheiro substituto 

Francisco Júnior Ferreira de Souza para manifestação acerca 

do pedido de tutela antecipada de urgência Após autuada a 

documentação, em sede de decisão singular, o conselheiro 



substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva proferiu a 

Decisão Monocrática n. 036/2019- GCFJFS (ID 779312), por 

meio da qual – após juízo de admissibilidade – deliberou no 

sentido de conhecer da presente representação e conceder a 

tutela de urgência. Na oportunidade, restou determinada a 

audiência do responsável para que, querendo, encaminhasse 

suas razões de justificativa preliminares, ipsis litteris: I - 

conhecer a presente Representação, com amparo no art. 52-

A, caput, e inciso III, da LC n. º 154/1996, c/c art. 82-A, 

caput, inciso III, do RITCE/RO, formulada pelo Ministério 

Público de Contas do Estado de Rondônia, presentado pela 

Procuradora de Contas Érika Patrícia Saldanha de Oliveira, 

em face da Associação Rondoniense de Municípios AROM, 



por supostas irregularidades no Edital de Chamamento 

Público n. 002/AROM/2019, cujo objeto é a habilitação e 

criação de banco de cadastro de advogados e/ou sociedade 

de advogados e economista, para prestação de serviços de 

apoio técnico de natureza intelectual; II – conceder tutela de 

urgência, formulada pelo Ministério Público de Contas do 

Estado de Rondônia, porquanto, atualmente, restou 

comprovado a probabilidade do direito alegado e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, para determinar, 

com fundamento no art. 108-A, § 1º, do Regimento Interno 

do TCE-RO, ao Senhor Claudiomiro Alves Santos – 

Presidente da AROM, que se abstenha de dar continuidade, 

contratar ou realizar pagamentos decorrentes dos serviços 



objeto do edital de Chamamento Público nº 

002/AROM/2019, até ulterior deliberação deste Tribunal de 

Contas, comprovando a medida nesta Corte de Contas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa na forma do art. 

55, IV, da Lei Complementar nº 154/96; III - determinar ao 

Departamento da 1ª Câmara desta Corte de Contas, para que 

por meio de mandado de audiência promova o chamamento 

do responsável Claudiomiro Alves Santos – Presidente da 

AROM, CPF n. 579.463.022-15, para que, querendo, ofereça 

suas razões de justificativa, por escrito, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 30, § 1º, inc. II c/c o art. 97 

do RI-TCE/RO, podendo tal defesa ser instruída com 

documentos, alegando-se, nelas, tudo quanto entender de 



direito para sanar as impropriedades a si imputadas, nos 

termos da legislação processual vigente; Acerca do presente 

decisum, o Senhor Claudiomiro Alves dos Santos, na 

qualidade de presidente da AROM, representado pelo 

Senhor Valnei Gomes da Cruz Rocha – OAB/RO n. 2479, 

interpôs pedido de reexame2 . Em sede de juízo de 

admissibilidade, o conselheiro José Euller Potyguara Pereira 

de Mello constatou a intempestividade do pedido de 

reexame, oportunidade em que exarou a Decisão 

Monocrática n. DM 0169/2019-GCJEPPM3 no sentido de 

não conhecer do recurso em comento. Acerca da decisão 

citada acima, o Senhor Claudiomiro Alves dos Santos, 

representado pelo Senhor Valnei Gomes da Cruz Rocha, 



interpôs perante este Tribunal recurso de reconsideração. 

Diante disso, o conselheiro José Euller Potyguara Pereira de 

Mello proferiu a Decisão Monocrática n. 0219/2019-

GCJEPPM, por meio da qual conheceu da documentação 

protocolizada como direito de petição e, no mérito, exarou as 

seguintes deliberações: Pelo exposto, e o que mais consta 

deste processo, decido: I – Conhecer do documento 

protocolado pela Associação Rondoniense de Municípios – 

AROM, CNPJ n. 84.580.547/0001-01, como simples pedido 

de reconsideração, determinando a alteração da sua 

autuação de processo nominado com “recurso de 

reconsideração” para documento nominado como “direito de 

petição”. Após, junta-se esse documento, nominado como 



“direito de petição”, ao pedido de reexame (Proc. n. 

2.099/2019); II – Retratar-me da DM n. 169/2019-

GCJEPPM, do Proc. n. 2.099/2019, corrigindo sua 

fundamentação do art. 29, IV, da LC n. º 154/1996, para o 

art. 29, I, “d”, da LC n. 154/1996; III – Não conhecer do 

pedido de reexame interposto pela AROM, porque 

intempestivo, com fundamento nos artigos art. 29, I, “d”, 32 

e 45, p. único, da LC n. º 154/1996; Em seguida, o Senhor 

Claudiomiro Alves dos Santos, representado pelo Senhor 

Valnei Gomes da Rocha Cruz, apresentou documentação, 

com justificativas preliminares quanto às possíveis 

irregularidades apontadas na representação. Nesse sentido, 

o conselheiro substituto Francisco Ferreira da Silva Junior 



autorizou a juntada da referida documentação aos autos, 

conforme despacho (ID 814005). Por fim, os autos foram 

encaminhados a esta unidade técnica para confecção de 

relatório técnico preliminar, em cumprimento ao Item V da 

decisão monocrática n. DM 00036/19-GCFJFS. 3. ANÁLISE 

TÉCNICA 3.1. Preliminar de nulidade. Antes que se dê início 

ao exame meritório da peça vestibular, impõe-se passar ao 

exame da preliminar de nulidade por incompetência 

absoluta alegada em face do conselheiro Francisco Júnior 

Ferreira da Silva, pelo representado, em sede de justificativas 

preliminares. Síntese das justificativas. Inicialmente, em 

sede de justificativas preliminares, o Senhor Claudiomiro 

Alves dos Santos, na qualidade de presidente da AROM, 



representado pelo Senhor Valnei Gomes da Cruz Rocha – 

OAB 2479, alega que a Decisão Monocrática número 

036/2019-GCFJFS é nula de pleno direito por absoluta 

incompetência do conselheiro substituto Francisco Júnior 

Ferreira da Silva. Para tanto, transcreve o teor do art. 114 do 

Regimento Interno desta Corte de Contas, que estabelece que 

os conselheiros em suas ausências, impedimentos, licenças e 

férias, serão substituídos, mediante convocação do 

presidente do Tribunal, pelos auditores. Do mesmo modo, 

transcreve o art. 224 do RITCE-RO, o qual dispõe sobre as 

hipóteses em que os conselheiros substitutos ou auditores 

podem ser convocados pelo presidente da Corte para atuar 

em substituição aos conselheiros. Alega que somente poderia 



ser distribuído aos conselheiros substitutos processos 

relativos a exame de admissão de atos de pessoal, 

aposentadoria e reformas, de forma que, segundo alega, o 

conselheiro substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva não 

detinha competência para atuar no presente processo, haja 

vista que não fora designado pelo presidente do Tribunal. 

Análise Compulsando os autos, desde já verifica-se o 

despacho (ID 774344) exarado no Documento n. 4337/196 

pelo presidente em exercício, conselheiro Valdivino Crispim 

de Souza, por meio do qual determina o envio da 

documentação ao conselheiro substituto Francisco Júnior 

Ferreira da Silva. A documentação fora encaminhada ao 

referido conselheiro-substituto porque, consoante ata de 



distribuição de relatoria publicada no DOeTCE-RO n. 1868 – 

ano IX, em 16 de maio de 2019, a relatoria da AROM foi 

atribuída ao conselheiro-substituto Francisco Júnior 

Ferreira da Silva. Desse modo, tem-se, desde logo, a 

inaplicabilidade do art. 114 do RITCE-RO ao caso em tela, 

pois, a atuação do referido conselheiro-substituto se dá em 

caráter originário, e não em substituição a conselheiro 

titular, como alegado nas justificativas preliminares. 

Semelhante a isso, é bem verdade que o inciso III do art. 224 

do regimento interno deste Tribunal aduz que o conselheiro-

substituto somente poderá, em caráter de substituição, 

relatar processos de apreciação de atos de pessoal e 

concessão inicial de aposentadoria, para fins de registro ou 



exame. No entanto, repisa-se que a atuação do conselheiro-

substituto, no presente caso, não se dá em caráter de 

substituição, mas sim em sede de competência originária. 

Logo, a normativa que rege a distribuição da demanda 

encontra-se encartada no inciso V do art. 224 do Regimento 

interno desta Corte de Contas, a saber: Art. 224. Incumbe ao 

Auditor: [...] V - O Auditor presidirá a instrução dos 

processos que lhe forem distribuídos originariamente, de 

forma plena, podendo praticar todos os atos instrutórios 

previstos neste Regimento Interno. (Incluído pela Resolução 

nº. 88/TCE-RO-2012) Assim, tem-se que o conselheiro-

substituto Francisco Júnior Ferreira da Silva é o relator dos 

processos relacionados à Associação Rondoniense de 



Municípios, nos quais possui competência plena para atuar 

nos termos do RITCE-RO. Esta unidade técnica, portanto, 

entende que os argumentos lançados acerca da nulidade por 

incompetência absoluta da AROM não procedem. 3.2. Da 

ilegitimidade da AROM e da obrigatoriedade da atuação 

precípua dos advogados públicos Síntese da representação O 

representante aponta irregularidades no item 7 do edital de 

Chamamento Público n. 002/AROM/2019, bem como no 

Anexo VII, argumentando que, da especificação dos serviços 

a serem contratados, é possível concluir que o propósito da 

contratação é disponibilizar aos entes associados, e à própria 

AROM, serviços de advocacia para atender as mais variadas 

demandas, desconsiderando, assim, a competência e a 



capacidade dos municípios associados instituída nos art. 75 

do Código de Processo Civil e art. 132 da Constituição 

Federal. Assinala que não cabe à AROM prestar serviços de 

representação judicial e consultoria jurídica aos municípios 

associados e que não é dado à AROM o exercício de 

atividades de cunho jurídico aos entes associados. No final, o 

representante conclui que, nos termos do Chamamento 

Público n. 002/AROM/2019, a pretensão da AROM seria 

contratar serviços alheios à sua atividade fim, fato este que 

permite concluir que parcela dos serviços seriam prestados 

aos próprios associados. Desse modo, fundamenta que é 

dever dos municípios a execução direta dos serviços de 

advocacia, e afirma que não cabe à AROM disponibilizar 



serviços materiais de cunho jurídico aos entes associados. 

Análise Em análise ao edital de Chamamento Público n. 

002/AROM/2019 não é possível identificar elementos 

suficientes que comprovem que os serviços contratados 

seriam prestados diretamente aos entes associados. Veja-se 

que o representante aponta que, a partir do item 7 e do Anexo 

VII do referido edital, é possível concluir que parcela dos 

serviços seriam prestados diretamente aos municípios 

associados. No entanto, o item 7 delimita um mero escopo de 

áreas de atuação subdivididas em ramos específicos do 

direito tributário, direito administrativo e economia. A 

priori, não é possível identificar que os serviços seriam 

prestados diretamente aos entes associados. De igual modo, 



o Anexo VII apresenta apenas modelo de proposta de preço. 

Nesse sentido, os serviços ali descritos são extraídos de 

modelo disponibilizado pela entidade de classe da respectiva 

unidade. Assim, muito embora os valores indicados na 

proposta de preços apresentados pela AROM estejam acima 

daqueles estabelecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil 

– Secional de Rondônia7 , o emaranhado de serviços ali 

descritos não permite concluir que os serviços de advocacia 

seriam prestados diretamente ao entes associados. Aliás, 

repisa-se que o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça diz respeito tão somente à impossibilidade de as 

associações de direito privado exercerem a representação, 

em juízo, dos municípios associados. O posicionamento do 



STJ lastreia-se, essencialmente, em dois argumentos: a 

representação municipal, em juízo, deve se dar 

exclusivamente por seus prefeitos ou procuradores (art. 75 

do CPC/2015); e o regime de garantias e privilégios 

processuais e matérias da Fazenda Pública é incompatível 

com a tutela coletiva de seus direitos por meio da atuação 

judicial de associações privadas. Nesse sentido, extrai-se a 

seguinte assertiva: as associações de direito privado não 

possuem legitimidade para exercer a representação, em 

juízo, dos entes municipais. No mesmo sentido, a Consulta 

respondida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais, transcrita pelo representante, conclui pela 

impossibilidade de contratação de escritório de advocacia 



por associação de municípios para a prestação de serviços 

aos entes associados, haja vista a impossibilidade de 

representação, uma vez que não é juridicamente possível as 

associações de direito privado representarem os municípios. 

Todavia, o objeto do edital de chamamento público em 

comento não é a contratação de advogado ou sociedade de 

advogados para a representação judicial dos municípios 

associados, mas sim a criação de banco de profissionais para 

a prestação de serviços de apoio à própria associação. Nesse 

sentido, apesar da ilegitimidade da AROM para representar, 

em juízo, os municípios associados, é dada à Associação a 

possibilidade de contratação de escritório de advocacia ou 

advogado para atuação em demandas próprias. Desse modo, 



em uma interpretação mais sistêmica do edital de 

Chamamento Público n. 002/AROM/2019, conclui-se, com 

maior razoabilidade e assertividade, que a intenção da 

contratação de advogado ou sociedade de advogados se dá 

em razão do desejo da Associação em criar banco de 

profissionais de apoio técnico à própria associação. Nesse 

sentido, verifica-se, por diversas vezes, no referido edital, que 

as atividades seriam prestadas em caráter eventual, 

temporário e de forma supletiva ao quadro próprio de 

advogados da AROM, e não aos municípios associados. De 

igual modo, no item 9 do referido edital tem-se a 

identificação do objeto, à qual é válida a transcrição: 9. 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 9.1. Este procedimento tem 



por objetivo a seleção e cadastramento de advogados e/ou 

sociedade de advogados concomitante com cadastramento 

de economistas, para prestação de serviços de apoio técnico 

de natureza intelectual, para conveniência e necessidade da 

AROM ser contratado, atendendo aos critérios definidos 

neste instrumento. Assim, não é razoável concluir que a 

intenção da Associação seria contratar advogado ou 

sociedade de advogados para prestar diretamente serviços 

jurídicos aos municípios. Diante dos argumentos analisados, 

esta unidade técnica verifica que não há elementos 

suficientes que comprovem que os serviços contratados a 

partir do edital de Chamamento Público n. 002/AROM/2019 

seriam prestados diretamente aos municípios associados, 



portanto, reputa-se improcedente a representação neste 

tópico. 3.3. Da submissão da Associação Rondoniense dos 

Municípios ao dever de licitar e da ilegalidade da contratação 

de serviços advocatícios por meio de inexigibilidade de 

licitação no presente caso Síntese da representação Aduz o 

representante que, nos termos do parágrafo único do art. 1º 

da Lei n. 8.666/93, a Associação Rondoniense de Municípios 

está sujeita às normas que regem as entes associados, haja 

vista a impossibilidade de representação, uma vez que não é 

juridicamente possível as associações de direito privado 

representarem os municípios. Todavia, o objeto do edital de 

chamamento público em comento não é a contratação de 

advogado ou sociedade de advogados para a representação 



judicial dos municípios associados, mas sim a criação de 

banco de profissionais para a prestação de serviços de apoio 

à própria associação. Nesse sentido, apesar da ilegitimidade 

da AROM para representar, em juízo, os municípios 

associados, é dada à Associação a possibilidade de 

contratação de escritório de advocacia ou advogado para 

atuação em demandas próprias. Desse modo, em uma 

interpretação mais sistêmica do edital de Chamamento 

Público n. 002/AROM/2019, conclui-se, com maior 

razoabilidade e assertividade, que a intenção da contratação 

de advogado ou sociedade de advogados se dá em razão do 

desejo da Associação em criar banco de profissionais de 

apoio técnico à própria associação. Nesse sentido, verifica-se, 



por diversas vezes, no referido edital, que as atividades 

seriam prestadas em caráter eventual, temporário e de forma 

supletiva ao quadro próprio de advogados da AROM, e não 

aos municípios associados. De igual modo, no item 9 do 

referido edital tem-se a identificação do objeto, à qual é 

válida a transcrição: 9. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 9.1. 

Este procedimento tem por objetivo a seleção e 

cadastramento de advogados e/ou sociedade de advogados 

concomitante com cadastramento de economistas, para 

prestação de serviços de apoio técnico de natureza 

intelectual, para conveniência e necessidade da AROM ser 

contratado, atendendo aos critérios definidos neste 

instrumento. Assim, não é razoável concluir que a intenção 



da Associação seria contratar advogado ou sociedade de 

advogados para prestar diretamente serviços jurídicos aos 

municípios. Diante dos argumentos analisados, esta unidade 

técnica verifica que não há elementos suficientes que 

comprovem que os serviços contratados a partir do edital de 

Chamamento Público n. 002/AROM/2019 seriam prestados 

diretamente aos municípios associados, portanto, reputa-se 

improcedente a representação neste tópico. 3.3. Da 

submissão da Associação Rondoniense dos Municípios ao 

dever de licitar e da ilegalidade da contratação de serviços 

advocatícios por meio de inexigibilidade de licitação no 

presente caso Síntese da representação. Aduz o 

representante que, nos termos do parágrafo único do art. 1º 



da Lei n. 8.666/93, a Associação Rondoniense de Municípios 

está sujeita às normas que regem as contratações da 

Administração Pública, bem como ao controle externo 

exercido pelos Tribunais de Contas. Nesse sentindo, alega ser 

entendimento desta Corte de Contas a submissão da 

Associação às normas de direito público. Para tanto, 

transcreve o Acórdão AC2-TC 00229/19, referente aos autos 

n. 03681/17, por meio do qual este Tribunal de Contas firmou 

entendimento no sentido de que “a Associação Rondoniense 

de Municípios por receber e gerir dinheiro público, oriundas 

das contribuições dos municípios associados, deve 

submeter-se às regras aplicáveis à Administração Pública, 

constantes no art. 37 da Constituição Federal. ” Ademais, 



acerca da possibilidade de contratação direta de serviços 

mediante inexigibilidade de licitação, aponta que, no 

presente caso, não estão presentes os requisitos intrínsecos 

para justificar a adoção da exceção do dever de licitar. Dessa 

forma, explica que inexiste singularidade no objeto do edital 

de Chamamento Público n. 002/AROM/2019, haja vista que 

o objeto da contratação constitui serviços regulares e 

corriqueiros. Nessa toada, demonstra que, por ser a matéria 

rotineira e não excepcional, não exige uma capacitação maior 

do que a usual para o desenvolvimento dos serviços 

indicados no Anexo VII. Síntese das justificativas 

preliminares No mérito, o presidente da AROM defende que 

a Associação Rondoniense de Municípios, por ser sociedade 



de direito privado, não se enquadra na regra legal prevista no 

art. 1º da Lei Federal n. 8.666/93. Alega também que a 

Associação, por ser de direito privado, não é controlada pelo 

Poder Público e que os recursos que recebe dos municípios 

associados são de caráter facultativo, uma vez que a 

Constituição Federal dispõe que ninguém é obrigado a 

associar-se ou permanecer associado, assim, sua receita não 

obedeceria aos princípios orçamentários, já que a Associação 

não é entidade pública. Justifica que as receitas recebidas 

pela AROM não configuram elementos jurídicos suficientes 

para que a Associação seja obrigada a licitar, mas apenas a 

obrigam prestar contas aos órgãos de controle. Argumenta, 

ainda, que a natureza jurídica da AROM é a mesma da 



ATRICON, e assemelha-se à interpretação jurídica das 

OSCIPS, OS e dos serviços prestados pelo Sistema “S”. Aduz 

que, em ambos os casos, as entidades citadas recebem 

recursos públicos, no entanto, não estão obrigadas a realizar 

processo licitatório para contratação de serviços. Por outro 

lado, defende que caso seja entendido que AROM é obrigada 

a realizar processo licitatório para contratação de 

serviços/insumos, o objeto do Chamamento Público n. 

002/AROM/2019 não se encontra entre os serviços que se 

obrigam a realização de licitação. Argumenta que a 

contratação de serviços advocatícios não comporta 

divisibilidade em seu conteúdo, sendo, portanto, 

perfeitamente inexigível o processo de licitação. Sustenta 



suas alegações trazendo à tona julgado da 1ª Câmara deste 

Tribunal de Contas acerca de discussão semelhante à 

enfrentada nestes autos – Acórdão AC1-TC 00642/19, 

referente ao processo 00081/18. No final, o representante 

requer a cassação da decisão que concedeu a tutela 

antecipada de urgência, uma vez que a AROM, sendo 

entidade de direito privado, não estaria sujeita à realização 

de procedimento licitatório e, ainda que estivesse, por se 

tratar de serviços de natureza intelectual, tratar-se-ia de 

hipótese de inexigibilidade. Análise Técnica A discussão 

principal da presente demanda concentra-se na submissão 

ou não da AROM às regras inerentes à Administração 

Pública, previstas no art. 37, da CF/88 e, consequentemente, 



obrigatoriedade em realizar licitação visando adquirir bens 

ou contratar serviços. Sem maiores delongas, veja-se que é 

cediço o entendimento desta Corte de Contas quanto à 

submissão da Associação Rondoniense de Municípios às 

normas gerais de licitação, isto é, observância a lei 8.666/93. 

Nessa toada, como indicado na peça inicial, este Tribunal de 

Contas fixou tal entendimento, por meio do Acórdão AC2-TC 

00229/19 proferido nos autos n. 03681/17, ipsis litteris: 

REPRESENTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE 

MUNICÍPIOS - AROM. CHAMAMENTO PÚBLICO N. 

001/2017. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

ATENDER AOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS. 

IRREGULARIDADE. BURLA AO PROCESSO 



LICITATÓRIO. DECISÃO PRELIMINAR LEGITIMIDADE 

PASSIVA. RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO 

PROCEDIMENTO. APLICAÇÃO DE RECURSOS DE 

ORIGEM PÚBLICA. SUBMISSÃO ÀS NORMAS DE 

DIREITO PÚBLICO, RELATIVAS A LICITAÇÃO, 

CONTRATOS, CONVÊNIOS E ADMISSÃO DE PESSOAL. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO ENTE FEDERATIVO 

REPASSADOR. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS. PROCEDÊNCIA. A Associação Rondoniense de 

Municípios, por receber e gerir dinheiro público, oriundas 

das contribuições dos Municípios associados, deve 

submissão às regras do artigo 37 da Constituição Federal, e 

consequente ao dever de licitar para aquisição de bens e 



contratação de serviços, realizar concurso público, bem como 

prestar contas ao ente repassador e ao Tribunal de Contas. 

Aproveitando-se ainda dos argumentos lançados pelo relator 

para lastrear tal posicionamento, verifica-se que a AROM se 

trata de associação custeada unicamente por verbas 

municipais, cujo objetivo é a contribuição para melhoria de 

problemas comuns entres seus associados. Nesse sentido, 

caso os municípios associados buscassem contratar os 

serviços de assessoria jurídica, como pretendido pela AROM 

no edital de Chamamento Público n. 002/AROM/2019, 

necessariamente deveriam se submeter às regras de licitação. 

Nessa trilha, admitir que a AROM, entidade que recebe e 

administra recursos públicos oriundos dos municípios 



associados, contrate os serviços de advocacia para atuar em 

demandas da Associação e dos associados, configura burla ao 

dever de licitar. Quanto à alegação de que a AROM possui a 

mesma natureza jurídica da ATRICON, entidade que não 

possui o dever de licitar, cumpre destacar dois pontos. 

Primeiro, é certo que, diferente da Associação de Membros 

dos Tribunais de Contas do Brasil, a AROM possui como 

associados pessoas jurídicas de direito público. Nesse 

sentido, as contribuições que financiam suas atividades 

revestem-se de caráter público e, consequentemente, a 

Associação deve manter-se alinhada com os princípios 

próprios do regime jurídico de direito público, ainda que seja 

pessoa jurídica de direito privado. Segundo, os serviços 



prestados pela AROM aos entes associados visam enfrentar 

problemas comuns aos municípios, sendo, portanto, de 

natureza pública e, desta forma, inserindo-se no feixe de 

atividades próprias dos entes públicos municipais. Nessa 

seara, ainda que a AROM seja pessoa jurídica de direito 

privado, todos os elementos a direcionam à observância do 

regime jurídico de direito público. Logo, verifica-se que a 

AROM possui natureza diversa da ATRICON, haja vista que 

a primeira é composta por associados, cuja personalidade 

jurídica é de direito público, e a segunda representa uma 

classe de membros e servidores dos Tribunais de Contas. 

Além disso, as atividades realizadas pela AROM, por 

enfrentar questões comuns aos entes associados e ser 



financiada por verbas exclusivamente públicas, revestem-se 

de caráter público. Quanto à afirmativa de que a AROM se 

encontra na mesma interpretação jurídica das OSCIPS, OS e 

serviços sociais autônomos (SESI, SENAI, SENAC), destaca-

se que a Associação possui outra finalidade. Cumpre destacar 

que as entidades que compõem o terceiro setor são pessoas 

jurídicas criadas para o fim de prestar serviços sociais de 

forma mais célere e menos burocrática, por meio de 

recebimento de valores advindos de entes públicos e 

privados. Ao contrário disso, a AROM é uma associação 

criada e custeada unicamente com recursos públicos, cuja 

finalidade é contribuir para solução dos problemas comuns 

aos municípios associados, pugnar pela valorização do 



municipalismo, convergir com interesses, promovendo a 

evolução e a melhoria. Dessa forma, a Associação não possui 

como objetivo a prestação de serviços sociais, mas sim 

promover a evolução e melhoria dos entes associados. A 

representante alega, ainda, que sendo a AROM associação 

privada, não poderia ser entendida como entidade pública, 

não devendo obediência à Lei 8.666/93. Importante trazer os 

esclarecimentos feitos pelo Tribunal de Contas de Minas 

Gerais em resposta à Consulta n. 731.1188 , cujo trecho 

transcreve-se: A necessidade de licitação para contratar com 

terceiros decorre das disposições do parágrafo único do art. 

1° da Lei n. 8.666/93, que assim dispõe: Subordinam-se ao 

regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os 



fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 

União, Estados, Distrito Federal e Município. De sorte que, 

em sendo os recursos públicos, as entidades em tela, em que 

pese instituídas como pessoas de direito privado, ao aplicá-

los, estão obrigadas a observar os princípios básicos 

constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade, incluindo o dever de licitar, que são 

impostergáveis a todos aqueles que utilizem ou administrem 

bens e valores públicos. Pelos argumentos lançados, 

evidencia-se que a AROM deve submeter-se às normas gerais 

de licitação. 3.3.1. Hipótese de contratação direta mediante 



inexigibilidade do processo licitatório Passa-se, neste 

momento, à análise quanto à possibilidade ou não de aplicar, 

ao caso aqui discutido, a hipótese de inexigibilidade de 

licitação prevista no art. 25, inciso II, da lei n. 8.666/93. 

Antes, porém, de adentrar especificamente no mérito da 

questão, cumpre tecer alguns comentários acerca da hipótese 

de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do art. 25 

da lei n. 8.666/93 O referido dispositivo refere-se a situações 

em que, constatada a inviabilidade de competição, o processo 

de licitação é inexigível, veja-se: Art. 25. É inexigível a 

licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: [...] II - para a contratação de serviços técnicos 

enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 



profissionais ou empresas de notória especialização, vedada 

a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

(Grifei) Extrai-se da norma em comento que, primeiro, 

somente quando comprovada a inviabilidade da competição 

a licitação torna-se inexigível. Quanto à hipótese de 

contratação direta de serviços técnicos especializados 

verifica-se que é necessário o atendimento, no mínimo, a dois 

requisitos, isto é, a singularidade do objeto e a notória 

especialização dos profissionais ou da empresa a ser 

contratada. A própria lei de licitações trata de conceituar a 

expressão “notória especialização”. Nesse sentido, o § 1º do 

art. 25 considera notória especialização o profissional ou 

empresa cujo conceito, no campo de sua especialidade, 



decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, permita inferir que o seu trabalho é essencial e, 

indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do 

objeto a ser contratado. A singularidade do objeto 

caracteriza-se pela previsibilidade do resultado na execução 

dos serviços. Nesse sentido, será considerado singular o 

serviço cujo resultado de sua execução não puder ser 

antevisto pelo contratante. Pode-se compreender, ainda, 

como serviço singular, o objeto que diga respeito a matéria 

de complexidade especial, extraordinária, sui generis, cuja 

execução deve se realizar, com o menor risco possível, por 

prestador de serviço notoriamente especializado, isto é, um 

profissional ou empresa igualmente singular, cujos 



conhecimentos e habilidades atendam a excepcional 

necessidade da administração pública. Além dos requisitos 

apontados, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal 

apontou, ainda, que no caso de contratação de serviços 

advocatícios mediante inexigibilidade de licitação é 

necessário observar também outros dois parâmetros: a 

demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos 

integrantes do Poder Público e a cobrança de preço 

compatível com o praticado no mercado, ipsis litteris: 

IMPUTAÇÃO DE CRIME DE INEXIGÊNCIA INDEVIDA DE 

LICITAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA 

DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. A contratação 

direta de escritório de advocacia, sem licitação, deve observar 



os seguintes parâmetros: a) existência de procedimento 

formal; b) notória especialização profissional; c) natureza 

singular do serviço; d) demonstração da inadequação da 

prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e) 

cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado. 

Incontroversa a especialidade do escritório de advocacia, 

deve ser considerado singular o serviço de retomada de 

concessão de saneamento básico do Município de Joinville, 

diante das circunstâncias do caso concreto. Atendimento dos 

demais pressupostos para a contratação direta. Denúncia 

rejeitada por falta de justa causa. (STF – Inquérito 3074 SC, 

Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 

26/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 



ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 

PUBLIC 03- 10-2014) Diante das colocações, passa-se então 

à análise da possibilidade ou não de aplicar, ao caso em 

comento, a hipótese de inexigibilidade de licitação prevista 

no art. 25, inciso II, da lei n. 8.666/93. Quanto à 

inviabilidade de competição, em razão da singularidade do 

objeto, a partir do edital de Chamamento Público n. 

002/AROM/2019, constata-se que a competição no caso em 

tela é plenamente viável. Veja-se, como apontado na peça 

exordial, o item 7 do referido edital relaciona as atividades a 

serem desenvolvidas pelo profissional ou escritório a ser 

contratado. A priori, não se pode concluir que as atividades 

ali descritas necessitem de tratamento especializado, por 



profissional ou empresa de notória especialização. De outro 

lado, tem-se o Anexo VII do referido edital, por meio do qual 

a AROM apresenta modelo de proposta de preços e, de forma 

mais específica, descreve as atividades a serem desenvolvidas 

pelo profissional ou escritório que venha a ser contratado. 

Nessa seara, compulsando o modelo de proposta de preços, 

é perceptível que as atividades ali descritas são corriqueiras, 

avulsas ao dia a dia, cujo resultado do serviço ofertado pode 

ser previsto, não necessitando, portanto, de um profissional 

ou empresa especializada. Nesse sentido, não se vislumbra, 

no presente caso, singularidade do objeto capaz de 

prejudicar a viabilidade da competição do procedimento 

licitatório. Logo, sendo o objeto comum e casual, torna-se 



desnecessária a contratação de profissional ou empresa com 

notória especialização. Não obstante, passa-se à análise dos 

demais requisitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal, 

especialmente, para a contratação direta de escritório de 

advocacia. Quanto à inadequação da prestação dos serviços 

se dar pelo quadro próprio da Associação ou dos entes 

associados, em análise ao edital de Chamamento Público n. 

002/AROM/2019 não se verifica real necessidade ou 

motivação suficiente que justifique a impossibilidade da 

prestação dos serviços pela assessoria jurídica da própria 

Associação ou pelo quadro próprio dos entes associados. Ao 

contrário disso, o edital em comento limita-se a expor que os 

serviços possuem natureza singular e, genericamente, 



informa que as atividades a serem realizadas necessitam de 

equipe técnica especializada, sem, contudo, demonstrar 

efetivamente sua complexidade ou incapacidade de 

coordenação jurídica em realizar as atividades. Além disso, 

extrai-se do edital em comento a caracterização dos serviços 

no conceito de serviços técnico profissionais, conforme art. 

13 da Lei n. 8.666/93. Para melhor compreensão é válida a 

transcrição do presente item, a saber: DAS 

CARACTERISTICAS DOS SERVIÇOS Os serviços objetos 

destes procedimentos, estão caracterizados no conceito de 

serviços técnicos profissionais, especializados em trabalhos 

de natureza especifica da área de atuação, sendo: I – Estudos 

técnicos, planejamentos, elaboração de projetos de lei; II – 



Pareceres, perícias e avaliações em geral; III – Assessorias ou 

consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

V – Patrocínio ou defesa de causa judiciais ou 

administrativas; VI – Elaboração de relatórios e peças 

técnicas subsidiariamente; VII – Elaboração de peça 

judiciais e extrajudiciais subsidiariamente; É bem verdade 

que os serviços de advocacia realmente são considerados 

serviços técnicos profissionais. No entanto, somente este fato 

não é suficientemente capaz de inibir a atuação do quadro 

jurídico próprio da Associação ou dos entes associados ou, 

ainda, justificar a contratação destes serviços mediante 

inexigibilidade do procedimento licitatório. Além disso, veja-

se, também, que são obrigações da coordenação jurídica da 



AROM a realização dos serviços técnicos profissionais 

descritos acima, conforme art. 34 do estatuto social da 

Associação, ipsis litteris: Art. 34 – Constituem-se obrigações 

da Coordenação Jurídica da AROM: II - Realizar a assessoria 

jurídica em assuntos de interesse coletivo dos associados da 

AROM; III - Prestar atendimento jurídico a associados, 

concernente à administração pública; V- Elaborar projetos 

de Lei, minutas de peças jurídicas, pareceres, notas técnicas, 

informativos e orientações de interesse comum dos 

Municípios; VII - Prestar auxílio ao Município associado na 

elaboração de legislação municipal frente às alterações 

ocorridas a nível federal; IX - Assistir e representar 

juridicamente à Associação; Nessa toada, tem-se que a 



Coordenadoria Jurídica da AROM é o órgão técnico 

competente para a prestação de serviços de ordem técnica e 

especializados. É fato que a AROM não justifica a 

incapacidade do corpo jurídico da Associação para a 

prestação dos serviços, não cumprindo, portanto, com o 

requisito estabelecida pela Supremo Tribunal Federal para a 

contratação dos serviços técnico e especializados de 

advocacia. Quanto à cobrança de preços compatíveis, não é 

possível verificar no caso em tela a compatibilidade entre os 

preços ofertados e os preços praticados no mercado, isto 

porque não se tem no edital de Chamamento Público n. 

002/AROM/2019 parâmetros suficientes para realizar tal 

acareação. Ao contrário disso, verifica-se que no edital em 



comento inexiste pesquisa prévia de preço, a qual é um 

procedimento prévio e obrigatório a ser efetuado em 

procedimentos licitatórios ou mesmo em hipóteses de 

contratação direta mediante inexigibilidade de licitação. 

Nese sentido, veja-se o inciso III do parágrafo único do art. 

26 da Lei n. 8.666/93, a saber: Art. 26. As dispensas previstas 

nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, 

as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no 

final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser 

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, 

para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 

5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 



(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) Parágrafo único. 

O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que 

couber, com os seguintes elementos: III - justificativa do 

preço. A ausência de uma pesquisa prévia de preços 

impossibilita a identificação do preço médio de mercado, 

podendo, inclusive, implicar em contratações de serviços em 

valores superiores aos praticados no mercado, frustrando os 

princípios da economicidade e da eficiência. Assim, quanto à 

compatibilidade dos preços tem-se dois segmentos. A priori 

não é possível verificar se os preços contidos Anexo VII – 

modelo de proposta de preço – estão ou não de acordo com 

aqueles praticados no mercado em geral. Em segundo lugar, 



constata-se a ausência de pesquisa prévia de preços no edital 

de Chamamento Público n. 002/AROM/2019, conduta esta 

que viola a normativa instituída no inciso III do parágrafo 

único do art. 26 da Lei n. 8.666/93. Ademais, além dos 

requisitos suscitados, conforme entendimento do STF, é 

necessário também que os requisitos apontados sejam 

demonstrados e comprovados por um procedimento formal, 

o que também não se avista no referido edital de 

chamamento público. De acordo com a análise realizada 

alhures, as alegações preliminares apresentadas pela 

Associação não merecem acolhida. Assim, ante as 

ponderações realizadas, em tese, constata-se que o edital de 

Chamamento Público n. 002/AROM/2019 lançado pelo 



AROM, com fins de realizar contratação de serviços 

advocatícios, ofende aos princípios perseguidos pela 

Administração Pública, art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal c/c parágrafo único da Lei n. 8.666/93. Além disso, 

o presente caso não contempla os requisitos legais para 

justificar a contratação direta mediante a hipótese de 

inexigibilidade de licitação insculpida no inciso II do art. 25 

da lei n. 8.666/93. Nesse segmento, verifica-se a procedência 

da representação acerca da submissão da AROM ao dever de 

licitar. No mesmo sentido, reputa-se procedente a 

representação quanto à ausência dos requisitos legais que 

autorizam a inexigibilidade da licitação prevista no inciso II 

do art. 25 da Lei n. 8.666/93. 3.4. Da ausência de 



justificativa/motivação para contratação Síntese da 

representação.  Segundo o representante, não existiria 

motivação ou justificativa suficiente para a contratação dos 

serviços pretendidos. Aduz que as justificativas apresentadas 

são contraditórias, uma vez que não haveria singularidade 

em objetos cujos serviços seriam prestados de forma 

eventual e de forma supletiva. De outro norte, aponta que os 

serviços poderiam ser prestados pelo quadro próprio de 

advogados da Associação ou pelos entes associados e que o 

presente caso é mais uma tentativa da AROM de contratar 

serviços de advocacia com a provável finalidade de atender 

demanda própria de seus associados. Análise em análise ao 

edital de Chamamento Público n. 002/AROM/2019, de fato, 



não se verifica real necessidade ou motivação suficiente que 

justifique a impossibilidade da prestação dos serviços pela 

assessoria jurídica da própria Associação ou pelo quadro 

próprio dos entes associados, tampouco há comprovação de 

singularidade. O edital em comento limita-se a expor que as 

atividades a serem realizadas necessitam de equipe técnica 

especializada, sem, contudo, demonstrar efetivamente sua 

complexidade ou incapacidade de coordenação jurídica em 

realizar as atividades, razão pela qual, sem maiores delongas, 

a representação também é procedente quanto a esse ponto. 

3.5. Inexistência de pesquisa prévia de preços e 

incompatibilidade das propostas de preços com o processo 

de “credenciamento público” Síntese da representação O 



representante aponta que o instrumento convocatório não 

foi suficientemente claro quanto aos valores de referência de 

cada item do procedimento, dispondo apenas que a 

composição dos custos seria realizada conforme aqueles 

fixados pelo respectivo conselho de classe. Aponta que o 

modelo de proposta de preço contido no Anexo VII não 

apresenta preços compatíveis com aqueles estabelecidos por 

meio da Resolução OAB/RO n. 001/2018 pela Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional Rondônia. Aduz que o único 

critério para a seleção dos interessados é a melhor técnica, ou 

seja, aqueles que somarem a maior pontuação nos critérios 

estabelecidos na proposta técnico seriam selecionados 

independentemente do valor ofertado. Por fim, alega que não 



há meios seguros para apurar se o valor ofertado se encontra 

compatível com o preço de mercado, haja vista a inexistência 

de pesquisa mercadológica de preços e a ausência de previsão 

de informações essenciais para a definição do valor dos 

serviços. Análise de fato, não é possível verificar, no caso em 

tela, a compatibilidade entre os preços ofertados e os preços 

praticados no mercado, isto porque não se tem, no edital de 

Chamamento Público n. 002/AROM/2019, parâmetros 

suficientes para realizar tal acareação. Ao contrário disso, 

verifica-se que inexiste pesquisa prévia de preço, a qual é um 

procedimento prévio e obrigatório a ser efetuado em 

procedimentos licitatórios ou mesmo em hipóteses de 

contratação direta mediante inexigibilidade de licitação. 



Nese sentido, veja-se o inciso III do parágrafo único do art. 

26 da Lei n. 8.666/93, a saber: Art. 26. As dispensas previstas 

nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, 

as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, 

necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no 

final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser 

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, 

para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 

5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 

(Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) Parágrafo único. 

O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 

retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que 

couber, com os seguintes elementos: III - justificativa do 



preço. A ausência de uma pesquisa prévia de preços 

impossibilita a identificação do preço médio de mercado, 

podendo, inclusive, implicar em contratações de serviços em 

valores superiores aos praticados no mercado, frustrando os 

princípios da economicidade e da eficiência. Assim, constata-

se a ausência de pesquisa prévia de preços no edital de 

Chamamento Público n. 002/AROM/2019, conduta esta que 

viola a normativa instituída no inciso III do parágrafo único 

do art. 26 da Lei n. 8.666/93, sendo procedente a 

representação quanto a esse aspecto. 4. CONCLUSÃO 

Encerrada a análise técnica preliminar, conclui-se pela 

procedência parcial da representação, em razão da 

constatação de irregularidade de responsabilidade do agente 



abaixo indicado: De responsabilidade do Senhor 

Claudiomiro Alves dos Santos, presidente da AROM, CPF n. 

579.463.022-15, por: a. Deflagrar procedimento de 

credenciamento público para contratação de serviços 

advocatícios não singulares, sem licitação, violando 

entendimento desta Corte de Contas quanto à submissão da 

Associação Rondoniense de Municípios às normas gerais de 

licitação, já tendo o TCERO fixado tal entendimento por 

meio do Acórdão AC2-TC 00229/19 proferido nos autos n. 

03681/17, infringindo o art. 37, XXI da CF; b. Deflagrar 

procedimento de credenciamento público para contratação 

de serviços advocatícios não singulares, sem a presença dos 

requisitos legais que autorizam a inexigibilidade da licitação, 



infringindo o inciso II do art. 25 da Lei n. 8.666/93; c. Deixar 

de apresentar justificativa da contratação suficiente e 

adequada, contemplando as razões de fato e de direito que 

fundamentam a demanda do serviço que se pretende 

contratar, apontando claramente os benefícios a serem 

alcançados, demonstrando que a aquisição se encontra 

plenamente adequada ao seu objetivo, infringindo o art. 26, 

parágrafo único, I da Lei n. 8666/93; d. Deixar de realizar 

pesquisa prévia de preços no edital de Chamamento Público 

n. 002/AROM/2019, conduta esta que viola a normativa 

instituída no inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei 

n. 8.666/93. 5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO Ante 

todo o exposto, propõe ao relator: a. Rejeitar a preliminar de 



nulidade por incompetência absoluta suscitada pelo 

presidente da AROM em sede de justificativas preliminares; 

b. Manter a suspensão do Chamamento Público n. 

002/AROM/2019, conforme tutela antecipada concedida 

por meio da Decisão Monocrática n. 036/2019- GCFJFS até 

o julgamento em definitivo dos presentes autos; c. 

Determinar a audiência do presidente da Associação 

Rondoniense de Municípios, Senhor Claudiomiro Alves dos 

Santos, ou quem venha a substituí-lo na forma da lei, para 

que, caso queira, apresente justificativas acerca das 

irregularidades apontadas na conclusão deste relatório, nos 

termos do art. 30, § 1º do RITCE-RO. Porto Velho - RO, 25 

de junho de 2020. Guilherme Orlando Martins Demarco9 



Estagiário de Nível Superior Matrícula n. 770834 Supervisão 

colaborativa: Renata Pereira Maciel de Queiroz Técnica de 

Controle Externo- Matrícula 332 Coordenadora Adjunta de 
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Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia do Oeste 

Representação em face do Prefeito e Procuradores do 

Município de Nova Brasilândia do Oeste. SUBCATEGORIA: 
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Contas do Estado de Rondônia certifica que o processo Nº 
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23/08/2019. Porto Velho, 23 de Agosto de 2019 RENATA 
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DE SOUZA DM nº 0176/2019-GCVCS-TC 

REPRESENTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. 



MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE. 

POSSÍVEL OMISSÃO NA COBRANÇA DE DÉBITOS 

ORIUNDOS DE CONDENAÇÃO DO TRIBUNAL DE 

CONTAS. CONDENAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. Tratam os autos de 

Representação, formulada pelo Ministério Público de Contas 

- MPC em desfavor do Prefeito e dos Procuradores do 

Município de Nova Brasilândia do Oeste, sobre possível 

omissão do dever de cobrar débitos imputado pelo Tribunal 

de Contas, por meio dos Acórdãos nº 16/1995 (Processo: 

1312/1991), nº 10/1997 (Processo: 425/1995) e nº 412/1998 

(Processo: 2244/1996), em desconformidade com os 

princípios Constitucionais da legalidade, impessoalidade, 



moralidade e eficiência, bem como ao artigo 11, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Na peça exordial, o Ministério 

Público de Contas alega que já se passaram 20 (vinte) anos 

da prolação das decisões referenciadas e mesmo sendo 

admoestado, o Município de Nova Brasilândia não adotou 

medidas com vista em cobrar os débitos imputados pelo 

Tribunal de Contas bem como atente-se aos comandos 

normativos recentes deste Tribunal de Contas, mormente a 

resolução n. 291/2019 - que trata justamente do 

procedimento apuratório de seletividade em cotejo com a lei 

complementar n. 154/96 e o regimento interno/TCE-RO. 

Afirmou o MPC, que os Procuradores Municipais Bruno 

Leonardo Moreira e Vieira Pinto, Suelen Santana de Jesus e 



Akawhan Diego Odorico Oliveira, foram notificados para 

adotar medidas no sentido de dar efetividade nas cobranças 

dos débitos refalados, todavia, deixaram de comprovar o 

ajuizamento das execuções ou as providencias adotadas com 

esse fim. Em exame ao expediente a unidade técnica pontuou 

que a representação guiada pelo Ministério Público de 

Contas não está adstrita a proposta de seletividade, posto que 

se trata de imperativo legal de cumprimento de decisões já 

proferidas pelo Tribunal de Contas. A par disso, a unidade 

técnica emitiu a seguinte nota conclusiva: [...] no caso dos 

autos, entende-se que a resolução sequer pode incidir na 

hipótese, uma vez que a representação não trouxe um pedido 

de fiscalização. Trata-se apenas do cumprimento de 



imperativo legal imposto não apenas ao Ministério Público 

de Contas, mas também ao próprio Tribunal, no sentido de 

dar efetividade às decisões já proferidas. Por este motivo, a 

Secretaria Geral de Controle Externo entende que a presente 

representação não deve ser submetida à análise de 

seletividade prevista pela Resolução 291/2019, uma vez que 

se trata de situação em que a norma não tem aplicação. 

CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO Ante 

o exposto, esta Secretaria Geral de Controle Externo requer 

o processamento do presente PAP como representação, nos 

termos propostos pelo Ministério Público de Contas. 

Considerando que os presentes autos foram inicialmente 

autuados como Procedimento Apuratório Preliminar – PAP, 



face a natureza da Representação adstrita às competências 

do Ministério Público de Contas e, uma vez submetidos os 

autos ao Presidente desta Corte, foi determinado por meio do 

despacho de ID 809006, a correção da autuação dos autos 

como Representação. Em síntese, são as informações 

necessárias para deliberar. Como já dito, cuidam estes autos 

de Representação, formulada pelo MPC em desfavor do 

Prefeito e dos Procuradores do Município de Nova 

Brasilândia do Oeste, sobre possível omissão do dever de 

cobrar débitos, imputado pelo Tribunal de Contas, através 

dos Acórdãos nº 16/1995 (Processo: 1312/1991), nº 10/1997 

(Processo: 425/1995) e nº 412/1998 (Processo: 2244/1996), 

em desconformidade com os princípios Constitucionais da 



legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, bem 

como ao artigo 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O MPC 

anunciou omissão por parte do Alcaide e dos Procuradores 

do Município de Nova Brasilândia do Oeste, por deixarem de 

promover o ajuizamento dos débitos oriundos do Tribunal de 

Contas, evento que torna necessário a ação fiscalizatória do 

Tribunal de Contas, visto que fora provocada com esse fim. 

Nesse passo, caberia aos agentes públicos envolvidos 

(Prefeito e Procuradores) o cumprimento das obrigações de 

cobrança dentro do prazo legal, devendo cadastrar o débito 

na dívida ativa do município, que terá cinco anos para 

negociar os valores de forma amigável ou executar a dívida 

em juízo, o que me parece não foi observado pela 



Municipalidade de Nova Brasilândia do Oeste. Cabe 

acrescentar, que o Tribunal de Contas por várias vezes 

solicitou informações sobre o ajuizamento de ação ou adoção 

de medidas de providencias acerca dos Acórdão n. 16/1995 

(Proc. 1313/91), Acórdão n. 10/1997 (Proc. 425/1995) e 

Acórdão n. 412/1998 (Proc. 2244/96), especificamente 

quanto aos itens de recomposição do erário municipal, 

conforme síntese das notificações emitidas pela Corte: 

Leonardo Moreira e Vieira Pinto (Pag. 14) para solicitar 

informações quanto ao cumprimento do item III, do Acórdão 

nº 16/1995.  Por meio do Ofício n. 312/2015, o DEAD 

solicitou informações sobre o ajuizamento de ação executiva 

em face dos Senhores Jaires Ferro, Venâncio Pereira, 



Divaldo Olsen, Faustino Maesta, Francisco Benteu Luiz, 

Milton Pereira Merquiades, Sebastião Ageu de Oliveira e 

Wilson Schiavi, referente ao Acórdão 10/1997 (Pag. 25), em 

29 de setembro de 2017.  Por meio do Ofício n. 0525/2017, 

o DEAD reiterou solicitação de informações ao Procurador 

Bruno Leonardo Moreira e Vieira Pinto, acerca dos Ofícios 

guiados pelo DEAD (Pag. 29).  Por meio do Ofício n. 

1142/2017 o Procurador Bruno Leonardo Moreira foi 

questionado sobre o arquivamento provisório relativo ao 

Acórdão 412/98 (fl. 48), evento que foi reiterado por meio do 

Ofício n. 0233/2018 (Pag. 50).  Por meio do Ofício nº 

0045/2019, acerca da situação dos servidores alcançados 

pelo item I, do Acórdão n. 10/97. Na oportunidade o DEAD 



fez ressalva à Procuradora para que informasse sobre o 

pagamento do débito e/ou da multa, realizado de forma 

administrativa ao Tribunal de Contas, no prazo de até 10 

(dez) dias, contados da data do recolhimento, conforme 

determina o art. 4º da Instrução Normativa n. 

42/2014/TCE-RO (Pag. 39). Em face da inércia por parte do 

Município em atender as informações requeridas, o 

Ministério Público de Contas emitiu NOTIFICAÇÃO 

RECOMENDATÓRIA Nº 41/2018-GPGMPC ao Executivo 

Municipal de Nova Brasilândia, na pessoa do Prefeito, Hélio 

da Silva e do Procurador-Geral, advogado Diego Odorico 

Oliveira, para que: I - Adote, incontinenti, medidas de 

racionalização da cobrança da dívida ativa, 



consubstanciadas, por exemplo, em notificações regulares 

aos devedores, com vistas a dirimir o conflito 

administrativamente, bem como em facilitação do 

pagamento, com envio de documento hábil a permitir a 

quitação do débito sem a necessidade de deslocamento até o 

setor competente da municipalidade, sem prejuízo da adoção 

de outras medidas que tenham o objetivo de aumentar a 

arrecadação e evitar que o custo da cobrança judicial seja 

superior ao valor do ressarcimento pretendido pelo 

Município; II - Observe os vetores do Ato Recomendatório 

Conjunto acima mencionado, que será encaminhado 

juntamente com esta Notificação, no que se refere ao 

protesto extrajudicial como medida prévia ao ajuizamento 



das execuções judiciais e a adoção de medidas para 

aprimorar a sistemática de cobrança de dívida pública na 

municipalidade; III - Caso restarem infrutíferas as 

providências acima elencadas, adote medidas judiciais para 

promover a cobrança da dívida pública; IV - Apresente Plano 

de Ação, contendo, no mínimo, definição do objeto, 

estratégia (ação/atividade), metas, prazos e responsáveis, 

nos moldes dispostos no Anexo l da Resolução 228/16-TCE-

RO, alterada pela Resolução 260/18-TCE-RO, visando 

cumprir as recomendações dos itens l, II e III desta 

Notificação, assim como, apresente cópias de procedimentos 

adotados em referência aos processos ns. 00425/95, 

01312/91 e 02244/96 - TCE/RO. Em que pese as diversas 



tentativas de elucidar a demanda, não adveio documentação 

esclarecedora por parte dos responsabilizados sobre as Ações 

ajuizadas ou providencias adotadas para efetivar as 

cobranças em referência. Nesse norte, diante da ausência de 

informações concretas por parte dos responsabilizados em 

dar efetividade as ordens emanadas do Tribunal de Contas, 

aliado a inercia em prestar as informações, o que por si, pode 

gerar responsabilidade aos agentes públicos nominados na 

peça representativa, impositivo nesta oportunidade a oitiva 

do Prefeito do Município de Nova Brasilândia do Oeste, bem 

como dos Procuradores Municipais, para que venham aos 

autos e ofertem defesa acerca da insurgência Ministerial, no 

sentido evitar prejuízo ao erário, pela possível omissão na 



cobrança de débitos imputado pelo Tribunal de Contas no 

prazo legal. Diante do exposto, feitas as considerações 

necessárias, com supedâneo no artigo 5º, LIV e LV, da 

Constituição Federal; e, ainda, o inciso III, do artigo 62, do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas, Decide-se: I – 

Conhecer da Representação interposta pelo Ministério 

Público de Contas - MPC, em desfavor do Prefeito e dos 

Procuradores do Município de Nova Brasilândia do Oeste, 

sobre possível omissão do dever de cobrar débitos imputado 

pelo Tribunal de Contas, por meio dos Acórdãos nº 16/1995 

(Processo: 1312/1991), nº 10/1997 (Processo: 425/1995) e nº 

412/1998 (Processo: 2244/1996), por preencher os 

requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 52-A, III, 



da Lei Complementar n. 154/96, art. 82-A, III e artigo 80, 

todos do Regimento Interno desta Corte de Contas; II – 

Determinar a Audiência, com fulcro no artigo 30, II e 62, III, 

do Regimento Interno do Tribunal de Contas, do Senhor 

Hélio da Silva (CPF: 497.835.562-15), na qualidade de 

Prefeito do Munícipio de Nova Brasilândia do Oeste-RO, ou 

quem vier a lhe substituir, dos Senhores Bruno Leonardo 

Moreira e Vieira Pinto (CPF: 303.037.518-86), advogado 

Dyogo Odorico Oliveira (CPF: 015.473.342-31) e da Senhora 

Suelen Santana de Jesus (CPF: 854.500.572-53), para que 

apresentem justificativa acerca da inercia em adotar medidas 

de cobrança dos débitos imputados pelo Tribunal de Contas, 

consistente nos Acórdão 16/1995, Acórdão n. 10/1997 e 



Acórdão n. 412/1998 e/ou encaminhe documentação 

probatória das ações de cobrança dos débitos, em sujeição ao 

princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

eficiência, encartado no artigo 37, da Constituição federal, 

sob pena de serem sancionados pelo Tribunal de Contas, na 

forma do inciso IV, do artigo 55, da Lei Complementar nº 

154/96; III – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do §1º, do artigo 97, do Regimento Interno, para que 

os responsáveis, elencados no item III, desta decisão, 

encaminhem as razões de defesa e os documentos que 

entenderem pertinentes a esta Corte de Contas, nos termos 

do artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; IV - 

Determinar ao Departamento do Pleno que notifique os 



responsáveis elencados no item III, desta Decisão, 

encaminhando cópia da Representação ofertada pelo 

Ministério Público de Contas (ID 805181) e desta decisão, 

bem como acompanhe o prazo fixado no item IV, adotando-

se, ainda, as seguintes medidas: a) Alertar os jurisdicionados 

que o não atendimento à determinação deste Relator poderá 

sujeita-los à penalidade disposta no art. 55, inciso IV, da Lei 

Complementar nº 154/96; b) Autorizar a citação editalícia, 

em caso de não localização das partes, nos termos do art. 30-

C do Regimento Interno; c) Ao término do prazo estipulado 

no item IV desta decisão, apresentada ou não a 

documentação requerida, encaminhem-se os autos à 

Secretaria Geral de Controle Externo para que, por meio da 



Diretoria competente, dê continuidade à análise. V – Dar 

conhecimento desta Decisão ao Senhor Hélio da Silva (CPF: 

497.835.562- 15), na qualidade de Prefeito do Munícipio de 

Nova Brasilândia do Oeste-RO, aos Senhores Bruno 

Leonardo Moreira e Vieira Pinto (CPF: 303.037.518-86), 

Adivgado Dyogo Odorico Oliveira (CPF: 015.473.342-31), da 

Senhora Suelen Santana de Jesus (CPF: 854.500.572-53), 

todos Procuradores Municipais e ao Ministério Público de 

Contas - MPC, informando-os que seu inteiro teor se 

encontra disponível no site eletrônico desta Corte em 

www.tce.ro.gov.br; VI - Determinar ao Departamento do 

Pleno que adote as medidas administrativas e legais cabíveis 

ao devido cumprimento desta Decisão; VII - Publique-se a 



presente Decisão. Porto Velho, 25 de setembro de 2019. 

(Assinado eletronicamente) VALDIVINO CRISPIM DE 

SOUZA Conselheiro Relator/04700/19 Tribunal de Contas 

do Estado de Rondônia Representação Em Face de Joyce 

Borba Defendi E Cornélio Duarte de Carvalho. 

SUBCATEGORIA: Representação Emitido em 21/08/2019 

DDESPACHO ADVOGADO: Sem advogados nos autos 

Cuida-se de Representação formulada pelo Ministério 

Público de Contas, por meio de sua Procuradora-Geral, Dra. 

Yvonete Fontinelle de Melo, a esta Corte de Contas, mediante 

Protocolo n. 4.700/2019, com fundamento no art. 80, III, da 

Lei Complementar n. 154/96, em face do Senhor Cornélio 

Duarte de Carvalho, Prefeito do Município de São Miguel do 



Guaporé RO, e da Senhora Joyce Borba Defendi, 

Procuradora do Município de São Miguel do Guaporé RO, em 

virtude de suposta omissão por parte dos agentes no que 

tange ao dever de cobrar o débito imputado pelo Tribunal de 

Contas por meio do Acórdão 189/97 e do Acórdão n. 

00430/98. É imperiosa a DETERMINAÇÃO, ao 

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO 

DIVISÃO (DDP), da AUTUAÇÃO dos presentes documentos 

nos exatos termos consignados abaixo: ASSUNTO: 

Representação. UNIDADE: Poder Executivo do Município de 

São Miguel do Guaporé RO. RESPONSÁVEIS: Cornélio 

Duarte de Carvalho, Prefeito do Município de São Miguel do 

Guaporé RO; e Joyce Borba Defendi, Procuradora do 



Município de São Miguel do Guaporé RO. RELATOR: 

Conselheiro Wilber Carlos dos Santos Coimbra. Ao depois, 

RETORNEM-ME os autos para deliberação. À 

ASSISTÊNCIA DE GABINETE, para que cumpra as 

determinações aqui consignadas, expedindo, para tanto, o 

necessário. CUMPRA-SE. Porto Velho, 21/08/2019 

Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA 

Relator/EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

CONSELHEIRO EDILSON DE SOUSA SILVA O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE 

RONDÔNIA, por intermédio de sua Procuradora-Geral 

infra-assinada, no desempenho de sua missão institucional 



de defender a ordem jurídica, o regime democrático e a 

guarda da Lei no âmbito do controle externo nesta unidade 

da federação, fundada nas disposições contidas no art. 80 da 

Lei Complementar n. 154/96, bem como no art. 230, I, do 

Regimento Interno da Corte de Contas e na Instrução 

Normativa n. 42/2014ffCERO, FORMULA 

REPRESENTAÇÃO Em face da Senhora Joyce Borba 

Defendi e Cornélio Duarte de Carvalho, Procuradora-Geral e 

Prefeito do Município de São Miguel do Guaporé/RO, 

respectivamente, pelas razões abaixo delineadas. I-DOS 

FATOS Essa Corte de Contas, por meio do processo n. 

729/96, julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de 

São Miguel do Guaporé, referente ao exercício de 1995, sendo 



que em razão das irregularidades constatadas imputou-se 

débito aos Senhores Senhor Antônio da Silva, Lindair Mateus 

do Carmo, Vitor Garcia, Sérgio Norio Iseri, Osias Lemos de 

Lima, Gelson Oliveira Sabino e Anival Valério Pinto, 

conforme depreende-se do Acórdão 189/97. Outrossim, 

apreciou-se, perante esse Tribunal de Contas, a prestação de 

contas anual da Prefeitura Municipal de São Miguel do 

Guaporé, atinente ao exercício financeiro de 1997, 

consubstanciada no Processo n. 3303/98 -TCE/RO, que 

diante das irregularidades apuradas, imputou débito ao 

então Prefeito Municipal, o Senhor Reni Agostini, nos termos 

do Acórdão n. 00430/98. Ocorre que até a presente data, 

passados mais de 20 anos da prolação das decisões 



referenciadas, não foram apresentados ao tribunal de contas 

documentação comprobatória de ressarcimento dos valores 

devidos, quanto aos responsáveis supramencionados, 

mesmo diante de diversas investidas dessa Corte em 

requerer a adoção de medidas no que tange à propositura de 

ação judicial para cobrança do débito, bem como solicitando 

a prestação de informações. Com efeito, à Procuradora 

Municipal, Senhora Joyce Borba Defendi, foi determinada a 

adoção de medidas para o ajuizamento de ação judicial para 

cobrança da dívida. Todavia, a procuradora deixou de 

comprovar o ajuizamento das execuções, bem assim 

apresentar as medidas adotadas visando à satisfação dos 

débitos decorrentes dos acórdãos alhures mencionados, 



senão vejamos. Depreende-se do procedimento de 

acompanhamento de cumprimento de execução de decisão 

(PACED), sob o n. 5382/17 , referente aos autos n. 729/96, 

que por duas vezes a Corte determinou a mencionada 

procuradora que promovesse ações de cobrança, dando 

ciência delas ao Tribunal, consoante se infere dos Ofícios n. 

0532/2017-DEAD, de 01.11.2017 e n. 1382/2018-DEAD, de 

10.09.2018, tendo ela se limitado a responder que 

desconhece qualquer dívida acerca do Acórdão n. 189/1997-

Pleno e que inexiste cobranças em andamento[1]. No que 

tange ao processo n. 3303/98 a procuradora municipal foi 

instada a se manifestar por meio dos Ofícios n. 0694/17-

DEAD, de 19.10.17 e n. 929/18-DEAD, de 17.07.2018, tendo 



informado, tão somente, que não se recorda de ter realizado 

qualquer tipo de cobrança em face do Senhor Reni Agostini, 

conforme consta no PACED, sob o n. 5093/17[2]. No mesmo 

sentido, mediante a Notificação Recomendatória n. 48/2018, 

encaminhada por meio dos Ofícios n. 267/2018-GPCMPC e 

n. 268/2018-GPCMPC, reiterada pelos Ofícios n. 144/2019- 

GPCMPC e n. 145/2019-GPCMPC, bem como pelo e-mail 

0062590, este Ministério Público de Contas recomendou 

tanto ao Prefeito Municipal, Senhor Cornélio Duarte de 

Carvalho, quanto ao assessor jurídico, o Senhor Dirlei Cesar 

Garcia que adotassem medidas visando ao ajuizamento de 

ações de cobrança e requereu informações acerca das 

providências adotadas quanto aos processos n. 729/96 e n. 



3303/98. Contudo, o prefeito quedou-se inerte diante das 

diligências desse Parquet de Contas, pelo que inexiste 

qualquer informação acerca do ajuizamento de eventuais 

ações de cobrança ou qualquer outra medida por eles 

determinada com vistas ao ressarcimento do dano ao erário, 

conforme verifica-se na documentação em anexo. Insta 

salientar, por fim, que não se incluirá no polo passivo da 

presente demanda os antecessores dos responsáveis em 

epígrafe, que se omitiram na obrigação de adotar 

providências que visem assegurar o recebimento dos débitos 

imputados e a comprova-las perante a Corte de Contas, em 

razão da incidência da prescrição punitiva no que tange à 

possível aplicação de multa. II – DO DIREITO O art. 71, §3º, 



da Constituição Federal de 1998, estabelece que “as decisões 

do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa 

terão eficácia de título executivo”. No que se refere à 

execução das decisões das Cortes de Contas que imputem 

débito ou multa, malgrado constituam título executivo por 

força do dispositivo constitucional, resta assentado na 

jurisprudência pátria a impossibilidade de que os Tribunais 

promovam os atos de execução, seja diretamente ou por 

iniciativa do Ministério Público de Contas[3]. No âmbito 

dessa Corte de Contas, esse entendimento encontra-se 

positivado na Instrução Normativa n. 42/2014/TCE-RO, a 

qual estabelece o “sistema de acompanhamento dos 

processos administrativos e judiciais instruídos com os 



títulos expedidos pelo Tribunal de Contas”. Consta do 

normativo que a execução judicial de multa aplicada pelo 

Tribunal é de competência[4] da Procuradoria-Geral do 

Estado de Rondônia[5]. Conquanto, em relação aos débitos, 

a IN n. 42/2014/TCE-RO estabelece que os Municípios, 

assim como as Procuradorias Municipais, deverão adotar 

medidas para efetiva cobrança, assim como prestar ao 

Tribunal informações acerca das ações adotadas, consoante 

se depreende da leitura dos artigos 1º e 2º, litteris: Art. 1º. O 

Estado, os Municípios e as entidades da Administração 

Indireta, por meio de suas Procuradorias ou de seus 

representantes legais, deverão prestar informações, sempre 

que requisitadas, relativas à tramitação dos processos 



administrativos e/ou judiciais instruídos com os títulos 

executivos expedidos pelo Tribunal de Contas. Art. 2º. As 

Procuradorias ou, na sua ausência, os representantes legais 

das entidades mencionadas no artigo anterior, no caso de 

débito devido ao erário estadual, municipal ou a entidade da 

administração indireta, deverão comprovar perante o 

Tribunal de Contas, em 90 (noventa) dias ou em prazo 

estabelecido em lei específica do Estado ou do Município, 

contados do recebimento do título executivo, a propositura 

da execução judicial, indicando o nome do executado, a vara 

em que tramita e o número do processo e, havendo a sua 

extinção, cópia da sentença judicial. (Destaque nosso) Nesse 

sentido, é patente que a persecução do ressarcimento aos 



cofres públicos do valor do débito imputado na esfera 

municipal é de responsabilidade do representante jurídico do 

Município e, na sua ausência, do Chefe do Poder Executivo. 

Assim, eles são os únicos capazes de garantir a efetividade 

das decisões do Tribunal, executando a cobrança para reaver 

o crédito empregado indevidamente e, por consequência, 

prevenir a reincidência de práticas lesivas ao erário. Desse 

modo, a omissão dos referidos agentes em efetuar a cobrança 

e apresentar ao TCE a documentação comprobatória atenta 

contra a credibilidade do sistema de controle, aniquilando, 

com isso, todo o trabalho realizado pelo Tribunal na missão 

de zelar pela boa gestão dos recursos públicos, favorecendo a 

impunidade daqueles que lesaram o erário. Em casos tais, 



cabe ao Ministério Público de Contas adotar medidas para 

fazer cessar a omissão dos responsáveis, mediante 

representação perante o Tribunal, na forma prevista no art. 

80, III, da Lei Complementar n. 154/96[6], verbis: Art. 80. 

Compete aos membros do Ministério Público de Contas, em 

sua missão de fiscal da Administração Pública, da lei e de sua 

execução, de defensor da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses difusos e coletivos, além de 

outras estabelecidas no ordenamento jurídico, as seguintes 

atribuições: (Redação dada pela Lei Complementar nº. 

799/14) [...] III - promover, junto ao Tribunal de Contas, 

representação em face dos agentes públicos do Estado ou 

municípios que se omitirem da obrigação de adotar as 



providências que visem ao recebimento dos créditos 

oriundos das decisões proferidas no âmbito desta Corte. 

(Redação dada pela Lei Complementar nº. 693/12). Idêntica 

previsão consta no art. 3º da IN n. 42/2014/TCE-RO, ipsis 

litteris: Art. 3º. Constatada a inércia dos representantes do 

Estado e dos Municípios, bem como das entidades da 

administração indireta estaduais e municipais, no 

ajuizamento e acompanhamento das execuções judiciais, o 

Tribunal de Contas assinará prazo de 30 (trinta) dias, 

improrrogável, contado do recebimento da notificação, para 

o ajuizamento da ação de execução ou para regularizar o 

andamento do processo. Parágrafo único. Persistindo a 

omissão, mediante prévia informação do Presidente, caberá 



ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 

oferecer Representação. Assim, a presente representação 

possui o desiderato de obstar a continuidade da omissão na 

obrigação de adotar providências que visem assegurar o 

recebimento dos débitos imputados pela Corte. A busca de 

receitas pelo município junto aos cidadãos visa possibilitar o 

cumprimento de suas responsabilidades, entre elas 

assegurar que toda a coletividade tenha acesso a serviços 

básicos e essenciais como saúde, saneamento, educação, 

segurança, entre outros. Com efeito, o valor proveniente do 

ressarcimento de débitos imputados pelo Tribunal constitui 

receita do exercício em que for arrecadado, contribuindo, 

deste modo, para o cumprimento dos programas e ações 



governamentais. Diante disso, os responsáveis deveriam 

valer-se das competências que lhe foram atribuídas para 

garantir que todas as receitas possíveis sejam incorporadas, 

o mais rapidamente possível, aos cofres públicos, não 

havendo sob tal aspecto qualquer margem de 

discricionariedade. A esse respeito, eis a lição de Carrazza, in 

verbis[7]: A Administração pública deve, obrigatoriamente, 

assim que verificado o fato imponível, aplicar as leis 

pertinentes ao caso concreto. Neste particular, ela não possui 

qualquer margem de discricionariedade, até porque, num 

Estado de Direito, como o nosso, a retirada de dinheiro dos 

cidadãos, a título de tributo, precisa ser rigorosamente 

disciplinada por lei, de modo a afastar, de todo, a 



possibilidade de livre apreciação por parte do Fisco. A 

Fazenda Pública não é a "dona" do tributo. Ela o lança e o 

arrecada, nos estritos termos da lei. Não lhe é dado abrir 

mão, sponte própria, de seu recolhimento. Pelo contrário, só 

poderá deixar de arrecadá-lo em cumprimento de uma lei 

autorizadora (praticará, pois, também neste caso, um ato 

administrativo vinculado). (Destaque nosso) Consoante 

literalidade do art. 11 da Lei Complementar 101/2000, 

“constituem requisitos essenciais da responsabilidade na 

gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de 

todos os tributos da competência constitucional do ente da 

Federação”. Embora o débito imputado pela Corte possua 

natureza não tributária, a norma posta não pode ser 



interpretada isoladamente, tal como defendeu Carlos Valder 

do Nascimento ao comentar o disposto no citado art. 11 da 

LRF[8] : Nesse sentido, o que pretende é estabelecer 

parâmetros, buscando a gestão fiscal responsável, assim 

entendida aquela voltada para a efetiva arrecadação do 

conjunto de receitas originárias e derivadas, das prestações e 

obrigações contraídas pelos contribuintes, cuja titularidade 

dos créditos respectivos seja dos entes da Federação. No caso 

vertente, verifica-se que os créditos da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios são os resultantes de débitos 

formalizados, sejam eles inscritos ou não na dívida ativa da 

fazenda pública federal, estadual ou municipal. Desse modo, 

podem ser arrolados, para efeitos de arrecadação, os créditos 



tributários e não tributários, visto que serão escriturados 

como receita do exercício em que forem arrecadados, nos 

termos da legislação vigente. Nesse cenário, deixar de 

arrecadar qualquer receita sob sua competência, seja ela 

tributária ou não, caracteriza afronta aos princípios 

constitucionais que regem a atuação da Administração 

Pública, notadamente àqueles previstos no art. 37 da Carta 

da República, a saber, a legalidade, impessoalidade, 

moralidade e eficiência, bem como ao previsto no art. 11 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, revelando profunda 

negligência na condução da coisa pública. Não fosse a 

omissão dos agentes responsáveis em adotar as providências 

cabíveis para quitação da dívida, o valor poderia retornar aos 



cofres públicos como créditos de receitas não tributárias. Tal 

conduta subsome-se à hipótese dos atos de improbidade 

administrativa que causam lesão ao erário e atentam contra 

os princípios da Administração Pública, a que se referem os 

artigos 10, X, e 11, caput e II, da Lei 8.492/1992[9], cuja 

persecução compete ao Ministério Público Estadual. Assim, 

assumindo o ônus da sua contumácia, mesmo diante das 

investidas do Tribunal e deste MPC para noticiarem a 

inadimplência em questão, os responsáveis quedaram-se 

inertes, em total desrespeito ao que dispõem as normas 

legais referenciadas, pelo que devem ser devidamente 

responsabilizados. Por fim, ressalte-se que a omissão no 

dever de cobrar o débito imputado pela Corte de Contas 



mediante o Acórdão 189/97 e o Acórdão n. 00430/98 e/ou 

não apresentar informações e documentação comprobatória 

das medidas adotadas, em descumprimento a determinação 

do Tribunal e diligencia do relator, constituem infringência 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal de 

1988, bem como ao previsto no art. 11 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, que ensejam a aplicação de multas 

estabelecidas no art. 55 da Lei Complementar n. 154/96. III 

– DOS PEDIDOS Diante do exposto, o Ministério Público de 

Contas requer: I – seja recebida e processada a presente 

representação, com fundamento no art. 80, III, da Lei 

Complementar n. 154/96, distribuindo-se o feito ao relator 



competente, para efeito de apurar a situação fática apontada, 

observando o devido processo legal, com seus consectários 

contraditório e ampla defesa, ao cabo do que se espera seja 

julgada procedente e adotadas as medidas hábeis a obstar a 

perpetuação da omissão caracterizada, sob pena de multa 

constante no inciso IV, do art. 55 da Lei Complementar n. 

154/96; II – seja promovida a oitiva da Senhora Joyce Borba 

Defendi, Procuradora do Município de São Miguel do 

Guaporé e do Senhor Cornélio Duarte de Carvalho, Prefeito 

Municipal (2018 e 2019), para que respondam pela omissão 

no dever de cobrar o débito imputado pela Corte de Contas 

mediante Acórdão 189/97 e Acórdão n. 00430/98 e/ou 

apresentar informações e documentação comprobatória das 



medidas adotadas, condutas que constituem infringência aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal de 

1988, bem como ao previsto no art. 11 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. É pelo que ora se pugna. Porto 

Velho, 06 de junho de 2019. Yvonete Fontinelle de Melo 

Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas/ Porto 

Velho, 12 de dezembro de 2018. YVONETE FONTINELLE 

DE MELO Procuradora-Geral do Ministério Público de 

Contas S-2. Acordão., APL-TC n. 00430/98, item I. 111 

Acórdão APL-TC 00189/97, itens II-A e II-B. 13] Os 

processos podem ser consultados por meio do PCE-TCE/RO, 

no endereço eletrônico:. ro.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 



141.  No que tange aos itens especificados nas notas de 

rodapé ns. l e 2. [£1 Informações retiradas do sistema SPJe 

desse Tribunal de Contas. [6] Arrecadação correspondente a 

3,01% do saldo inicial. 171. Ressalta-se que a prestação de 

contas do exercício de 2017 está sob a análise dessa Corte de 

Contas. [81 Resolvem expedir o presente Ato 

Recomendatório, com a finalidade de: 1) Recomendar aos 

entes municipais a adoção de providencias tendentes a 

aprimorar a sistemática de cobrança da dívida pública, 

otimizando os procedimentos para promover a cobrança no 

menor lapso de tempo possível, encaminhando ou restituído 

os feitos ao Poder Judiciário, acompanhados das 

manifestações pertinentes; 2) Recomendar aos entes 



municipais o uso do protesto extrajudicial como medida 

prévia ao ajuizamento das execuções judiciais para os 

créditos tributários e não tributários, independentemente do 

valor do crédito; procedimento administrativo de cobrança 

extrajudicial de títulos executivos, tendo como referência as 

disposições da Lei Estadual 2.913, de 03 de dezembro de 

2012; 4) Estabelecer por meio de lei patamar mínimo para o 

ajuizamento das execuções fiscais, de modo a evitar que o 

custo da cobrança judicial seja superior ao benefício 

proporcionado pela satisfação do crédito. YVONETE 

FONTINELLE DE MELO, Procuradora Geral, em 

13/12/2018, às 11:17, conforme horário oficial de Rondônia, 

com fundamento no art. 6Q , § l9 , do Decreto n^ 8.539. de 8 



de outubro de 2015 e do art. 42 da Resolução TCERO n^ 165. 

de l de dezembro de 2014. A autenticidade deste documento 

pode ser conferida no site http://sei.tce.ro.gov.br/validar, 

informando o código verificador 0049884 e o código CRC 

C3FABBAA/ATO RECOMENDATÓRIO CONJUNTO O 

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia, e o Ministério Público de 

Contas do Estado de Rondônia, no exercício de suas funções 

constitucionais, estabelecidas na Constituição Federal e em 

suas respectivas Leis Orgânicas, e CONSIDERANDO Que a 

cobrança da dívida ativa por parte dos entes públicos, em 

especial na esfera municipal, apresenta limitações que 

causam prejuízos ao Erário, não se mostrando eficiente na 



sua finalidade maior, que è contribuir para a geração de 

recursos suficientes para o atendimento das demandas 

sociais; Que a sistemática da cobrança judicial da dívida 

pública, que gera milhares de processos executivos fiscais em 

tramitação, tem provocado sérios entraves ao funcionamento 

do Poder Judiciário, impedindo a agi/idade que se busca no 

atendimento às demandas da população; Que é de vital 

importância o funcionamento harmônico de todas as 

instituições públicas, com vistas a cumprir adequadamente o 

princípio da eficiência, inscrito no Art.37 da Constituição 

Federal, que impõe aos agentes públicos a persecução do 

bem comum, por meio do exercício de suas competências de 

forma imparcial, transparente, participativa e eficaz, 



fortalecendo a sua articulação institucional; Que cabe 

também aos agentes públicos atender ao princípio da 

economicidade, em busca da qualidade dos serviços 

prestados à população, para a melhor utilização possível dos 

recursos públicos, evitando os desperdícios e garantindo 

maior rentabilidade social. Resolvem expedir o presente Ato 

Recomendatório. com a finalidade de: 1) Recomendar aos 

entes municipais a adoção de providências tendentes a 

aprimorar a sistemática de cobrança da dívida pública, 

otimizando os procedimentos para promover a cobrança no 

menor lapso de tempo possível, encaminhando ou 

restituindo os feitos ao Poder Judiciário, acompanhados das 

manifestações pertinentes; 2) Recomendar aos entes 



municipais o uso do protesto extrajudicial como medida 

prévia ao ajuizamento das execuções judiciais para os 

créditos tributários e não tributários, independentemente do 

valor do crédito; 3) Implementar em seus respectivos 

âmbitos legislativos a normalização necessária para 

possibilitar sistema alternativo de cobrança da dívida 

pública, por meto de procedimento administrativo de 

cobrança extrajudicial de títulos executivos, tendo como 

referência as disposições da Lei Estadual 2.913, de 03 de 

dezembro de 2012; 4) Estabelecer por meio de lei patamar 

mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais, de modo a 

evitar que o custo da cobrança judicial seja superior ao 

benefício proporcionado pela satisfação do crédito. Porte 



Velho 13 de janeiro de 2014 ROWILSON TEIXEIRA 

"Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia Desembargador 

DANIEL RIBEIRO LAGOS. Corregedor-Geral da Justiça i - 

// PAULO CURI NETO Presidente em exercício do Tribunal 

de Contas do Estado de Rondônia 1 '!•• • b ADILSON 

MOREIRA DE MEDEIROS Procurador Geral do Ministério 

Público de Contas/A Sua Excelência o Senhor Cornélio 

Duarte de Carvalho Prefeito Municipal Av. São Paulo, n. 1490 

- Cristo Rei São Miguel do Guaporé - RO - CEP: 76932-000 

Assunto: Encaminha Notificação Reco m end ato ria n. 

48/2018/GPGMPC. Porto Velho, 12 de dezembro de 2018. 

Exmo. Senhor Prefeito, Pelo presente, encaminho a Vossa 

Excelência a Notificação Recomendatória n. 48/2018 



/GPGMPC, em anexo, alertando-o para a adoção das 

providências necessárias ao exato cumprimento das normas 

legais aplicáveis à administração pública. Por fim, para fins 

de resposta deste ofício, necessário informar expressamente 

a referência do Processo Sei n. 6205/2018. Atenciosamente, 

Yvonete Fontinelle de Melo Procuradora-Geral do Ministério 

Público de Contas/13 De: TCERO/GABINETE DO 

PROCURADOR GERAL DO MPC Para: 

dirieicesargarcia@gmail.com Assunto: Concessão novo 

prazo para resposta até o dia 15.02.19 Mensagem: Sr Diriei, 

bom dia. Conforme contato telefônico com Vossa Senhora 

em 11.02.2019, às 12h25am, em atendimento a sua 

solicitação de remessa de cópia dos expedientes 



encaminhados ao Exmo. Sr. Prefeito e a sua senhora, todos 

relativos a expedição da Notificação Recomendatória n. 487 

2018/GPGMPC remeto o calhamaço documental constante 

no processo Sei n. 006205/2018. Ante as razões delineadas 

via telefone, ressalto que a Procuradora-Geral Yvonete 

Fontinelle de Melo concedeu novo prazo para apresentação 

de respostas, o qual se findará no dia 15 do mês corrente. 

Gentileza acusar o recebimento deste email, via email 

institucional a seguir: mpcro@mpc.ro.gov.br. 

Atenciosamente, Chnstiane Pereira Chefe de Gabinete 

Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas 

69.3211.9071. 

 



SITUAÇÃO DE ARMANDO BERNARDO DA SILVA, 

PREFEITO ELEITO ÀS ELEIÇÕES 2020 NO MUNICÍPIO 

DE SERINGUEIRAS TAMBÉM CONTÉM INÚMERAS 

FRAUDES PRATICADAS PELOS PROMOTORES DE 

RONDÔNIA  

 

No dia 23/09/2020, às as 19:28:54, Armando Bernardo da 

Silva, distribuiu no Juízo da 35ª Zona Eleitoral de 

Seringueiras, petição inicial do DRAP, (DEMONSTRATIVO 

DE REGULARIDADE DE ATOS) PARTIDÁRIOS, alegando o 

seguinte:  “A coligação UMA NOVA TRAJETORIA UM 

NOVO FUTURO, integrada pelos partidos REPUBLICANOS 

e MDB vem, nos termos da Resolução do TSE de número 



23.609/2019, apresentar, juntamente com o requerimento 

de registro de seu(s) candidato(s), os Demonstrativos de 

Regularidade de Atos Partidários, com documentação e as 

informações exigidas, requerendo a vossa excelência que seja 

declarada habilitada a participar das Eleições 2020, partidos 

políticos integrantes da coligação partidária e datas das 

respectivas convenções, número, sigla do partido, nome do 

partido, data da convenção, nome do partido 

REPUBLICANOS, número 10 e MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro), número, aos cargos pleiteados, 

como prefeito, vice-prefeito, nome do representante da 

coligação, ARMANDO BERNARDO DA SILVA, número  

título eleitoral 249042200175, inscrito no 157.857.728.41, 



como delegado credenciado, qual seja, AILTON MACHADO 

MOREIRA, portador do título eleitoral de número 

005739112305, inscrito no CPF de número 42165610206;  

CLEMISON CLERES BARROS, portador do título eleitoral 

de número 014198432364, inscrito no CPF de número 

98384600287, endereço onde receberá notificações, 

intimações e demais comunicações da Justiça Eleitoral, 

localizado na Avenida, Brasil, número 1204, Jardim das 

Américas, CEP de número 76.934.000, município 

Seringueiras, (RO), no endereço de comitê central de 

campanha, localizado na  Avenida;  JOSE SOARES, residente 

na Rua dos Pioneiros, esquina com a Rua Cristo Rei, CEP de 

número 76.934,000, telefones (69) 984719104 (69) 



984343861, do correio eletrônico ailtonpiu@hotmail, com 

relação dos candidatos às eleições majoritárias, ao cargo, 

número do candidato, nome do candidato a prefeito, qual 

seja, ARMANDO BERNARDO DA SILVA, número 15, nome 

do vice-prefeito,  CLAUDIO PIROUZI DA SILVA, número 15, 

da quantidade de registros:, declarando ciência de que 

deverão ficar sob a guarda do partido que represento, os 

documentos DRAP e RRC, devidamente assinados, e assumo 

o compromisso de apresentar, quando solicitado pela Justiça 

Eleitoral, os documentos originais devidamente assinados., 

inclusive que deve acessar o mural eletrônico e os meios 

descritos no §1º do art. 38 da Resolução TSE de número 

23.609/2019, para verificar o recebimento de citações, 



intimações e notificações e comunicações da Justiça 

Eleitoral, responsabilizando-se por manter atualizadas as 

informações relativas a estes meios. Nota-se, claramente, 

que nesta informação, a existência de fraude processual, uma 

vez que o prefeito eleito do Município de Seringueiras, 

Armando Bernardo da Silva, declarou à Justiça Eleitoral que 

postulou o registro de sua candidata pelo MDB com apoio do 

partido REPUBLICANO, porém essa informação é inverídica 

até porque o partido que deveria compor com a chapa 

majoritária não foi registrado para participar do processo 

eleitoral às ELEIÇÕES 2020, qual seja, o REPUBLICANO, 

não foi consignado na ata partidária a fazer parte da 

campanha eleitoral vitoriosa, ocorrida no dia 15/11/2020. O 



nome do partido REPUBLICANO foi noticiado de forma a 

fraudar o processo eleitoral, situação somente agora 

percebida, uma vez que o representante do Ministério 

Público de Rondônia, atuante no Juízo da 35ª Zona Eleitoral, 

da circunscrição de São Miguel do Guaporé e Seringueiras, 

fez que “não sabia” esse crime praticado pelo senhor 

Armando Bernardo da Silva, eleito pela segunda vez a chefiar 

o Município de Seringueiras, atualmente no exercício do 

mandato, começado no dia 01/01/2021 e se estenderá até o 

dia 31/12/2024, porém se vossa excelência pensar de forma 

semelhante ao autor dessa ação, o mandato conquistado por 

meio de fraude, pode impedir que o agente político Armando 

Bernardo da Silva continue no exercício do mandato, objeto 



de fraude, falsidade ideológica e vários crimes praticados, 

inclusive, pelo promotor público eleitoral de São Miguel do 

Guaporé, conforme prova a narrativa que vem a seguir. 

 

DA DRAP FORMADA POR ARMANDO BERNARDO DA 

SILVA, PREFEITO ELEITO EM SERINGUEIRAS (RO) 

 

 

No dia 24/09/2020, Armando Bernardo da Silva, distribuiu 

petição inicial, conforme vimos anteriormente, originando o 

processo de número 0600250-57.2020.6.22.0035, da classe 

judicial de registro de candidatura (11532), do assunto direito 



eleitoral (11428), das eleições (11583), dos candidatos 

(11584), do registro de candidatura (11615), do registro de 

candidatura (RRC), do candidato de número 11618, do 

direito eleitoral de número 11428, das eleições, de número 

11583, dos cargos, de número 11628, do cargo de prefeito, de 

número 11633, do direito eleitoral, de número 11428, das 

eleições, de número 11583, das eleições majoritárias, de 

número 11645, da jurisdição de São Miguel do Guaporé (RO), 

do órgão julgador da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do 

Guaporé,  (RO), tendo como processo de referência o de 

número 06002497220206220035, da eleição 

2020, ou seja, eleições municipais, no município de  

Seringueiras, Estado de Rondônia, como requerente 



ARMANDO BERNARDO DA SILVA, inscrito no CPF de 

número 157.857.728-41, responsável pela coligação 

denominada de “UMA NOVA TRAJETORIA UM NOVO 

FUTURO, pelo partido REPUBLICANOS, de número 10, 

pelo partido MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO,  

(PMDB), inscrito no número 15, também como requerente, 

como comissão provisória, inscrito no CNPJ, de número 

15.766.796/0001-65 e por último, pelo partido 

REPUBLICANO BRASILEIRO  (PRB), como comissão 

provisória, inscrito no CNPJ de número 15.837.413/0001-

00, ora requerente. O documento a seguir foi juntado aos 

autos do processo de número 0600250-57.2020.6.22.0035, 

em 24/09/2020, às 08:27:10, por TRIBUNAL SUPERIOR 



ELEITORAL, documento assinado por TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORA.L Consulte este documento em: 

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocume

nto/listView.seam usando o código: 

20092408271065600000006365312, do ID do documento 

de número 6775312, relacionado ao Requerimento de 

Registro de Candidatura  (RRC), do cedido coletivo, 

informando o seguinte: “ Exmo. Sr. Juiz Eleitoral, A 

Coligação UMA NOVA TRAJETORIA UM NOVO FUTURO, 

integrada pelos partidos: UMA NOVA TRAJETORIA UM 

NOVO FUTURO - 15 qualificada e subscrita no respectivo 

DRAP, vem requerer, nos termos da Resolução TSE nº 

23.548/2017, o registro da candidatura de ARMANDO 



BERNARDO DA SILVA ao cargo de prefeito, instruindo o 

pedido com a documentação e as informações exigidas. O 

candidato é brasileiro nato, nascido em São João das Duas 

Pontes (SP), no dia 17/01/1975, do gênero masculino, 

cor/raça branca, casado, portador do documento de 

identidade de número 24838829-0, SSP/SP, inscrito no CPF 

de número 15785772841, grau de instrução superior 

completo, enfermeiro e não ocupou nos últimos 6 meses 

cargo em comissão ou função comissionada na 

administração pública, da identificação do candidato, 

portador do título de eleitor de número 249042200175, 

nome completo, estado civil do candidato ou nome social 

informado, postulando ao cargo de prefeito, pelo MDB, 



número 15, a pessoa de ARMANDO BERNARDO DA SILVA, 

informando quais eleições já concorreu as eleições do ano de 

2016, do número para urna, do cargo eletivo que ocupa 

atualmente, do endereço onde receberá notificações, 

intimações e demais comunicações da Justiça Eleitoral, do 

partido, qual seja, Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB), do telefone celular de número (69) 984110061, 

Whatsapp (69) 984515970 Whatsapp, do endereço para 

atribuição de CNPJ, concorrendo à reeleição para o mesmo 

cargo? Sim, enviado eletronicamente à Justiça Eleitoral, em 

23/09/2020, às 20:28:54, pelo endereço de comitê central 

de campanha de ARMANDO BERNARDO DA SILVA, pelo 

correio eletrônico em nome Mara.lopes12@hotmail.com, na 



data do dia 23/09/2020, autorizando a coligação 

denominada de UMA NOVA TRAJETORIA UM NOVO 

FUTURO, a requerer o registro de sua candidatura e 

declarando que é responsável pela exatidão das informações 

prestadas.  

 

DAS INÚMERAS FRAUDES PROCESSUASI PRATIADAS 

PELOS PROMOTORES DE JUSTIÇA MARCOS GIOVANE 

ARTICO, DE PIMENTA BUERNO, E FELIPE MAGNO DA 

SILVA FONSÊCA 

 



O documento a seguir foi juntado aos autos do processo de 

número 0600250-57.2020.6.22.0035 em 13/10/2020 

22:53:48 por MARCOS GIOVANE ARTICO Documento 

assinado por: - FELIPE MAGNO SILVA FONSECA Consulte 

este documento em: 

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocume

nto/listView.seam usando o código: 

20101321534500000000014914742 ID do documento: 

15831053 13/10/2020: Sistema de Emissão de Certidões 

Negativas da 1ª Região. 

https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/trf1_emitecerti

dao.php 1/1 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 1ª REGIÃO CERTIDÃO PARA FINS 



ELEITORAIS Em conformidade com a Lei Complementar n. 

64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela Lei Complementar 

n. 135, de 04/06/2010, certificamos que, para fins de registro 

de candidatura a cargos eletivos, N A D A C O N S T A NO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO contra o 

nome ARMANDO BERNARDO DA SILVA nem contra o 

CPF: 157.857.728-41. A confirmação da autenticidade desta 

certidão na Internet poderá ser verificada pelo destinatário, 

através do endereço do portal.trf1.jus.br/ (Menu 

“Serviços/Certidão online”), informando o número desta 

certidão. Nesta certidão estão sendo considerados os 

processos do PJe. Certidão Emitida em: 13/10/2020 às 22:10 

(hora e data de Brasília). Última atualização dos bancos de 



dados entre 13/10/2020, 22h09min. e 13/10/2020, 

22h09min. Endereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A. Praça 

dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900. Fone: (61) 3314-

5225. e-Mail: secju@trf1.jus.br .O documento a seguir foi 

juntado aos autos do processo de número 0600250-

57.2020.6.22.0035 em 13/10/2020 22:53:49 por MARCOS 

GIOVANE ARTICO Documento assinado por: - FELIPE 

MAGNO SILVA FONSECA Consulte este documento em: 

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocume

nto/listView.seam usando o código: 

20101321534500000000014914743 ID do documento: 

15831054 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

RONDÔNIA Secretaria de Processamento e Julgamento DP-

mailto:secju@trf1.jus.br


SPJ Acórdão APL-TC 00227/19 referente ao processo 

02042/18 Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas 

Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326 www.tce.ro.gov.br 

1 de 13 Proc.: 02042/18 PROCESSO: 02042/18– TCE-RO 

(eletrônico) SUBCATEGORIA: Fiscalização de Atos e 

Contratos ASSUNTO: Fiscalização de Atos e Contratos em 

cumprimento ao item VIII do Acórdão APL-TC 00118/18 

proferido no Processo n. 01591/17. JURISDICIONADO: 

Prefeitura Municipal de Seringueiras INTERESSADO: 

Armando Bernardo da Silva - CPF nº 157.857.728-41 

RESPONSÁVEIS: Armando Bernardo da Silva - CPF nº 

157.857.728-41 Maria Aparecida Corrêa - CPF nº 

242.261.142-72 Jerrison Pereira Salgado - CPF nº 



574.953.512-68 RELATOR: Conselheiro José Euler 

Potyguara Pereira de Mello GRUPO: II SESSÃO: 14ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO, DE 22 DE AGOSTO DE 

2019. FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. 

APURAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO E 

CONTROLADORA POR IRREGULARIDADES QUE 

ENSEJARAM A REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO 

MUNICÍPIO. AUMENTO DA DESPESA TOTAL COM 

PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 

DO MANDATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL. TRANSGRESSÃO A LRF. 

RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. MULTA. 1. O aumento 

da despesa total com pessoal nos últimos 180 dias de 



mandato é irregularidade gravíssima e suficiente, por si só, 

para ensejar a reprovação das contas. 2. Considerando ser a 

observância ao preceito estatuído na Lei de 

Responsabilidade Fiscal intrínseca às atividades do gestor e, 

especialmente, a inércia do gestor nestes autos, o qual não 

apresentou qualquer fundamento para afastar sua 

responsabilidade, inarredável sua responsabilização, 

devendo sobre ele recair a aplicação de multa prevista no art. 

55, II, da Lei Complementar n. 154/96. 3. De igual modo, a 

responsabilização da Controladora também deve ser 

mantida, haja vista que subscreveu os relatórios do segundo 

e terceiro quadrimestres, expedindo parecer e certificado de 

auditoria de forma incompatível com a realidade, pois o 



Controle Interno tem a função precípua de acompanhar a 

execução dos atos e apontar, em caráter preventivo ou 

corretivamente as ações a serem desempenhadas. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, que 

tratam de Fiscalização de Atos e Contratos para fins de 

acompanhamento no cumprimento do Acórdão (APL TC 

118/18, ID 620085), oriundos da Prestação de Contas do 

exercício de 2016, com o objetivo de apurar a 

responsabilidade Documento ID=817653 inserido por 

MÁRCIA REGINA DE ALMEIDA em 27/09/2019 08:00. 

Pag. 472 TCE-RO Pag. 472 02721/19 TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de 

Processamento e Julgamento DP-SPJ Acórdão APL-TC 



00227/19 referente ao processo 02042/18 Av. Presidente 

Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia 

CEP: 76801-326 www.tce.ro.gov.br 2 de 13 Proc.: 02042/18, 

das condutas dos Controladores Internos Maria Aparecida 

Corrêa e Jerrison Pereira Salgado, e do Prefeito Armando 

Bernardo da Silva, que expediram parecer e certificado de 

auditoria incompatível com a realidade, caracterizando 

obstrução à ação fiscalizatória desta Corte de Contas, 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 JOSÉ 

EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, por 

unanimidade de votos, em: I – Declarar que foi apurada 



transgressão à norma legal, de responsabilidade do Prefeito 

Armando Bernardo da Silva e da Controladora do Município, 

Maria Aparecida Corrêa, em razão do aumento da despesa 

total com pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias do 

mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal, em 

infringência ao disposto no art. 21, parágrafo único, da Lei 

Complementar 101/2000. II – Multar, individualmente, o 

Prefeito Armando Bernardo da Silva e a Controladora do 

Município, Maria Aparecida Corrêa, com fulcro no inciso II 

do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, em R$ 

8.100,00 (oito mil e cem reais) cada, o que equivale a 10% do 

valor consignado no caput do artigo 55 da Lei Complementar 

154/96 (atualizado pela Portaria 1.162/12), por atos 



praticados com grave infração a norma legal, os quais estão 

descritos no item I. III – Determinar que os valores das 

multas consignadas no item II deste Acórdão, sejam 

recolhidas ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do 

Tribunal de Contas do Estado – FDI/TCER, no Banco do 

Brasil, agência 2757-x, conta corrente n. 8358-5, nos termos 

do inciso III, do artigo 3º, da Lei Complementar Estadual n. 

194/97. IV – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

publicação do Acórdão, nos termos do artigo 29, IV, da Lei 

Complementar n. 154/96, para que os responsáveis 

comprovem a esta Corte de Contas o recolhimento das 

multas, observando que o pagamento fora do prazo 

assinalado terá por efeito a incidência de correção 



monetário, em conformidade com o disposto no artigo 56 da 

LC n. 154/96. V – Determinar que, transitado em julgado 

sem o recolhimento das multas constantes do item II deste 

Acórdão, seja iniciada a cobrança judicial nos termos do 

inciso II do artigo 27 e artigo 56, ambos da Lei 

Complementar n. 154/96 c/c o inciso II do artigo 36 do 

Regimento Interno desta Corte e o inciso III do artigo 3º da 

Lei Complementar 194/97. VI – Dar ciência deste acórdão 

aos responsáveis, via Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal 

de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como 

marco inicial para possível interposição de recursos, com 

supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, inciso IV, da Lei 

Complementar n. 154/1996, informando-o que seu inteiro 



teor está disponível para consulta no endereço eletrônico 

www.tce.ro.gov.br, em atenção à sustentabilidade ambiental. 

VII – Dar ciência, via ofício, ao Ministério Público de Contas, 

informando-o de que as outras peças dos autos e 

manifestações, em seu inteiro teor, também estão no sitio 

eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br), em 

atenção ao desenvolvimento sustentável. Documento 
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02042/18. VIII- Dar ciência, via ofício, ao Ministério Público 

Estadual para as providências de sua alçada, por força do art. 

359-G do Código Penal. IX – Determinar ao Departamento 

do Pleno que sejam expedidas as comunicações necessárias e 

que acompanhe o devido cumprimento aos termos do 

presente acórdão. X – Após, deve o Departamento do Pleno, 

encaminhar os autos ao Departamento de Acompanhamento 

de Decisões – DEAD para que promova o seu arquivamento 

temporário até final satisfação dos créditos, caso inexista 

outras medidas a serem tomadas por esta Corte de Contas, 

que não a de aguardar o resultado das respectivas demandas 

judiciais. XI – Atendidas TODAS as exigências contidas neste 



acórdão, arquivem-se os autos. Participaram do julgamento 

os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 

MELLO (Relator), VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, 

FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, PAULO CURI NETO e 

BENEDITO ANTÔNIO ALVES, o Conselheiro-Substituto 

OMAR PIRES DIAS; o Conselheiro Presidente EDILSON DE 

SOUSA SILVA e a Procuradora-Geral do Ministério Público 

de Contas YVONETE FONTINELLE DE MELO. Ausente o 

Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, 

devidamente justificado. Porto Velho, quinta-feira, 22 de 

agosto de 2019. (assinado eletronicamente) JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE MELLO Conselheiro Relator 

(assinado eletronicamente) EDILSON DE SOUSA SILVA 
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PROCESSO: 02042/18– TCE-RO (eletrônico) 

SUBCATEGORIA: Fiscalização de Atos e Contratos 

ASSUNTO: Fiscalização de Atos e Contratos em 

cumprimento ao item VIII do Acórdão APL-TC 00118/18 

proferido no Processo n. 01591/17. JURISDICIONADO: 



Prefeitura Municipal de Seringueiras INTERESSADO: 

Armando Bernardo da Silva - CPF nº 157.857.728-41 

RESPONSÁVEIS: Armando Bernardo da Silva - CPF nº 

157.857.728-41 Maria Aparecida Corrêa - CPF nº 

242.261.142-72 Jerrison Pereira Salgado - CPF nº 

574.953.512-68 ADVOGADOS: Sem Advogados RELATOR: 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO GRUPO: 

II SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária do Pleno, de 22 de agosto 

de 2019. BENEFÍCIOS: Sanção aplicada pelo Tribunal – 

multa – art. 55 – Quantitativo – Financeiro – Direto 

RELATÓRIO 1. Versam os presentes autos de Fiscalização de 

Atos e Contratos para fins de acompanhamento no 

cumprimento do Acórdão (APL TC 118/18, ID 620085), 



oriundos da Prestação de Contas do exercício de 2016, com o 

objetivo de apurar a responsabilidade das condutas dos 

Controladores Internos Maria Aparecida Corrêa e Jerrison 

Pereira Salgado, e do Prefeito Armando Bernardo da Silva, 

que expediram parecer e certificado de auditoria 

incompatível com a realidade, caracterizando obstrução à 

ação fiscalizatória desta Corte de Contas. 2. Em análise 

exordial das peças contábeis, o corpo técnico concluiu pela 

existência de irregularidades e identificou o prefeito 

Armando Bernardo da Silva como principal responsável pelo 

do aumento das despesas com pessoal nos últimos 180 dias 

de mandato, e afastou a conduta da controladora interna 

Maria Aparecida Corrêa, por entender que a sua participação 



teve por finalidade apenas a coleta de dados para subsidiar a 

prestação de contas anual do poder executivo municipal 

(ID=677237). 3. Considerando que os Controladores 

Internos também deveriam ser chamados para se 

manifestarem, saneei os autos e determinei a oitiva dos 

responsáveis para que apresentassem defesa quanto às 

irregularidades apontadas (DM 0239/2018-GCJEPPM, 

ID=681145). Os agentes responsabilizados, porém, 

quedaram-se inertes, deixando transcorrer in albis o prazo 

legal para apresentar suas justificativas de defesa 

(ID=753012). Documento ID=817653 inserido por MÁRCIA 
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ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Processamento e 

Julgamento DP-SPJ Acórdão APL-TC 00227/19 referente ao 

processo 02042/18 Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: 

Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326 

www.tce.ro.gov.br 5 de 13 Proc.: 02042/18. 4. Desta forma, 

decorrido o prazo, o Parquet de Contas assim se manifestou: 

Ante todo o exposto, o Ministério Público de Contas 

considera cumprido o que foi determinado no item VIII do 

Acórdão APL-TC 00118/18, exarado nos autos n. 1591/17-

TCER, e pugna pela aplicação de multa, em patamar acima 

do mínimo, aos Srs. Arnaldo Bernardo da Silva, Prefeito 

Municipal, Jerrison Pereira Salgado, Controlador Interno, e 

à Sra. Maria Aparecida Correa, Controladora-Geral, pelas 



razões consubstanciadas no bojo deste opinativo, 

ressaltando a necessidade de certificação da decisão a ser 

prolatada ao Ministério Público Estadual para as 

providências de sua alçada, por força do art. 359-G do Código 

Penal. 5. É o relatório. VOTO CONSELHEIRO JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 6. Os presentes autos 

foram autuados para apurar a responsabilidade do Prefeito e 

Controladores Internos pelo aumento da despesa total com 

pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias do mandato do 

Chefe do Poder Executivo Municipal. 7. De início, importa 

destacar que para as irregularidades descritas na prestação 

de contas (processo 01591/17), não foram aplicadas sanções 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal nem aos 



Controladores, visto que, na análise das contas de governo, a 

natureza é exclusiva para a gestão do prefeito municipal e 

prevê o julgamento político levado a efeito pelos vereadores 

mediante o auxílio técnico das Cortes de Contas. 8. Mister 

asseverar, também, que não se trata de bis in idem (dupla 

apenação), ou repetição da sanção sobre o mesmo fato, ou 

ainda reexame da prestação de contas (proc. 01591/17), 

simplesmente por se tratar de procedimento específico para 

apurar atos individuais praticados pelos agentes 

responsáveis que, direta ou indiretamente, contribuíram 

para as irregularidades lá evidenciadas. 9. O Ministério 

Público de Contas, em seu parecer, opinou pela aplicação de 

multa aos responsáveis em virtude das irregularidades 



cometidas, nestes termos: [...] Como dito, malgrado 

regularmente citados, os responsáveis - Armando Bernardo 

da Silva, Prefeito, Jerrison Pereira Salgado e Maria 

Aparecido Corrêa, ambos Controladores - quedaram-se 

inertes, não comparecendo aos autos, restando, portanto, 

incontroversa a irregularidade aqui tratada. Assim, 

considerando que não foi produzida qualquer prova em 

contrário das constantes dos autos, para além do descaso 

com a res publicae, os responsáveis não afastaram a 

presunção de veracidade dos fatos. Documento ID=817653 
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02042/18. Sem embargo da aludida incontrovérsia, os 

elementos existentes nos autos não levam a entendimento 

diverso. Vejamos. Conforme relatado alhures, nos moldes do 

item VIII do Acórdão APL-TC 00118/18, a presente 

fiscalização foi instaurada para apurar a responsabilidade do 

então Prefeito de Seringueiras, Sr. Armando Bernardo da 

Silva, e dos agentes que concorreram para o aumento da 

despesa total com pessoal nos últimos 180 dias do mandato 

do Chefe do Poder Executivo Municipal e a expedição de 



parecer e certificado de auditoria de forma incompatível com 

a realidade. A infringência ao art. 21, parágrafo único, da Lei 

de Responsabilidade Fiscal  em face da majoração em 5% da 

despesa com pessoal nos últimos 180 dias de mandato do 

Chefe do Poder Executivo Municipal ensejou a emissão de 

Parecer Prévio por essa Corte pela reprovação das Contas de 

Governo do Município de Seringueiras, exercício de 2016, 

processo 1591/2017-TCER. No tocante à responsabilidade do 

Sr. Arnaldo Bernardo da Silva, enquanto Chefe do Executivo, 

a fim de se evitar tautologia, peço vênia para colacionar 

excertos do Parecer n. 58/2018-GPCMPC, exarado nos autos 

das Contas de Governo acima referenciado, verbis: No 

presente caso, o MPC entende que o ex-Prefeito se absteve de 



demonstrar as razões do aumento da despesa com pessoal no 

período vedado, a despeito de ter tido oportunidade de fazê-

lo, razão pela qual não se pode afastar o apontamento. Como 

se sabe, a Corte de Contas destina especial atenção quanto à 

obrigatoriedade do cumprimento das regras atinentes ao 

final de mandato, culminando, a sua não obediência, na 

emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas 

do município. In casu, caberia ao gestor comprovar, 

mediante a apresentação de firmes razões e documentos, que 

o aumento da despesa havido nos últimos 180 dias do 

mandato não se deu por motivos inerentes à sua própria 

vontade ou que decorreu de qualquer das exceções 

reconhecidas pela Corte como capazes de isentar o gestor de 



responsabilidade. A corroborar tal entendimento, oportuno 

transcrever excerto do Voto condutor do Parecer Prévio n. 

28/2013-Pleno (Proc. 1554/13/TCER), no qual a Corte 

manifestou-se pela reprovação das contas municipais de 

Vilhena, no exercício de 2012, o qual consubstancia a exata 

visão do Parquet acerca da forma adequada de aferir o 

cumprimento da norma em epígrafe: (...) A ofensa ao 

parágrafo único do art. 21 da LRF não é de fácil verificação, 

pois o aumento da despesa nesse caso pode resultar de fatos 

que não guardam nenhuma correlação com os atos 

praticados pelo gestor. Ademais disso, há atos que, muito 

embora causem o incremento da despesa do período em 

restrição, não podem deixar de ser praticados pelo gestor. 



Fácil ver que não basta a mera constatação do aumento da 

despesa do período, há se demonstrar as razões pelas quais o 

incremento ocorreu e, além disso, se era possível ao gestor 

contê-lo. Por outro lado, diante da omissão do gestor em 

demonstrar que o incremento da despesa se deu por motivos 

alheios à sua vontade ou por atos que não podiam deixar de 

ser praticados, há que se presumir, com base no dever legal 

de prestar contas, pelo descumprimento do art. 21, parágrafo 
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de aduzir as causas (excepcionais ou não) que suscitaram o 

aumento da despesa, deve o gestor, por meio da enunciação 

de valores detalhados, evidenciar como se deu a elevação dos 

gastos com pessoal, sob pena de manifestação desfavorável à 

aprovação das contas. Consoante extrai-se do elucidativo 

julgado, o aumento proporcional das despesas com pessoal, 

acompanhado de aumento da RCL, somado à ausência de 

justificativas para o crescimento do gasto no período 

restritivo, como constatado no caso em apreço, descumpre o 

preceito estatuído no art. 21, parágrafo único, da LRF. Aliás, 



o Tribunal de Contas considera que esse incremento da 

despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao término do 

mandato é falha gravíssima que se convola em rejeição das 

contas, consoante se extrai dos pareceres prévios exarados 

pela Corte, cujas ementas são, oportunamente, transcritas: 

PARECER PRÉVIO Nº 20/2014 – PLENO Prestação de 

Contas. Prestação de Contas do Município de Seringueiras – 

exercício de 2012. Final de mandato. Constatação de 

irregularidade grave. Aumento das despesas com pessoal em 

razão da contratação de pessoal nos 180 dias antes do final 

do mandato. Descumprimento das regras de final de 

mandato. Parecer prévio pela não aprovação das contas. 1. 

“In casu”, dentre outras irregularidades evidenciou-se o 



aumento das despesas de pessoal dentro do período de 180 

(cento e oitenta dias) do final do mandato, procedimento 

vedado consoante o teor do que dispõe o art. 21, parágrafo 

único da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que enseja a 

emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas. 

2. A Corte de Contas destina especial atenção quanto à 

obrigatoriedade do cumprimento das regras atinentes ao 

“final de mandato”, culminando, sua não obediência, na 

emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas 

do Município. 3. Parecer Prévio desfavorável à aprovação das 

contas do Município de Seringueiras, com espeque no art. 35 

da LC n. 154/96, c/c 49, §1º, do Regimento Interno desta 

Corte. Precedentes Processos nº 1569/13 e 1485/13 – 



Decisão n. 311/2013 e 280/13; 1403/13, 1530/11, 1570/13 e 

1554/13, Decisões n. 156/2013, n. 244/13, 270/13 e 265/13; 

1596/13 – Decisões n. 271/13; 1534/13 e 1489/13 – Decisões 

nº 260/13 e 264/13. Unanimidade. PARECER PRÉVIO Nº 

8/2014 - PLENO PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – 

EXERCÍCIO DE 2012. FINAL DE MANDATO. 

CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE GRAVE. 

AUMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RAZÃO DA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NOS 180 DIAS ANTES DO 

FINAL DO MANDATO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS 

DE FINAL DE MANDATO. PARECER PRÉVIO PELA NÃO 

APROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. In casu, dentre outras 



irregularidades evidenciou-se o aumento das despesas de 

pessoal dentro do período de 180 (cento e oitenta dias) do 

final do mandato, procedimento vedado consoante o teor do 

que dispõe o art. 21, parágrafo único da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o que enseja a emissão de parecer 

prévio contrário à aprovação das contas. 2. A Corte de Contas 

destina especial atenção quanto à obrigatoriedade do 

cumprimento das regras atinentes ao “final de mandato”, 

culminando, sua não obediência, na emissão de parecer 

prévio contrário à aprovação das contas do município. 3. 

Parecer Prévio desfavorável à aprovação Documento 
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02042/18, das contas do Município de Porto Velho, com 

espeque no art. 35 da LC n. 154/96, c/c 49, §1º, do Regimento 

Interno desta Corte. Precedentes Processos nº 1569/13 e 

1485/13 – Decisão nº 311/2013 e 280/13; 1403/13, 1530/11, 

1570/13 e 1554/13, Decisões nº 156/2013, nº 244/13, 270/13 

e 265/13; 1596/13 – Decisões nº 271/13; 1534/13 e 1489/13 

– Decisões nº. 260/13 e 264/13. Unanimidade (...) Assim, a 

despeito da divergência do corpo técnico acerca da 



metodologia utilizada por essa Corte, o MPC entende que o 

injustificado aumento nominal e proporcional da despesa 

com pessoal nos últimos 180 dias do mandato do Chefe do 

Poder Executivo Municipal de Seringueiras, no exercício de 

2016, impõe o opinativo de reprovação das presentes contas. 

Por sua vez, o Voto do Conselheiro Relator, corroborou o 

entendimento ministerial, ipsis litteris: (...) 138. Em razão 

disso, empresto minha concordância ao parecer do Parquet 

de Contas, no sentido de que: “O ex-Prefeito se absteve de 

demonstrar as razões do aumento da despesa com pessoal no 

período vedado, a despeito de ter tido oportunidade de fazê-

lo, razão pela qual não se pode afastar o 

apontamento.”(Negritos no original). 139. A seguir, 



transcrevo trecho do Parecer nº 058/2018-GPGMPC, às fls. 

591/600, in verbis: (...) 140. Nesse contexto, destaco ainda 

que o percuciente parecer elaborado pelo ilustre Procurador 

Adilson Moreira de Medeiros (ID573401), traz a lume, a 

questão, por meio de vários precedentes acerca do alcance do 

artigo 21, parágrafo único, da LRF, no tocante a 

aplicabilidade aos titulares de todos os poderes e órgãos com 

autonomia administrativo-orçamentário-financeira e, 

quanto ao tema, entendo que não há controvérsia, restando 

assentado nesta Corte de Contas, que a infringência ao 

mencionado dispositivo da norma, é mais que suficiente para 

ensejar a emissão de parecer desfavorável ao julgamento das 

contas, e, como essa questão já se encontra superada, julgo 



desnecessária sua retomada Dessa feita, considerando ser a 

observância ao preceito estatuído na Lei de 

Responsabilidade Fiscal intrínseca às atividades do gestor e, 

especialmente, a exaustiva fundamentação constante dos 

autos de prestação de contas, que ensejou juízo opinativo 

pela não aprovação das Contas e, ainda, a inércia do gestor 

nestes autos, o qual não apresentou qualquer fundamento 

para afastar sua responsabilidade, inarredável sua 

responsabilização, devendo sobre ele recair a aplicação de 

multa prevista no art. 55, II, da Lei Complementar n. 154/96. 

Igualmente, no tocante aos Controladores, impositiva a 

responsabilização. Em relação à reponsabilidade da Sra. 

Maria Aparecida Correa, esta deve ser mantida, haja vista 



que subscreveu os relatórios do segundo e terceiro 

quadrimestres, expedindo parecer e certificado de auditoria 

de forma incompatível com a realidade (ID 620045 e 

620049). É sabido que o Controle Interno tem a função 

precípua de acompanhar a execução dos atos e apontar, em 

caráter preventivo ou corretivamente as ações a serem 

desempenhadas. Documento ID=817653 inserido por 
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É sua função avaliar, controlar e informar o verdadeiro 

desempenho da gestão, no que tange ao cumprimento das 

metas, dos resultados orçamentários, financeiros, entre 

outros pontos de controle, conforme mandamento 

constitucional (art. 74 da CF). Inclusive não foi outro o 

entendimento do Conselheiro Relator na Decisão 

Monocrática DM 0239/2018-GCJEPPM (ID 681145), que 

saneou o feito, por entender imperiosa a oitiva dos 

Controladores Internos que atuaram na prestação de contas, 

ipsis litteris. 8. De outro giro, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (art. 54, parágrafo único e art. 59), detalha outras 

incumbências para o órgão de Controle Interno, entre as 



quais a de monitorar as metas fiscais da lei de diretrizes 

orçamentárias (LDO); averiguar a recondução da despesa de 

pessoal e da dívida consolidada a seus limites; assinar, junto 

com outras autoridades, o Relatório de Gestão Fiscal. 9. No 

tocante à Prefeitura Municipal, o relatório do Controle 

Interno poderá evidenciar a fim de orientar/nortear o Chefe 

do Executivo Municipal: (i) Os alertas vindos das Cortes de 

Contas; (ii) Os projetos anunciados na LDO ainda sequer 

iniciados; (iii) Os projetos com execução bastante morosa; 

(iv) O nível de aplicação em setores constitucionalmente 

protegidos: Saúde, Educação, Precatórios Judiciais; (v) O 

resultado de execução orçamentária; (vi) A evolução da 

dívida de curto e longo prazo; (vii) O recolhimento dos 



encargos sociais; (viii) A adimplência do parcelamento da 

dívida previdenciária (INSS ou regime próprio); (ix) O 

tamanho dos repasses a entidades do terceiro setor; (x) O 

nível do investimento realizado; (xi) O percentual de 

transferências à Câmara de Vereadores proporcionalmente à 

receita do ano anterior; (xii) O número de admissões, 

exonerações, aposentadorias e pensões; (xiii) O percentual 

da despesa de pessoal; e (xiv) Outras informações tidas 

básicas pela unidade de Controle Interno. 10. De se ressaltar 

ainda, que nas leis orgânicas dos Tribunais de Contas, vários 

são os trechos que preveem objetivas funções para o Controle 

Interno. Exemplo disso, no diploma organizativo da Corte da 

União (TCU), tal instância possui status de Ministério, 



devendo emitir parecer sobre tomadas e prestações de contas 

de todas as entidades do governo federal. 11. Assim, entendo 

como imperiosa a oitiva dos Controladores Internos que 

atuaram na prestação de contas, exercício de 2016, da 

Prefeitura Municipal de Seringueiras, vez que, caso reste 

confirmada a irregularidade e suas omissões/negligências no 

dever de fiscalizar, poderão ser penalizados na forma da lei 

que rege a matéria. 12. Saneado os autos, e objetivando o 

cumprimento do disposto no artigo 5º da Constituição 

Federal, determino à Secretaria de Processamento e 

Julgamento do Pleno, com base nos artigos 11 e 12, I e III da 

Lei Complementar Estadual nº 154/96, promova a audiência 

dos agentes a seguir identificados, devendo encaminhar 



cópias desta decisão e do relatório técnico sob o ID 677237, a 

fim de que, no prazo legal de (15 dias), querendo, apresentem 

alegações de defesa, juntando documentos que entendam 

necessários para sanar as irregularidades a eles imputadas, 

alertando-os que as infringências relacionadas ao longo 

desta decisão não são taxativas, isto porque a defesa deve se 

ater obrigatoriamente aos fatos, e não à tipificação legal 

propriamente dita: I – De responsabilidade solidária do 

prefeito municipal do Município de Seringueiras, Armando 

Bernardo da Silva, e dos controladores internos Jerrison 

Pereira Salgado e Maria Aparecida Corrêa, em face da 

infringência ao disposto no Documento ID=817653 inserido 

por MÁRCIA REGINA DE ALMEIDA em 27/09/2019 08:00. 
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02042/18.  Art. 21, Parágrafo único, da Lei Complementar 

Federal n. 101/2000, em razão do aumento das despesas com 

pessoal nos últimos 180 dias de mandato; II – Se os 

mandados não alcançarem o seu objetivo, sendo infrutífera a 

notificação dos responsáveis, para que não se alegue violação 

ao princípio da ampla defesa e contamine os autos de vícios 

de nulidades, determino, desde já, que se renove o ato, desta 



feita por edital, conforme previsto no art. 30 e seguintes do 

Regimento Interno deste Tribunal de Contas; III – No caso 

da citação editalícia fracassar, nomeio, desde já, a Defensoria 

Pública do Estado como entendo ser imprescindível nomear 

curadora especial. Isso porque, Não obstante não exista 

previsão na legislação interna corporis desta Corte de Contas, 

o Art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil impõe que ao 

réu revel será nomeado curador especial, assim como a 

Constituição Federal de 1988, em seu Art. 5º, inciso LV, 

dispõe que “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”; IV – Advindo a defesa, encaminhar os autos à 



Secretaria Geral de Controle Externo para manifestação e, na 

sequência, ao Ministério Público de Contas para emissão de 

Parecer, na forma regimental. In casu, consoante se verifica 

dos relatórios referentes ao segundo e terceiro quadrimestres 

(ID 620045 e 620049), ambos subscritos pela Sra. Maria 

Aparecida Correa, Controladora-Geral, e, ainda, do relatório 

anual sobre as contas, exercício 2016, subscrito pelo 

Controlador Interno, Sr. Jerrison Pereira Salgado (ID 

620042), não se observa qualquer ato efetivo apto a prevenir 

e/ou corrigir a irregularidade perpetrada. Nos Certificados 

de Auditoria referentes ao 2° e 3° quadrimestres, a Sra. Maria 

Aparecida Correa, a despeito de mencionar que 

“considerando que nos exames efetuados no relatório, com 



exceção das recomendações ao gestor do Município para que 

atente aos limites com gastos de pessoal do Poder Executivo 

Municipal, não foram evidenciadas impropriedades ou 

irregularidades que comprometeram a probidade do 

Ordenador de Despesa”, o que se poderia, a princípio, 

considerar como um alerta ao gestor, não se visualiza ao 

longo do relatório as ditas recomendações ao gestor. Além 

disso, emitiu parecer pela regularidade das contas, 

destacando que não foram “constatados atos de gestão ilegal 

ou ilegítimo que possam comprometer as contas do 

ordenador de despesa”. Igualmente, o Sr. Jerrison Pereira 

Salgado, no Relatório de Controle Interno, exercício 2016, 

não fez qualquer menção ao aumento da despesa com 



pessoal, emitindo parecer pela regularidade das contas sem 

qualquer ressalva, asseverando no Certificado de Controle 

Interno que “não foram evidenciadas impropriedades que 

comprometam a probidade do Ordenador de Despesa e 

demais responsáveis, somos pela regularidade das contas do 

Exercício Financeiro de 2016”, não atuando, portanto, de 

forma corretiva, tampouco preventiva, de modo a evitar 

novas irregularidades, expedindo parecer e certificado de 

auditoria de forma incompatível com a realidade. Dessa feita, 

é forçoso concluir que os agentes de controle interno devem 

ser responsabilizados de forma solidária ao Prefeito, uma vez 

que atuaram com culpa, na modalidade negligência, no 

exercício de seu mister constitucional, ao não atuarem com 



diligência necessária a obstar a consumação da 

irregularidade constatada, a saber, aumento das despesas 

com pessoal nos últimos 180 dias de mandato, razão pela 

qual pugna-se pela aplicação da sanção prevista no art. 55, II, 

da Lei Complementar n. 154/96, em patamar acima do 

mínimo, tendo em vista a gravidade da infringência, 

tipificada, aliás, no art. 359-G 3 do Código Penal. Documento 

ID=817653 inserido por MÁRCIA REGINA DE ALMEIDA 

em 27/09/2019 08:00. Pag. 481 TCE-RO Pag. 481 02721/19 
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02042/18.  Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que 

provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda. 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que 

resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento 

e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do 

respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 3 Art. 359-G. 

Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de 

despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores 

ao final do mandato ou da legislatura: (Incluído pela Lei nº 

10.028, de 2000) Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 

anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000) 10. Pois bem. 

Anuo com a proposição ministerial, exceto quanto à 



responsabilização do Controlador Jerrison Pereira Salgado, 

pois verifico que no bojo da prestação de contas (Acórdão 

APLTC 00118/17) sua responsabilidade já foi excluída, 

conforme excertos abaixo: [...] 163. A despeito da grave 

irregularidade ocorrida na gestão relativa ao aumento de 

despesa com pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 

finais do mandato, ocasionando descumprimento do art. 21 

da LRF, o órgão de controle interno opinou pela regularidade 

das presentes contas, apesar de ter sido alertado pelo órgão 

de contabilidade do Município, conforme se depreende da 

documentação encartada sob ID 500512, na defesa 

apresentada pelo contador Cesar Gonçalves de Matos30 , em 

total afronta as disposições legais pertinentes, entendo que 



aquele órgão não está cumprindo seu mister, que é fiscalizar 

e garantir maior eficiência e eficácia nas ações do governo, 

bem como o de auxiliar o controle externo no exercício de sua 

missão institucional. 164. No tocante a irregularidade, o 

Controlador Interno Jerrison Pereira Salgado foi chamado 

aos autos mediante Mandado de Audiência 0284/2017-DP-

SPJ (ID 82172). Em resposta, protocolizou a defesa sob o nº 

12050/17 do ID 499981, aduzindo o que segue: [...] O 

Defendente JERRISON PEREIRA SALGADO é parte 

ilegítima para responder passivamente no presente feito, 

uma vez que só foi nomeado para o Cargo de Controlador 

Geral da Prefeitura de Seringueiras em 03/01/2017, não 

podendo responder por supostas irregularidades anterior a 



sua nomeação a frente da Controladoria. Importante frisar, 

que as irregularidades apontadas no Processo em questão 

referem-se à Prestação de Contas do Exercício de 2016. 

Embora seja servidor de carreira do Município o Defendente 

não ocupava o Cargo de Controlador da Prefeitura naquele 

exercício, sendo que tal função era ocupada pela Servidora 

MARIA APARECIDA CORREA - CPF. N° 242.261.145-72 

(doc. anexo), que atualmente trabalha na Controladoria do 

Município de São Miguel do Guaporé-RO. Registra-se 

também, que o fato do Defendente ter encaminhado o 

Relatório Anual do Controle Interno referente ao exercício de 

2016, não pode ser considerando responsável ou atribuído 

responsabilidades por supostas irregularidade, visto que 



como já frisado apenas encaminhou os documentos como 

recomendado por esta Corte de Contas, razão que tal ato não 

o torna legítimo passivamente para responder nos autos, o 

que desde já requer a sua exclusão como responsável. Neste 

sentido, necessário se faz a Notificação da senhora MARIA 

APARECIDA CORREA, para que querendo faça sua defesa 

quantos às irregularidades apontadas, ao tempo que Requer 

a exclusão da responsabilidade do Defendente nos presentes 

autos. (...) Documento ID=817653 inserido por MÁRCIA 

REGINA DE ALMEIDA em 27/09/2019 08:00. Pag. 482 
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processo 02042/18 Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: 

Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326 

www.tce.ro.gov.br 12 de 13 Proc.: 02042/18.  E para 

confirmar sua defesa, anexou cópia de sua nomeação, 

Portaria nº 002/GAB/PMS/2017, de 03 de janeiro de 2017, 

sob o ID 499981. 166. Compulsado a documentação 

constante do referido documento, verifico que assiste razão 

ao defendente, pois a responsável pelo Controle Interno, 

conforme se depreende do Processo nº 0885/17-TCER 

(apenso) era Maria Aparecida Correa, CPF nº 242.261.142-

72 (Portaria 223/GAB/PMS/2013, de 01/07/2013). No 

entanto, não foi dado o devido contraditório a controladora 

à época, de forma que a irregularidade permanece. 167. 



Diante desses fatos, há que se perseguir em autos apartados 

a responsabilização do agente responsável, neste caso, a 

Controladora Maria Aparecida Correa e o Prefeito Armando 

Bernardo da Silva, para o fim de assegurar a oportunidade do 

uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. [...] VII – Determinar a exclusão da responsabilidade 

imputada nas Decisões em Definição de Responsabilidade 

DM-GCJEPPM-TC 00278/17 do ID 480876; DM-

GCJEPPM-TC 00449/17 do ID 536816 e DM-GCJEPPM-TC 

454/17 do ID 539879, de Jerrison Pereira Salgado - CPF nº 

574.953.512-68, em razão de as impropriedades 

remanescentes a ele atribuídas, não serem de sua 

responsabilidade. Na documentação protocolizada nesta 



Corte sob o nº 12106/17, o contador do Município de 

Seringueiras alerta, mediante os Ofícios 020/2016, de 

20/06/16 e 031/Contabilidade/2016, de 10/08/16), os 

órgãos responsáveis, Controladoria Interna e Prefeito, sobre 

a vedação estampada no art. 21 da LRF. Negritei 11. Assim, 

considerando a exclusão de responsabilidade do Controlador 

Jerrison Pereira Salgado, sem maiores delongas, embora os 

demais responsabilizados tenham sido pessoalmente 

instados a apresentarem novos argumentos, caso 

entendessem necessários, mas mantiveram-se inertes, e os 

argumentos apresentados em sede de prestação de contas 

não foram suficientes para afastar a irregularidade, acolho 

parcialmente o opinativo ministerial no sentido de que 



permanecem as irregularidades com relação a Arnaldo 

Bernardo da Silva, Prefeito Municipal, e Maria Aparecida 

Correa, Controladora-Geral. 12. Ante o exposto e de tudo 

mais que consta nos autos, acolhendo parcialmente o 

entendimento ministerial, apresento a este egrégio plenário 

o seguinte voto: I – Declarar que foi apurada transgressão a 

norma legal, de responsabilidade do Prefeito Armando 

Bernardo da Silva e da Controladora do Município, Maria 

Aparecida Corrêa, em razão do aumento da despesa total 

com pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias do 

mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal, em 

infringência ao disposto no art. 21, parágrafo único, da Lei 

Complementar 101/2000. II – Multar, individualmente, o 



Prefeito Armando Bernardo da Silva e a Controladora do 

Município, Maria Aparecida Corrêa, com fulcro no inciso II 

do artigo 55 da Lei Complementar Documento ID=817653 

inserido por MÁRCIA REGINA DE ALMEIDA em 
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02042/19 de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) cada, o que 

equivale a 10% do valor consignado no caput do artigo 55 da 

Lei Complementar 154/96 (atualizado pela Portaria 



1.162/12), por atos praticados com grave infração a norma 

legal, os quais estão descritos no item I. III – Determinar que 

os valores das multas consignadas no item II deste Acórdão, 

sejam recolhidas ao Fundo de Desenvolvimento Institucional 

do Tribunal de Contas do Estado – FDI/TCER, no Banco do 

Brasil, agência 2757-x, conta corrente n. 8358-5, nos termos 

do inciso III, do artigo 3º, da Lei Complementar Estadual n. 

194/97. IV – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

publicação do Acórdão, nos termos do artigo 29, IV da Lei 

Complementar n. 154/96, para que os responsáveis 

comprovem a esta Corte de Contas o recolhimento das 

multas, observando que o pagamento fora do prazo 

assinalado terá por efeito a incidência de correção 



monetário, em conformidade com o disposto no artigo 56 da 

LC n. 154/96. V – Determinar que, transitado em julgado 

sem o recolhimento das multas constantes do item II deste 

Acórdão, seja iniciada a cobrança judicial nos termos do 

inciso II do artigo 27 e artigo 56, ambos da Lei 

Complementar n. 154/96 c/c o inciso II do artigo 36 do 

Regimento Interno desta Corte e o inciso III do artigo 3º da 

Lei Complementar 194/97. VI – Dar ciência desta Decisão 

aos responsáveis, via Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal 

de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como 

marco inicial para possível interposição de recursos, com 

supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, inciso IV, da Lei 

Complementar n. 154/1996, informando-o que seu inteiro 



teor está disponível para consulta no endereço eletrônico 

www.tce.ro.gov.br, em homenagem à sustentabilidade 

ambiental. VII – Dar ciência, via ofício, ao Ministério Público 

de Contas, informando-o que as outras peças dos autos e 

manifestações, em seu inteiro teor, também estão no sitio 

eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br), em 

atenção ao desenvolvimento sustentável. VIII- Dar ciência, 

via ofício, ao Ministério Público Estadual, para as 

providências de sua alçada, por força do art. 359-G do Código 

Penal. IX – Determinar ao Departamento do Pleno que sejam 

expedidas as comunicações necessárias e acompanhe o 

devido cumprimento aos termos da presente Decisão. X – 

Após, deve o Departamento do Pleno, encaminhar os autos 



ao Departamento de Acompanhamento de Decisões – DEAD 

para que promova o seu arquivamento temporário até final 

satisfação dos créditos, caso inexista outras medidas a serem 

tomadas por esta Corte de Contas, que não a de aguardar o 

resultado das respectivas demandas judiciais. XI – Atendidas 

TODAS as exigências contidas nesta Decisão, arquivem-se os 

autos. É como voto. Documento ID=817653 inserido por 

MÁRCIA REGINA DE ALMEIDA em 27/09/2019 08:00. 

Pag. 484 TCE-RO Pag. 484 02721/19 Em EDILSON DE 

SOUSA SILVA 22 de Agosto de 2019 JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE PRESIDENTE RELATORO 

documento a seguir foi juntado aos autos do processo de 

número 0600250-57.2020.6.22.0035 em 13/10/2020 



22:53:52 por MARCOS GIOVANE ARTICO Documento 

assinado por: - FELIPE MAGNO SILVA FONSECA Consulte 

este documento em: 

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocume

nto/listView.seam usando o código: 

20101321534500000000014914744 ID do documento: 

15831055 Processo: 02042/18 Subcategoria: Fiscalização de 

Atos e Contratos Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de 

Seringueiras Exercício: 2018 CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM 

JULGADO CERTIFICO e dou fé que o Acórdão n. APL-TC 

00227/19 transitou em julgado em 20/09/2019. Porto 

Velho, terça-feira, 24 de setembro de 2019 CARLA PEREIRA 

MARTINS MESTRINER Diretor do Departamento do Pleno 
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Documento ID=817659 inserido por MÁRCIA REGINA DE 

ALMEIDA em 27/09/2019 08:00. Pag. 494 TCE-RO Pag. 

494 02721/19 Em CARLA PEREIRA MARTINS 

MESTRINER 25 de Setembro de 2019 DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DO PLENO. O documento a seguir foi 

juntado aos autos do processo de número 0600250-

57.2020.6.22.0035 em 13/10/2020 22:53:48 por MARCOS 

GIOVANE ARTICO Documento assinado por: - FELIPE 

MAGNO SILVA FONSECA Consulte este documento em: 

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocume

nto/listView.seam usando o código: 



20101321534500000000014914740 ID do documento: 

15831051 13/10/2020 .: Sistema de Emissão de Certidões 

Negativas da 1ª Região :. 

https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/trf1_emitecerti

dao.php 1/2 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JI-PARANÁ CERTIDÃO 

PARA FINS ELEITORAIS Em conformidade com a Lei 

Complementar n. 64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela 

Lei Complementar n. 135, de 04/06/2010, certificamos que, 

para fins de registro de candidatura a cargos eletivos, N A D 

A C O N S T A NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JI-PARANÁ 

contra o nome ARMANDO BERNARDO DA SILVA nem 

contra o CPF: 157.857.728-41. A confirmação da 



autenticidade desta certidão na Internet poderá ser 

verificada pelo destinatário, através do endereço da 

portal.trf1.jus.br/SJRO/ (Menu “Serviços/Certidão online”), 

informando o número desta certidão. Observações: O 

parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou 

em conta processos e procedimentos, inclusive nos Juizados 

Especiais Federais, no âmbito da Seção ou Subseção 

Judiciária identificada acima. Os municípios abrangidos pela 

competência territorial de cada Seção ou Subseção Judiciária 

poderão ser verificados na página do TRF 1º Região, link: 

(http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizac

ao/varas-federais/jurisdicoes-dasvaras-federais.htm). 

Certidão emitida para determinada Seção Judiciária só se 



refere a processos que tramitam ou tenham tramitado em 

unidades jurisdicionais sediadas na capital do estado e UAAs 

a elas vinculadas. Nesta certidão estão sendo considerados os 

processos do PJe. Certidão Emitida em: 13/10/2020 às 21:11 

(hora e data de Brasília). Última atualização dos bancos de 

dados entre 13/10/2020, 21h11min. e 13/10/2020, 

21h11min. Nº 125792 13/10/2020. Sistema de Emissão de 

Certidões Negativas da 1ª Região :. 

https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/trf1_emitecerti

dao.php 2/2 Endereço: Av. Marechal Rondon, Nº 935. Entre 

a Av. 6 de maio e a Av. Almirante Barroso - RO. 78.961-670. 

Fone: (69) 3903-1000. e-Mail: 01vara.JIP@trf1.gov.br. O 

documento a seguir foi juntado aos autos do processo de 

mailto:01vara.JIP@trf1.gov.br


número 0600250-57.2020.6.22.0035 em 13/10/2020 

22:53:48 por MARCOS GIOVANE ARTICO Documento 

assinado por: - FELIPE MAGNO SILVA FONSECA Consulte 

este documento em: 

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocume

nto/listView.seam usando o código: 

20101321534500000000014914742 ID do documento: 

15831053 13/10/2020 .: Sistema de Emissão de Certidões 

Negativas da 1ª Região. 

https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/trf1_emitecerti

dao.php 1/1 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 1ª REGIÃO CERTIDÃO PARA FINS 

ELEITORAIS Em conformidade com a Lei Complementar n. 



64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela Lei Complementar 

n. 135, de 04/06/2010, certificamos que, para fins de registro 

de candidatura a cargos eletivos, N A D A C O N S T A NO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO contra o 

nome ARMANDO BERNARDO DA SILVA nem contra o 

CPF: 157.857.728-41. A confirmação da autenticidade desta 

certidão na Internet poderá ser verificada pelo destinatário, 

através do endereço do portal.trf1.jus.br/ (Menu 

“Serviços/Certidão online”), informando o número desta 

certidão. Nesta certidão estão sendo considerados os 

processos do PJe. Certidão Emitida em: 13/10/2020 às 22:10 

(hora e data de Brasília). Última atualização dos bancos de 

dados entre 13/10/2020, 22h09min. e 13/10/2020, 



22h09min. Endereço: SAU/SUL - Quadra 2, Bloco A. Praça 

dos Tribunais Superiores. CEP: 70070-900. Fone: (61) 3314-

5225. e-Mail: secju@trf1.jus.br. O documento a seguir foi 

juntado aos autos do processo de número 0600250-

57.2020.6.22.0035 em 13/10/2020 22:53:49 por MARCOS 

GIOVANE ARTICO Documento assinado por: - FELIPE 

MAGNO SILVA FONSECA Consulte este documento em: 

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocume

nto/listView.seam usando o código: 

20101321534500000000014914743 ID do documento: 

15831054 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

RONDÔNIA Secretaria de Processamento e Julgamento DP-

SPJ Acórdão APL-TC 00227/19 referente ao processo 
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1 de 13 Proc.: 02042/18. PROCESSO: 02042/18– TCE-RO 

(eletrônico) SUBCATEGORIA: Fiscalização de Atos e 

Contratos ASSUNTO: Fiscalização de Atos e Contratos em 

cumprimento ao item VIII do Acórdão APL-TC 00118/18 

proferido no Processo n. 01591/17. JURISDICIONADO: 

Prefeitura Municipal de Seringueiras INTERESSADO: 

Armando Bernardo da Silva - CPF nº 157.857.728-41 

RESPONSÁVEIS: Armando Bernardo da Silva - CPF nº 

157.857.728-41 Maria Aparecida Corrêa - CPF nº 

242.261.142-72 Jerrison Pereira Salgado - CPF nº 

574.953.512-68 RELATOR: Conselheiro José Euler 



Potyguara Pereira de Mello GRUPO: II SESSÃO: 14ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO, DE 22 DE AGOSTO DE 

2019. FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. 

APURAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO E 

CONTROLADORA POR IRREGULARIDADES QUE 

ENSEJARAM A REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO 

MUNICÍPIO. AUMENTO DA DESPESA TOTAL COM 

PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 

DO MANDATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL. TRANSGRESSÃO A LRF. 

RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. MULTA. 1. O aumento 

da despesa total com pessoal nos últimos 180 dias de 

mandato é irregularidade gravíssima e suficiente, por si só, 



para ensejar a reprovação das contas. 2. Considerando ser a 

observância ao preceito estatuído na Lei de 

Responsabilidade Fiscal intrínseca às atividades do gestor e, 

especialmente, a inércia do gestor nestes autos, o qual não 

apresentou qualquer fundamento para afastar sua 

responsabilidade, inarredável sua responsabilização, 

devendo sobre ele recair a aplicação de multa prevista no art. 

55, II, da Lei Complementar n. 154/96. 3. De igual modo, a 

responsabilização da Controladora também deve ser 

mantida, haja vista que subscreveu os relatórios do segundo 

e terceiro quadrimestres, expedindo parecer e certificado de 

auditoria de forma incompatível com a realidade, pois o 

Controle Interno tem a função precípua de acompanhar a 



execução dos atos e apontar, em caráter preventivo ou 

corretivamente as ações a serem desempenhadas. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, que 

tratam de Fiscalização de Atos e Contratos para fins de 

acompanhamento no cumprimento do Acórdão (APL TC 

118/18, ID 620085), oriundos da Prestação de Contas do 

exercício de 2016, com o objetivo de apurar a 

responsabilidade Documento ID=817653 inserido por 
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das condutas dos Controladores Internos Maria Aparecida 

Corrêa e Jerrison Pereira Salgado, e do Prefeito Armando 

Bernardo da Silva, que expediram parecer e certificado de 

auditoria incompatível com a realidade, caracterizando 

obstrução à ação fiscalizatória desta Corte de Contas, 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 JOSÉ 

EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, por 

unanimidade de votos, em: I – Declarar que foi apurada 

transgressão à norma legal, de responsabilidade do Prefeito 



Armando Bernardo da Silva e da Controladora do Município, 

Maria Aparecida Corrêa, em razão do aumento da despesa 

total com pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias do 

mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal, em 

infringência ao disposto no art. 21, parágrafo único, da Lei 

Complementar 101/2000. II – Multar, individualmente, o 

Prefeito Armando Bernardo da Silva e a Controladora do 

Município, Maria Aparecida Corrêa, com fulcro no inciso II 

do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, em R$ 

8.100,00 (oito mil e cem reais) cada, o que equivale a 10% do 

valor consignado no caput do artigo 55 da Lei Complementar 

154/96 (atualizado pela Portaria 1.162/12), por atos 

praticados com grave infração a norma legal, os quais estão 



descritos no item I. III – Determinar que os valores das 

multas consignadas no item II deste Acórdão, sejam 

recolhidas ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do 

Tribunal de Contas do Estado – FDI/TCER, no Banco do 

Brasil, agência 2757-x, conta corrente n. 8358-5, nos termos 

do inciso III, do artigo 3º, da Lei Complementar Estadual n. 

194/97. IV – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

publicação do Acórdão, nos termos do artigo 29, IV, da Lei 

Complementar n. 154/96, para que os responsáveis 

comprovem a esta Corte de Contas o recolhimento das 

multas, observando que o pagamento fora do prazo 

assinalado terá por efeito a incidência de correção 

monetário, em conformidade com o disposto no artigo 56 da 



LC n. 154/96. V – Determinar que, transitado em julgado 

sem o recolhimento das multas constantes do item II deste 

Acórdão, seja iniciada a cobrança judicial nos termos do 

inciso II do artigo 27 e artigo 56, ambos da Lei 

Complementar n. 154/96 c/c o inciso II do artigo 36 do 

Regimento Interno desta Corte e o inciso III do artigo 3º da 

Lei Complementar 194/97. VI – Dar ciência deste acórdão 

aos responsáveis, via Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal 

de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como 

marco inicial para possível interposição de recursos, com 

supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, inciso IV, da Lei 

Complementar n. 154/1996, informando-o que seu inteiro 

teor está disponível para consulta no endereço eletrônico 



www.tce.ro.gov.br, em atenção à sustentabilidade ambiental. 

VII – Dar ciência, via ofício, ao Ministério Público de Contas, 

informando-o de que as outras peças dos autos e 

manifestações, em seu inteiro teor, também estão no sitio 

eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br), em 

atenção ao desenvolvimento sustentável. Documento 
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02042/18.  Dar ciência, via ofício, ao Ministério Público 

Estadual para as providências de sua alçada, por força do art. 

359-G do Código Penal. IX – Determinar ao Departamento 

do Pleno que sejam expedidas as comunicações necessárias e 

que acompanhe o devido cumprimento aos termos do 

presente acórdão. X – Após, deve o Departamento do Pleno, 

encaminhar os autos ao Departamento de Acompanhamento 

de Decisões – DEAD para que promova o seu arquivamento 

temporário até final satisfação dos créditos, caso inexista 

outras medidas a serem tomadas por esta Corte de Contas, 

que não a de aguardar o resultado das respectivas demandas 

judiciais. XI – Atendidas TODAS as exigências contidas neste 

acórdão, arquivem-se os autos. Participaram do julgamento 



os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 

MELLO (Relator), VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, 

FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, PAULO CURI NETO e 

BENEDITO ANTÔNIO ALVES, o Conselheiro-Substituto 

OMAR PIRES DIAS; o Conselheiro Presidente EDILSON DE 

SOUSA SILVA e a Procuradora-Geral do Ministério Público 

de Contas YVONETE FONTINELLE DE MELO. Ausente o 

Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, 

devidamente justificado. Porto Velho, quinta-feira, 22 de 

agosto de 2019. (Assinado eletronicamente) JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE MELLO Conselheiro Relator 

(assinado eletronicamente) EDILSON DE SOUSA SILVA 

Conselheiro Presidente Documento ID=817653 inserido por 
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PROCESSO: 02042/18– TCE-RO (eletrônico) 

SUBCATEGORIA: Fiscalização de Atos e Contratos 

ASSUNTO: Fiscalização de Atos e Contratos em 

cumprimento ao item VIII do Acórdão APL-TC 00118/18 

proferido no Processo n. 01591/17. JURISDICIONADO: 

Prefeitura Municipal de Seringueiras INTERESSADO: 



Armando Bernardo da Silva - CPF nº 157.857.728-41 

RESPONSÁVEIS: Armando Bernardo da Silva - CPF nº 

157.857.728-41 Maria Aparecida Corrêa - CPF nº 

242.261.142-72 Jerrison Pereira Salgado - CPF nº 

574.953.512-68 ADVOGADOS: Sem Advogados RELATOR: 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO GRUPO: 

II SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária do Pleno, de 22 de agosto 

de 2019. BENEFÍCIOS: Sanção aplicada pelo Tribunal – 

multa – art. 55 – Quantitativo – Financeiro – Direto 

RELATÓRIO 1. Versam os presentes autos de Fiscalização de 

Atos e Contratos para fins de acompanhamento no 

cumprimento do Acórdão (APL TC 118/18, ID 620085), 

oriundos da Prestação de Contas do exercício de 2016, com o 



objetivo de apurar a responsabilidade das condutas dos 

Controladores Internos Maria Aparecida Corrêa e Jerrison 

Pereira Salgado, e do Prefeito Armando Bernardo da Silva, 

que expediram parecer e certificado de auditoria 

incompatível com a realidade, caracterizando obstrução à 

ação fiscalizatória desta Corte de Contas. 2. Em análise 

exordial das peças contábeis, o corpo técnico concluiu pela 

existência de irregularidades e identificou o prefeito 

Armando Bernardo da Silva como principal responsável pelo 

do aumento das despesas com pessoal nos últimos 180 dias 

de mandato, e afastou a conduta da controladora interna 

Maria Aparecida Corrêa, por entender que a sua participação 

teve por finalidade apenas a coleta de dados para subsidiar a 



prestação de contas anual do poder executivo municipal 

(ID=677237). 3. Considerando que os Controladores 

Internos também deveriam ser chamados para se 

manifestarem, saneei os autos e determinei a oitiva dos 

responsáveis para que apresentassem defesa quanto às 

irregularidades apontadas (DM 0239/2018-GCJEPPM, 

ID=681145). Os agentes responsabilizados, porém, 

quedaram-se inertes, deixando transcorrer in albis o prazo 

legal para apresentar suas justificativas de defesa 

(ID=753012). Documento ID=817653 inserido por MÁRCIA 
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Julgamento DP-SPJ Acórdão APL-TC 00227/19 referente ao 

processo 02042/18 Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: 

Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326 

www.tce.ro.gov.br 5 de 13 Proc.: 02042/18. Desta forma, 

decorrido o prazo, o Parquet de Contas assim se manifestou: 

Ante todo o exposto, o Ministério Público de Contas 

considera cumprido o que foi determinado no item VIII do 

Acórdão APL-TC 00118/18, exarado nos autos n. 1591/17-

TCER, e pugna pela aplicação de multa, em patamar acima 

do mínimo, aos Srs. Arnaldo Bernardo da Silva, Prefeito 

Municipal, Jerrison Pereira Salgado, Controlador Interno, e 

à Sra. Maria Aparecida Correa, Controladora-Geral, pelas 

razões consubstanciadas no bojo deste opinativo, 



ressaltando a necessidade de cientificarão da decisão a ser 

prolatada ao Ministério Público Estadual para as 

providências de sua alçada, por força do art. 359-G do Código 

Penal. 5. É o relatório. VOTO CONSELHEIRO JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 6. Os presentes autos 

foram autuados para apurar a responsabilidade do Prefeito e 

Controladores Internos pelo aumento da despesa total com 

pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias do mandato do 

Chefe do Poder Executivo Municipal. 7. De início, importa 

destacar que para as irregularidades descritas na prestação 

de contas (processo 01591/17), não foram aplicadas sanções 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal nem aos 

Controladores, visto que, na análise das contas de governo, a 



natureza é exclusiva para a gestão do prefeito municipal e 

prevê o julgamento político levado a efeito pelos vereadores 

mediante o auxílio técnico das Cortes de Contas. 8. Mister 

asseverar, também, que não se trata de bis in idem (dupla 

apenação), ou repetição da sanção sobre o mesmo fato, ou 

ainda reexame da prestação de contas (proc. 01591/17), 

simplesmente por se tratar de procedimento específico para 

apurar atos individuais praticados pelos agentes 

responsáveis que, direta ou indiretamente, contribuíram 

para as irregularidades lá evidenciadas. 9. O Ministério 

Público de Contas, em seu parecer, opinou pela aplicação de 

multa aos responsáveis em virtude das irregularidades 

cometidas, nestes termos: Como dito, malgrado 



regularmente citados, os responsáveis - Armando Bernardo 

da Silva, Prefeito, Jerrison Pereira Salgado e Maria 

Aparecido Corrêa, ambos Controladores - quedaram-se 

inertes, não comparecendo aos autos, restando, portanto, 

incontroversa a irregularidade aqui tratada. Assim, 

considerando que não foi produzida qualquer prova em 

contrário das constantes dos autos, para além do descaso 

com a res publicae, os responsáveis não afastaram a 

presunção de veracidade dos fatos. Documento ID=817653 

inserido por MÁRCIA REGINA DE ALMEIDA em 
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02042/1. Sem embargo da aludida incontrovérsia, os 

elementos existentes nos autos não levam a entendimento 

diverso. Vejamos. Conforme relatado alhures, nos moldes do 

item VIII do Acórdão APL-TC 00118/18, a presente 

fiscalização foi instaurada para apurar a responsabilidade do 

então Prefeito de Seringueiras, Sr. Armando Bernardo da 

Silva, e dos agentes que concorreram para o aumento da 

despesa total com pessoal nos últimos 180 dias do mandato 

do Chefe do Poder Executivo Municipal e a expedição de 

parecer e certificado de auditoria de forma incompatível com 



a realidade. A infringência ao art. 21, parágrafo único, da Lei 

de Responsabilidade Fiscal , em face da majoração em 5% da 

despesa com pessoal nos últimos 180 dias de mandato do 

Chefe do Poder Executivo Municipal ensejou a emissão de 

Parecer Prévio por essa Corte pela reprovação das Contas de 

Governo do Município de Seringueiras, exercício de 2016, 

processo 1591/2017-TCER. No tocante à responsabilidade do 

Sr. Arnaldo Bernardo da Silva, enquanto Chefe do Executivo, 

a fim de se evitar tautologia, peço vênia para colacionar 

excertos do Parecer n. 58/2018-GPCMPC, exarado nos autos 

das Contas de Governo acima referenciado, verbis: No 

presente caso, o MPC entende que o ex-Prefeito se absteve de 

demonstrar as razões do aumento da despesa com pessoal no 



período vedado, a despeito de ter tido oportunidade de fazê-

lo, razão pela qual não se pode afastar o apontamento. Como 

se sabe, a Corte de Contas destina especial atenção quanto à 

obrigatoriedade do cumprimento das regras atinentes ao 

final de mandato, culminando, a sua não obediência, na 

emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas 

do município. In casu, caberia ao gestor comprovar, 

mediante a apresentação de firmes razões e documentos, que 

o aumento da despesa havido nos últimos 180 dias do 

mandato não se deu por motivos inerentes à sua própria 

vontade ou que decorreu de qualquer das exceções 

reconhecidas pela Corte como capazes de isentar o gestor de 

responsabilidade. A corroborar tal entendimento, oportuno 



transcrever excerto do Voto condutor do Parecer Prévio n. 

28/2013-Pleno (Proc. 1554/13/TCER), no qual a Corte 

manifestou-se pela reprovação das contas municipais de 

Vilhena, no exercício de 2012, o qual consubstancia a exata 

visão do Parquet acerca da forma adequada de aferir o 

cumprimento da norma em epígrafe: (...) A ofensa ao 

parágrafo único do art. 21 da LRF não é de fácil verificação, 

pois o aumento da despesa nesse caso pode resultar de fatos 

que não guardam nenhuma correlação com os atos 

praticados pelo gestor. Ademais disso, há atos que, muito 

embora causem o incremento da despesa do período em 

restrição, não podem deixar de ser praticados pelo gestor. 

Fácil ver que não basta a mera constatação do aumento da 



despesa do período, há se demonstrar as razões pelas quais o 

incremento ocorreu e, além disso, se era possível ao gestor 

contê-lo. Por outro lado, diante da omissão do gestor em 

demonstrar que o incremento da despesa se deu por motivos 

alheios à sua vontade ou por atos que não podiam deixar de 

ser praticados, há que se presumir, com base no dever legal 

de prestar contas, pelo descumprimento do art. 21, parágrafo 
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de aduzir as causas (excepcionais ou não) que suscitaram o 

aumento da despesa, deve o gestor, por meio da enunciação 

de valores detalhados, evidenciar como se deu a elevação dos 

gastos com pessoal, sob pena de manifestação desfavorável à 

aprovação das contas. Consoante extrai-se do elucidativo 

julgado, o aumento proporcional das despesas com pessoal, 

acompanhado de aumento da RCL, somado à ausência de 

justificativas para o crescimento do gasto no período 

restritivo, como constatado no caso em apreço, descumpre o 

preceito estatuído no art. 21, parágrafo único, da LRF. Aliás, 

o Tribunal de Contas considera que esse incremento da 



despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao término do 

mandato é falha gravíssima que se convola em rejeição das 

contas, consoante se extrai dos pareceres prévios exarados 

pela Corte, cujas ementas são, oportunamente, transcritas: 

PARECER PRÉVIO Nº 20/2014 – PLENO Prestação de 

Contas. Prestação de Contas do Município de Seringueiras – 

exercício de 2012. Final de mandato. Constatação de 

irregularidade grave. Aumento das despesas com pessoal em 

razão da contratação de pessoal nos 180 dias antes do final 

do mandato. Descumprimento das regras de final de 

mandato. Parecer prévio pela não aprovação das contas. 1. 

“In casu”, dentre outras irregularidades evidenciou-se o 

aumento das despesas de pessoal dentro do período de 180 



(cento e oitenta dias) do final do mandato, procedimento 

vedado consoante o teor do que dispõe o art. 21, parágrafo 

único da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que enseja a 

emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas. 

2. A Corte de Contas destina especial atenção quanto à 

obrigatoriedade do cumprimento das regras atinentes ao 

“final de mandato”, culminando, sua não obediência, na 

emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas 

do Município. 3. Parecer Prévio desfavorável à aprovação das 

contas do Município de Seringueiras, com espeque no art. 35 

da LC n. 154/96, c/c 49, §1º, do Regimento Interno desta 

Corte. Precedentes Processos nº 1569/13 e 1485/13 – 

Decisão n. 311/2013 e 280/13; 1403/13, 1530/11, 1570/13 e 



1554/13, Decisões n. 156/2013, n. 244/13, 270/13 e 265/13; 

1596/13 – Decisões n. 271/13; 1534/13 e 1489/13 – Decisões 

nº 260/13 e 264/13. Unanimidade. PARECER PRÉVIO Nº 

8/2014 - PLENO PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – 

EXERCÍCIO DE 2012. FINAL DE MANDATO. 

CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE GRAVE. 

AUMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RAZÃO DA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NOS 180 DIAS ANTES DO 

FINAL DO MANDATO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS 

DE FINAL DE MANDATO. PARECER PRÉVIO PELA NÃO 

APROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. In casu, dentre outras 

irregularidades evidenciou-se o aumento das despesas de 



pessoal dentro do período de 180 (cento e oitenta dias) do 

final do mandato, procedimento vedado consoante o teor do 

que dispõe o art. 21, parágrafo único da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o que enseja a emissão de parecer 

prévio contrário à aprovação das contas. 2. A Corte de Contas 

destina especial atenção quanto à obrigatoriedade do 

cumprimento das regras atinentes ao “final de mandato”, 

culminando, sua não obediência, na emissão de parecer 

prévio contrário à aprovação das contas do município. 3. 

Parecer Prévio desfavorável à aprovação Documento 
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02042/18, das contas do Município de Porto Velho, com 

espeque no art. 35 da LC n. 154/96, c/c 49, §1º, do Regimento 

Interno desta Corte. Precedentes Processos nº 1569/13 e 

1485/13 – Decisão nº 311/2013 e 280/13; 1403/13, 1530/11, 

1570/13 e 1554/13, Decisões nº 156/2013, nº 244/13, 270/13 

e 265/13; 1596/13 – Decisões nº 271/13; 1534/13 e 1489/13 

– Decisões nº. 260/13 e 264/13. Unanimidade (...) Assim, a 

despeito da divergência do corpo técnico acerca da 

metodologia utilizada por essa Corte, o MPC entende que o 



injustificado aumento nominal e proporcional da despesa 

com pessoal nos últimos 180 dias do mandato do Chefe do 

Poder Executivo Municipal de Seringueiras, no exercício de 

2016, impõe o opinativo de reprovação das presentes contas. 

Por sua vez, o Voto do Conselheiro Relator, corroborou o 

entendimento ministerial, ipsis litteris: (...) 138. Em razão 

disso, empresto minha concordância ao parecer do Parquet 

de Contas, no sentido de que: “O ex-Prefeito se absteve de 

demonstrar as razões do aumento da despesa com pessoal no 

período vedado, a despeito de ter tido oportunidade de fazê-

lo, razão pela qual não se pode afastar o 

apontamento.”(Negritos no original). 139. A seguir, 

transcrevo trecho do Parecer nº 058/2018-GPGMPC, às fls. 



591/600, in verbis: (...) 140. Nesse contexto, destaco ainda 

que o percuciente parecer elaborado pelo ilustre Procurador 

Adilson Moreira de Medeiros (ID573401), traz a lume, a 

questão, por meio de vários precedentes acerca do alcance do 

artigo 21, parágrafo único, da LRF, no tocante a 

aplicabilidade aos titulares de todos os poderes e órgãos com 

autonomia administrativo-orçamentário-financeira e, 

quanto ao tema, entendo que não há controvérsia, restando 

assentado nesta Corte de Contas, que a infringência ao 

mencionado dispositivo da norma, é mais que suficiente para 

ensejar a emissão de parecer desfavorável ao julgamento das 

contas, e, como essa questão já se encontra superada, julgo 

desnecessária sua retomada Dessa feita, considerando ser a 



observância ao preceito estatuído na Lei de 

Responsabilidade Fiscal intrínseca às atividades do gestor e, 

especialmente, a exaustiva fundamentação constante dos 

autos de prestação de contas, que ensejou juízo opinativo 

pela não aprovação das Contas e, ainda, a inércia do gestor 

nestes autos, o qual não apresentou qualquer fundamento 

para afastar sua responsabilidade, inarredável sua 

responsabilização, devendo sobre ele recair a aplicação de 

multa prevista no art. 55, II, da Lei Complementar n. 154/96. 

Igualmente, no tocante aos Controladores, impositiva a 

responsabilização. Em relação à reponsabilidade da Sra. 

Maria Aparecida Correa, esta deve ser mantida, haja vista 

que subscreveu os relatórios do segundo e terceiro 



quadrimestres, expedindo parecer e certificado de auditoria 

de forma incompatível com a realidade (ID 620045 e 

620049). É sabido que o Controle Interno tem a função 

precípua de acompanhar a execução dos atos e apontar, em 

caráter preventivo ou corretivamente as ações a serem 

desempenhadas. Documento ID=817653 inserido por 
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É sua função avaliar, controlar e informar o verdadeiro 

desempenho da gestão, no que tange ao cumprimento das 

metas, dos resultados orçamentários, financeiros, entre 

outros pontos de controle, conforme mandamento 

constitucional (art. 74 da CF). Inclusive não foi outro o 

entendimento do Conselheiro Relator na Decisão 

Monocrática DM 0239/2018-GCJEPPM (ID 681145), que 

saneou o feito, por entender imperiosa a oitiva dos 

Controladores Internos que atuaram na prestação de contas, 

ipsis litteris: (...) 8. De outro giro, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (art. 54, parágrafo único e art. 59), detalha outras 

incumbências para o órgão de Controle Interno, entre as 

quais a de monitorar as metas fiscais da lei de diretrizes 



orçamentárias (LDO); averiguar a recondução da despesa de 

pessoal e da dívida consolidada a seus limites; assinar, junto 

com outras autoridades, o Relatório de Gestão Fiscal. 9. No 

tocante à Prefeitura Municipal, o relatório do Controle 

Interno poderá evidenciar a fim de orientar/nortear o Chefe 

do Executivo Municipal: (i) Os alertas vindos das Cortes de 

Contas; (ii) Os projetos anunciados na LDO ainda sequer 

iniciados; (iii) Os projetos com execução bastante morosa; 

(iv) O nível de aplicação em setores constitucionalmente 

protegidos: Saúde, Educação, Precatórios Judiciais; (v) O 

resultado de execução orçamentária; (vi) A evolução da 

dívida de curto e longo prazo; (vii) O recolhimento dos 

encargos sociais; (viii) A adimplência do parcelamento da 



dívida previdenciária (INSS ou regime próprio); (ix) O 

tamanho dos repasses a entidades do terceiro setor; (x) O 

nível do investimento realizado; (xi) O percentual de 

transferências à Câmara de Vereadores proporcionalmente à 

receita do ano anterior; (xii) O número de admissões, 

exonerações, aposentadorias e pensões; (xiii) O percentual 

da despesa de pessoal; e (xiv) Outras informações tidas 

básicas pela unidade de Controle Interno. 10. De se ressaltar 

ainda, que nas leis orgânicas dos Tribunais de Contas, vários 

são os trechos que preveem objetivas funções para o Controle 

Interno. Exemplo disso, no diploma organizativo da Corte da 

União (TCU), tal instância possui status de Ministério, 

devendo emitir parecer sobre tomadas e prestações de contas 



de todas as entidades do governo federal. 11. Assim, entendo 

como imperiosa a oitiva dos Controladores Internos que 

atuaram na prestação de contas, exercício de 2016, da 

Prefeitura Municipal de Seringueiras, vez que, caso reste 

confirmada a irregularidade e suas omissões/negligências no 

dever de fiscalizar, poderão ser penalizados na forma da lei 

que rege a matéria. 12. Saneado os autos, e objetivando o 

cumprimento do disposto no artigo 5º da Constituição 

Federal, determino à Secretaria de Processamento e 

Julgamento do Pleno, com base nos artigos 11 e 12, I e III da 

Lei Complementar Estadual nº 154/96, promova a audiência 

dos agentes a seguir identificados, devendo encaminhar 

cópias desta decisão e do relatório técnico sob o ID 677237, a 



fim de que, no prazo legal de (15 dias), querendo, apresentem 

alegações de defesa, juntando documentos que entendam 

necessários para sanar as irregularidades a eles imputadas, 

alertando-os que as infringências relacionadas ao longo 

desta decisão não são taxativas, isto porque a defesa deve se 

ater obrigatoriamente aos fatos, e não à tipificação legal 

propriamente dita: I – De responsabilidade solidária do 

prefeito municipal do Município de Seringueiras, Armando 

Bernardo da Silva, e dos controladores internos Jerrison 

Pereira Salgado e Maria Aparecida Corrêa, em face da 

infringência ao disposto no Documento ID=817653 inserido 
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02042/18, Parágrafo único, da Lei Complementar Federal n. 

101/2000, em razão do aumento das despesas com pessoal 

nos últimos 180 dias de mandato; II – Se os mandados não 

alcançarem o seu objetivo, sendo infrutífera a notificação dos 

responsáveis, para que não se alegue violação ao princípio da 

ampla defesa e contamine os autos de vícios de nulidades, 

determino, desde já, que se renove o ato, desta feita por 

edital, conforme previsto no art. 30 e seguintes do Regimento 



Interno deste Tribunal de Contas; III – No caso da citação 

editalícia fracassar, nomeio, desde já, a Defensoria Pública 

do Estado como entendo ser imprescindível nomear 

curadora especial. Isso porque, Não obstante não exista 

previsão na legislação interna corporis desta Corte de Contas, 

o Art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil impõe que ao 

réu revel será nomeado curador especial, assim como a 

Constituição Federal de 1988, em seu Art. 5º, inciso LV, 

dispõe que “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”; IV – Advindo a defesa, encaminhar os autos à 

Secretaria Geral de Controle Externo para manifestação e, na 



sequência, ao Ministério Público de Contas para emissão de 

Parecer, na forma regimental. In casu, consoante se verifica 

dos relatórios referentes ao segundo e terceiro quadrimestres 

(ID 620045 e 620049), ambos subscritos pela Sra. Maria 

Aparecida Correa, Controladora-Geral, e, ainda, do relatório 

anual sobre as contas, exercício 2016, subscrito pelo 

Controlador Interno, Sr. Jerrison Pereira Salgado (ID 

620042), não se observa qualquer ato efetivo apto a prevenir 

e/ou corrigir a irregularidade perpetrada. Nos Certificados 

de Auditoria referentes ao 2° e 3° quadrimestres, a Sra. Maria 

Aparecida Correa, a despeito de mencionar que 

“considerando que nos exames efetuados no relatório, com 

exceção das recomendações ao gestor do Município para que 



atente aos limites com gastos de pessoal do Poder Executivo 

Municipal, não foram evidenciadas impropriedades ou 

irregularidades que comprometeram a probidade do 

Ordenador de Despesa”, o que se poderia, a princípio, 

considerar como um alerta ao gestor, não se visualiza ao 

longo do relatório as ditas recomendações ao gestor. Além 

disso, emitiu parecer pela regularidade das contas, 

destacando que não foram “constatados atos de gestão ilegal 

ou ilegítimo que possam comprometer as contas do 

ordenador de despesa”. Igualmente, o Sr. Jerrison Pereira 

Salgado, no Relatório de Controle Interno, exercício 2016, 

não fez qualquer menção ao aumento da despesa com 

pessoal, emitindo parecer pela regularidade das contas sem 



qualquer ressalva, asseverando no Certificado de Controle 

Interno que “não foram evidenciadas impropriedades que 

comprometam a probidade do Ordenador de Despesa e 

demais responsáveis, somos pela regularidade das contas do 

Exercício Financeiro de 2016”, não atuando, portanto, de 

forma corretiva, tampouco preventiva, de modo a evitar 

novas irregularidades, expedindo parecer e certificado de 

auditoria de forma incompatível com a realidade. Dessa feita, 

é forçoso concluir que os agentes de controle interno devem 

ser responsabilizados de forma solidária ao Prefeito, uma vez 

que atuaram com culpa, na modalidade negligência, no 

exercício de seu mister constitucional, ao não atuarem com 

diligência necessária a obstar a consumação da 



irregularidade constatada, a saber, aumento das despesas 

com pessoal nos últimos 180 dias de mandato, razão pela 

qual pugna-se pela aplicação da sanção prevista no art. 55, II, 

da Lei Complementar n. 154/96, em patamar acima do 

mínimo, tendo em vista a gravidade da infringência, 

tipificada, aliás, no art. 359-G 3 do Código Penal. Documento 
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02042/18. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque 

aumento da despesa com pessoal e não atenda. Parágrafo 

único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte 

aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e 

oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do 

respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 3 Art. 359-G. 

Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de 

despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores 

ao final do mandato ou da legislatura: (Incluído pela Lei nº 

10.028, de 2000) Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 

anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000) 10. Pois bem. 

Anuo com a proposição ministerial, exceto quanto à 

responsabilização do Controlador Jerrison Pereira Salgado, 



pois verifico que no bojo da prestação de contas (Acórdão 

APLTC 00118/17) sua responsabilidade já foi excluída, 

conforme excertos abaixo: [...] 163. A despeito da grave 

irregularidade ocorrida na gestão relativa ao aumento de 

despesa com pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 

finais do mandato, ocasionando descumprimento do art. 21 

da LRF, o órgão de controle interno opinou pela regularidade 

das presentes contas, apesar de ter sido alertado pelo órgão 

de contabilidade do Município, conforme se depreende da 

documentação encartada sob ID 500512, na defesa 

apresentada pelo contador Cesar Gonçalves de Matos30 , em 

total afronta as disposições legais pertinentes, entendo que 

aquele órgão não está cumprindo seu mister, que é fiscalizar 



e garantir maior eficiência e eficácia nas ações do governo, 

bem como o de auxiliar o controle externo no exercício de sua 

missão institucional. 164. No tocante a irregularidade, o 

Controlador Interno Jerrison Pereira Salgado foi chamado 

aos autos mediante Mandado de Audiência 0284/2017-DP-

SPJ (ID 82172). Em resposta, protocolizou a defesa sob o nº 

12050/17 do ID 499981, aduzindo o que segue: [...] O 

Defendente JERRISON PEREIRA SALGADO é parte 

ilegítima para responder passivamente no presente feito, 

uma vez que só foi nomeado para o Cargo de Controlador 

Geral da Prefeitura de Seringueiras em 03/01/2017, não 

podendo responder por supostas irregularidades anterior a 

sua nomeação a frente da Controladoria. Importante frisar, 



que as irregularidades apontadas no Processo em questão 

referem-se à Prestação de Contas do Exercício de 2016. 

Embora seja servidor de carreira do Município o Defendente 

não ocupava o Cargo de Controlador da Prefeitura naquele 

exercício, sendo que tal função era ocupada pela Servidora 

MARIA APARECIDA CORREA - CPF. N° 242.261.145-72 

(doc. anexo), que atualmente trabalha na Controladoria do 

Município de São Miguel do Guaporé-RO. Registra-se 

também, que o fato do Defendente ter encaminhado o 

Relatório Anual do Controle Interno referente ao exercício de 

2016, não pode ser considerando responsável ou atribuído 

responsabilidades por supostas irregularidade, visto que 

como já frisado apenas encaminhou os documentos como 



recomendado por esta Corte de Contas, razão que tal ato não 

o torna legítimo passivamente para responder nos autos, o 

que desde já requer a sua exclusão como responsável. Neste 

sentido, necessário se faz a Notificação da senhora MARIA 

APARECIDA CORREA, para que querendo faça sua defesa 

quantos às irregularidades apontadas, ao tempo que Requer 

a exclusão da responsabilidade do Defendente nos presentes 

autos. (...) Documento ID=817653 inserido por MÁRCIA 
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confirmar sua defesa, anexou cópia de sua nomeação, 

Portaria nº 002/GAB/PMS/2017, de 03 de janeiro de 2017, 

sob o ID 499981. 166. Compulsado a documentação 

constante do referido documento, verifico que assiste razão 

ao defendente, pois a responsável pelo Controle Interno, 

conforme se depreende do Processo nº 0885/17-TCER 

(apenso) era Maria Aparecida Correa, CPF nº 242.261.142-

72 (Portaria 223/GAB/PMS/2013, de 01/07/2013). No 

entanto, não foi dado o devido contraditório a controladora 

à época, de forma que a irregularidade permanece. 167. 

Diante desses fatos, há que se perseguir em autos apartados 



a responsabilização do agente responsável, neste caso, a 

Controladora Maria Aparecida Correa e o Prefeito Armando 

Bernardo da Silva, para o fim de assegurar a oportunidade do 

uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. [...] VII – Determinar a exclusão da responsabilidade 

imputada nas Decisões em Definição de Responsabilidade 

DM-GCJEPPM-TC 00278/17 do ID 480876; DM-

GCJEPPM-TC 00449/17 do ID 536816 e DM-GCJEPPM-TC 

454/17 do ID 539879, de Jerrison Pereira Salgado - CPF nº 

574.953.512-68, em razão de as impropriedades 

remanescentes a ele atribuídas, não serem de sua 

responsabilidade. Na documentação protocolizada nesta 

Corte sob o nº 12106/17, o contador do Município de 



Seringueiras alerta, mediante os Ofícios 020/2016, de 

20/06/16 e 031/Contabilidade/2016, de 10/08/16), os 

órgãos responsáveis, Controladoria Interna e Prefeito, sobre 

a vedação estampada no art. 21 da LRF. Negritei 11. Assim, 

considerando a exclusão de responsabilidade do Controlador 

Jerrison Pereira Salgado, sem maiores delongas, embora os 

demais responsabilizados tenham sido pessoalmente 

instados a apresentarem novos argumentos, caso 

entendessem necessários, mas mantiveram-se inertes, e os 

argumentos apresentados em sede de prestação de contas 

não foram suficientes para afastar a irregularidade, acolho 

parcialmente o opinativo ministerial no sentido de que 

permanecem as irregularidades com relação a Arnaldo 



Bernardo da Silva, Prefeito Municipal, e Maria Aparecida 

Correa, Controladora-Geral. 12. Ante o exposto e de tudo 

mais que consta nos autos, acolhendo parcialmente o 

entendimento ministerial, apresento a este egrégio plenário 

o seguinte voto: I – Declarar que foi apurada transgressão a 

norma legal, de responsabilidade do Prefeito Armando 

Bernardo da Silva e da Controladora do Município, Maria 

Aparecida Corrêa, em razão do aumento da despesa total 

com pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias do 

mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal, em 

infringência ao disposto no art. 21, parágrafo único, da Lei 

Complementar 101/2000. II – Multar, individualmente, o 

Prefeito Armando Bernardo da Silva e a Controladora do 



Município, Maria Aparecida Corrêa, com fulcro no inciso II 

do artigo 55 da Lei Complementar Documento ID=817653 
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02042/18. Estadual 154/96, em R$ 8.100,00 (oito mil e cem 

reais) cada, o que equivale a 10% do valor consignado no 

caput do artigo 55 da Lei Complementar 154/96 (atualizado 

pela Portaria 1.162/12), por atos praticados com grave 



infração a norma legal, os quais estão descritos no item I. III 

– Determinar que os valores das multas consignadas no item 

II deste Acórdão, sejam recolhidas ao Fundo de 

Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do 

Estado – FDI/TCER, no Banco do Brasil, agência 2757-x, 

conta corrente n. 8358-5, nos termos do inciso III, do artigo 

3º, da Lei Complementar Estadual n. 194/97. IV – Fixar o 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do Acórdão, 

nos termos do artigo 29, IV da Lei Complementar n. 154/96, 

para que os responsáveis comprovem a esta Corte de Contas 

o recolhimento das multas, observando que o pagamento 

fora do prazo assinalado terá por efeito a incidência de 

correção monetário, em conformidade com o disposto no 



artigo 56 da LC n. 154/96. V – Determinar que, transitado 

em julgado sem o recolhimento das multas constantes do 

item II deste Acórdão, seja iniciada a cobrança judicial nos 

termos do inciso II do artigo 27 e artigo 56, ambos da Lei 

Complementar n. 154/96 c/c o inciso II do artigo 36 do 

Regimento Interno desta Corte e o inciso III do artigo 3º da 

Lei Complementar 194/97. VI – Dar ciência desta Decisão 

aos responsáveis, via Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal 

de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como 

marco inicial para possível interposição de recursos, com 

supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, inciso IV, da Lei 

Complementar n. 154/1996, informando-o que seu inteiro 

teor está disponível para consulta no endereço eletrônico 



www.tce.ro.gov.br, em homenagem à sustentabilidade 

ambiental. VII – Dar ciência, via ofício, ao Ministério Público 

de Contas, informando-o que as outras peças dos autos e 

manifestações, em seu inteiro teor, também estão no sitio 

eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br), em 

atenção ao desenvolvimento sustentável. VIII- Dar ciência, 

via ofício, ao Ministério Público Estadual, para as 

providências de sua alçada, por força do art. 359-G do Código 

Penal. IX – Determinar ao Departamento do Pleno que sejam 

expedidas as comunicações necessárias e acompanhe o 

devido cumprimento aos termos da presente Decisão. X – 

Após, deve o Departamento do Pleno, encaminhar os autos 

ao Departamento de Acompanhamento de Decisões – DEAD 



para que promova o seu arquivamento temporário até final 

satisfação dos créditos, caso inexista outras medidas a serem 

tomadas por esta Corte de Contas, que não a de aguardar o 

resultado das respectivas demandas judiciais. XI – Atendidas 

TODAS as exigências contidas nesta Decisão, arquivem-se os 

autos. É como voto. Documento ID=817653 inserido por 

MÁRCIA REGINA DE ALMEIDA em 27/09/2019 08:00. 

Pag. 484 TCE-RO Pag. 484 02721/19 Em EDILSON DE 

SOUSA SILVA 22 de Agosto de 2019 JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE PRESIDENTE RELATOR. O 

documento a seguir foi juntado aos autos do processo de 

número 0600250-57.2020.6.22.0035 em 13/10/2020 

22:53:52 por MARCOS GIOVANE ARTICO Documento 



assinado por: - FELIPE MAGNO SILVA FONSECA Consulte 

este documento em: 

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocume

nto/listView.seam usando o código: 

20101321534500000000014914744 ID do documento: 

15831055 Processo: 02042/18 Subcategoria: Fiscalização de 

Atos e Contratos Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de 

Seringueiras Exercício: 2018 CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM 

JULGADO CERTIFICO e dou fé que o Acórdão n. APL-TC 

00227/19 transitou em julgado em 20/09/2019. Porto 

Velho, terça-feira, 24 de setembro de 2019 CARLA PEREIRA 

MARTINS MESTRINER Diretor do Departamento do Pleno 

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho 
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1 de 13 Proc.: 02042/18. PROCESSO: 02042/18– TCE-RO 

(eletrônico) SUBCATEGORIA: Fiscalização de Atos e 

Contratos ASSUNTO: Fiscalização de Atos e Contratos em 

cumprimento ao item VIII do Acórdão APL-TC 00118/18 

proferido no Processo n. 01591/17. JURISDICIONADO: 

Prefeitura Municipal de Seringueiras INTERESSADO: 

Armando Bernardo da Silva - CPF nº 157.857.728-41 

RESPONSÁVEIS: Armando Bernardo da Silva - CPF nº 



157.857.728-41 Maria Aparecida Corrêa - CPF nº 

242.261.142-72 Jerrison Pereira Salgado - CPF nº 

574.953.512-68 RELATOR: Conselheiro José Euler 

Potyguara Pereira de Mello GRUPO: II SESSÃO: 14ª 

SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENO, DE 22 DE AGOSTO DE 

2019. FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. 

APURAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO E 

CONTROLADORA POR IRREGULARIDADES QUE 

ENSEJARAM A REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO 

MUNICÍPIO. AUMENTO DA DESPESA TOTAL COM 

PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 

DO MANDATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL. TRANSGRESSÃO A LRF. 



RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. MULTA. 1. O aumento 

da despesa total com pessoal nos últimos 180 dias de 

mandato é irregularidade gravíssima e suficiente, por si só, 

para ensejar a reprovação das contas. 2. Considerando ser a 

observância ao preceito estatuído na Lei de 

Responsabilidade Fiscal intrínseca às atividades do gestor e, 

especialmente, a inércia do gestor nestes autos, o qual não 

apresentou qualquer fundamento para afastar sua 

responsabilidade, inarredável sua responsabilização, 

devendo sobre ele recair a aplicação de multa prevista no art. 

55, II, da Lei Complementar n. 154/96. 3. De igual modo, a 

responsabilização da Controladora também deve ser 

mantida, haja vista que subscreveu os relatórios do segundo 



e terceiro quadrimestres, expedindo parecer e certificado de 

auditoria de forma incompatível com a realidade, pois o 

Controle Interno tem a função precípua de acompanhar a 

execução dos atos e apontar, em caráter preventivo ou 

corretivamente as ações a serem desempenhadas. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, que 

tratam de Fiscalização de Atos e Contratos para fins de 

acompanhamento no cumprimento do Acórdão (APL TC 

118/18, ID 620085), oriundos da Prestação de Contas do 

exercício de 2016, com o objetivo de apurar a 

responsabilidade Documento ID=817653 inserido por 

MÁRCIA REGINA DE ALMEIDA em 27/09/2019 08:00. 
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das condutas dos Controladores Internos Maria Aparecida 

Corrêa e Jerrison Pereira Salgado, e do Prefeito Armando 

Bernardo da Silva, que expediram parecer e certificado de 

auditoria incompatível com a realidade, caracterizando 

obstrução à ação fiscalizatória desta Corte de Contas, 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 JOSÉ 



EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, por 

unanimidade de votos, em: I – Declarar que foi apurada 

transgressão à norma legal, de responsabilidade do Prefeito 

Armando Bernardo da Silva e da Controladora do Município, 

Maria Aparecida Corrêa, em razão do aumento da despesa 

total com pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias do 

mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal, em 

infringência ao disposto no art. 21, parágrafo único, da Lei 

Complementar 101/2000. II – Multar, individualmente, o 

Prefeito Armando Bernardo da Silva e a Controladora do 

Município, Maria Aparecida Corrêa, com fulcro no inciso II 

do artigo 55 da Lei Complementar Estadual 154/96, em R$ 

8.100,00 (oito mil e cem reais) cada, o que equivale a 10% do 



valor consignado no caput do artigo 55 da Lei Complementar 

154/96 (atualizado pela Portaria 1.162/12), por atos 

praticados com grave infração a norma legal, os quais estão 

descritos no item I. III – Determinar que os valores das 

multas consignadas no item II deste Acórdão, sejam 

recolhidas ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do 

Tribunal de Contas do Estado – FDI/TCER, no Banco do 

Brasil, agência 2757-x, conta corrente n. 8358-5, nos termos 

do inciso III, do artigo 3º, da Lei Complementar Estadual n. 

194/97. IV – Fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

publicação do Acórdão, nos termos do artigo 29, IV, da Lei 

Complementar n. 154/96, para que os responsáveis 

comprovem a esta Corte de Contas o recolhimento das 



multas, observando que o pagamento fora do prazo 

assinalado terá por efeito a incidência de correção 

monetário, em conformidade com o disposto no artigo 56 da 

LC n. 154/96. V – Determinar que, transitado em julgado 

sem o recolhimento das multas constantes do item II deste 

Acórdão, seja iniciada a cobrança judicial nos termos do 

inciso II do artigo 27 e artigo 56, ambos da Lei 

Complementar n. 154/96 c/c o inciso II do artigo 36 do 

Regimento Interno desta Corte e o inciso III do artigo 3º da 

Lei Complementar 194/97. VI – Dar ciência deste acórdão 

aos responsáveis, via Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal 

de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como 

marco inicial para possível interposição de recursos, com 



supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, inciso IV, da Lei 

Complementar n. 154/1996, informando-o que seu inteiro 

teor está disponível para consulta no endereço eletrônico 

www.tce.ro.gov.br, em atenção à sustentabilidade ambiental. 

VII – Dar ciência, via ofício, ao Ministério Público de Contas, 

informando-o de que as outras peças dos autos e 

manifestações, em seu inteiro teor, também estão no sitio 

eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br), em 

atenção ao desenvolvimento sustentável. Documento 

ID=817653 inserido por MÁRCIA REGINA DE ALMEIDA 
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02042/18.  Dar ciência, via ofício, ao Ministério Público 

Estadual para as providências de sua alçada, por força do art. 

359-G do Código Penal. IX – Determinar ao Departamento 

do Pleno que sejam expedidas as comunicações necessárias e 

que acompanhe o devido cumprimento aos termos do 

presente acórdão. X – Após, deve o Departamento do Pleno, 

encaminhar os autos ao Departamento de Acompanhamento 

de Decisões – DEAD para que promova o seu arquivamento 

temporário até final satisfação dos créditos, caso inexista 

outras medidas a serem tomadas por esta Corte de Contas, 



que não a de aguardar o resultado das respectivas demandas 

judiciais. XI – Atendidas TODAS as exigências contidas neste 

acórdão, arquivem-se os autos. Participaram do julgamento 

os Conselheiros JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE 

MELLO (Relator), VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, 

FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, PAULO CURI NETO e 

BENEDITO ANTÔNIO ALVES, o Conselheiro-Substituto 

OMAR PIRES DIAS; o Conselheiro Presidente EDILSON DE 

SOUSA SILVA e a Procuradora-Geral do Ministério Público 

de Contas YVONETE FONTINELLE DE MELO. Ausente o 

Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, 

devidamente justificado. Porto Velho, quinta-feira, 22 de 

agosto de 2019. (Assinado eletronicamente) JOSÉ EULER 



POTYGUARA PEREIRA DE MELLO Conselheiro Relator 

(assinado eletronicamente) EDILSON DE SOUSA SILVA 

Conselheiro Presidente Documento ID=817653 inserido por 
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PROCESSO: 02042/18– TCE-RO (eletrônico) 

SUBCATEGORIA: Fiscalização de Atos e Contratos 

ASSUNTO: Fiscalização de Atos e Contratos em 



cumprimento ao item VIII do Acórdão APL-TC 00118/18 

proferido no Processo n. 01591/17. JURISDICIONADO: 

Prefeitura Municipal de Seringueiras INTERESSADO: 

Armando Bernardo da Silva - CPF nº 157.857.728-41 

RESPONSÁVEIS: Armando Bernardo da Silva - CPF nº 

157.857.728-41 Maria Aparecida Corrêa - CPF nº 

242.261.142-72 Jerrison Pereira Salgado - CPF nº 

574.953.512-68 ADVOGADOS: Sem Advogados RELATOR: 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO GRUPO: 

II SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária do Pleno, de 22 de agosto 

de 2019. BENEFÍCIOS: Sanção aplicada pelo Tribunal – 

multa – art. 55 – Quantitativo – Financeiro – Direto 

RELATÓRIO 1. Versam os presentes autos de Fiscalização de 



Atos e Contratos para fins de acompanhamento no 

cumprimento do Acórdão (APL TC 118/18, ID 620085), 

oriundos da Prestação de Contas do exercício de 2016, com o 

objetivo de apurar a responsabilidade das condutas dos 

Controladores Internos Maria Aparecida Corrêa e Jerrison 

Pereira Salgado, e do Prefeito Armando Bernardo da Silva, 

que expediram parecer e certificado de auditoria 

incompatível com a realidade, caracterizando obstrução à 

ação fiscalizatória desta Corte de Contas. 2. Em análise 

exordial das peças contábeis, o corpo técnico concluiu pela 

existência de irregularidades e identificou o prefeito 

Armando Bernardo da Silva como principal responsável pelo 

do aumento das despesas com pessoal nos últimos 180 dias 



de mandato, e afastou a conduta da controladora interna 

Maria Aparecida Corrêa, por entender que a sua participação 

teve por finalidade apenas a coleta de dados para subsidiar a 

prestação de contas anual do poder executivo municipal 

(ID=677237). 3. Considerando que os Controladores 

Internos também deveriam ser chamados para se 

manifestarem, saneei os autos e determinei a oitiva dos 

responsáveis para que apresentassem defesa quanto às 

irregularidades apontadas (DM 0239/2018-GCJEPPM, 

ID=681145). Os agentes responsabilizados, porém, 

quedaram-se inertes, deixando transcorrer in albis o prazo 

legal para apresentar suas justificativas de defesa 

(ID=753012). Documento ID=817653 inserido por MÁRCIA 
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Julgamento DP-SPJ Acórdão APL-TC 00227/19 referente ao 

processo 02042/18 Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: 

Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326 

www.tce.ro.gov.br 5 de 13 Proc.: 02042/18. Desta forma, 

decorrido o prazo, o Parquet de Contas assim se manifestou: 

Ante todo o exposto, o Ministério Público de Contas 

considera cumprido o que foi determinado no item VIII do 

Acórdão APL-TC 00118/18, exarado nos autos n. 1591/17-

TCER, e pugna pela aplicação de multa, em patamar acima 

do mínimo, aos Srs. Arnaldo Bernardo da Silva, Prefeito 



Municipal, Jerrison Pereira Salgado, Controlador Interno, e 

à Sra. Maria Aparecida Correa, Controladora-Geral, pelas 

razões consubstanciadas no bojo deste opinativo, 

ressaltando a necessidade de identificação da decisão a ser 

prolatada ao Ministério Público Estadual para as 

providências de sua alçada, por força do art. 359-G do Código 

Penal. 5. É o relatório. VOTO CONSELHEIRO JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 6. Os presentes autos 

foram autuados para apurar a responsabilidade do Prefeito e 

Controladores Internos pelo aumento da despesa total com 

pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias do mandato do 

Chefe do Poder Executivo Municipal. 7. De início, importa 

destacar que para as irregularidades descritas na prestação 



de contas (processo 01591/17), não foram aplicadas sanções 

ao Chefe do Poder Executivo Municipal nem aos 

Controladores, visto que, na análise das contas de governo, a 

natureza é exclusiva para a gestão do prefeito municipal e 

prevê o julgamento político levado a efeito pelos vereadores 

mediante o auxílio técnico das Cortes de Contas. 8. Mister 

asseverar, também, que não se trata de bis in idem (dupla 

apenação), ou repetição da sanção sobre o mesmo fato, ou 

ainda reexame da prestação de contas (proc. 01591/17), 

simplesmente por se tratar de procedimento específico para 

apurar atos individuais praticados pelos agentes 

responsáveis que, direta ou indiretamente, contribuíram 

para as irregularidades lá evidenciadas. 9. O Ministério 



Público de Contas, em seu parecer, opinou pela aplicação de 

multa aos responsáveis em virtude das irregularidades 

cometidas, nestes termos: Como dito, malgrado 

regularmente citados, os responsáveis - Armando Bernardo 

da Silva, Prefeito, Jerrison Pereira Salgado e Maria 

Aparecido Corrêa, ambos Controladores - quedaram-se 

inertes, não comparecendo aos autos, restando, portanto, 

incontroversa a irregularidade aqui tratada. Assim, 

considerando que não foi produzida qualquer prova em 

contrário das constantes dos autos, para além do descaso 

com a res publicae, os responsáveis não afastaram a 

presunção de veracidade dos fatos. Documento ID=817653 

inserido por MÁRCIA REGINA DE ALMEIDA em 
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02042/18. Sem embargo da aludida incontrovérsia, os 

elementos existentes nos autos não levam a entendimento 

diverso. Vejamos. Conforme relatado alhures, nos moldes do 

item VIII do Acórdão APL-TC 00118/18, a presente 

fiscalização foi instaurada para apurar a responsabilidade do 

então Prefeito de Seringueiras, Sr. Armando Bernardo da 

Silva, e dos agentes que concorreram para o aumento da 



despesa total com pessoal nos últimos 180 dias do mandato 

do Chefe do Poder Executivo Municipal e a expedição de 

parecer e certificado de auditoria de forma incompatível com 

a realidade. A infringência ao art. 21, parágrafo único, da Lei 

de Responsabilidade Fiscal2 , em face da majoração em 5% 

da despesa com pessoal nos últimos 180 dias de mandato do 

Chefe do Poder Executivo Municipal ensejou a emissão de 

Parecer Prévio por essa Corte pela reprovação das Contas de 

Governo do Município de Seringueiras, exercício de 2016, 

processo 1591/2017-TCER. No tocante à responsabilidade do 

Sr. Arnaldo Bernardo da Silva, enquanto Chefe do Executivo, 

a fim de se evitar tautologia, peço vênia para colacionar 

excertos do Parecer n. 58/2018-GPCMPC, exarado nos autos 



das Contas de Governo acima referenciado, verbis: No 

presente caso, o MPC entende que o ex-Prefeito se absteve de 

demonstrar as razões do aumento da despesa com pessoal no 

período vedado, a despeito de ter tido oportunidade de fazê-

lo, razão pela qual não se pode afastar o apontamento. Como 

se sabe, a Corte de Contas destina especial atenção quanto à 

obrigatoriedade do cumprimento das regras atinentes ao 

final de mandato, culminando, a sua não obediência, na 

emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas 

do município. In casu, caberia ao gestor comprovar, 

mediante a apresentação de firmes razões e documentos, que 

o aumento da despesa havido nos últimos 180 dias do 

mandato não se deu por motivos inerentes à sua própria 



vontade ou que decorreu de qualquer das exceções 

reconhecidas pela Corte como capazes de isentar o gestor de 

responsabilidade. A corroborar tal entendimento, oportuno 

transcrever excerto do Voto condutor do Parecer Prévio n. 

28/2013-Pleno (Proc. 1554/13/TCER), no qual a Corte 

manifestou-se pela reprovação das contas municipais de 

Vilhena, no exercício de 2012, o qual consubstancia a exata 

visão do Parquet acerca da forma adequada de aferir o 

cumprimento da norma em epígrafe: (...) A ofensa ao 

parágrafo único do art. 21 da LRF não é de fácil verificação, 

pois o aumento da despesa nesse caso pode resultar de fatos 

que não guardam nenhuma correlação com os atos 

praticados pelo gestor. Ademais disso, há atos que, muito 



embora causem o incremento da despesa do período em 

restrição, não podem deixar de ser praticados pelo gestor. 

Fácil ver que não basta a mera constatação do aumento da 

despesa do período, há se demonstrar as razões pelas quais o 

incremento ocorreu e, além disso, se era possível ao gestor 

contê-lo. Por outro lado, diante da omissão do gestor em 

demonstrar que o incremento da despesa se deu por motivos 

alheios à sua vontade ou por atos que não podiam deixar de 

ser praticados, há que se presumir, com base no dever legal 

de prestar contas, pelo descumprimento do art. 21, parágrafo 
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de aduzir as causas (excepcionais ou não) que suscitaram o 

aumento da despesa, deve o gestor, por meio da enunciação 

de valores detalhados, evidenciar como se deu a elevação dos 

gastos com pessoal, sob pena de manifestação desfavorável à 

aprovação das contas. Consoante extrai-se do elucidativo 

julgado, o aumento proporcional das despesas com pessoal, 

acompanhado de aumento da RCL, somado à ausência de 

justificativas para o crescimento do gasto no período 



restritivo, como constatado no caso em apreço, descumpre o 

preceito estatuído no art. 21, parágrafo único, da LRF. Aliás, 

o Tribunal de Contas considera que esse incremento da 

despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao término do 

mandato é falha gravíssima que se convola em rejeição das 

contas, consoante se extrai dos pareceres prévios exarados 

pela Corte, cujas ementas são, oportunamente, transcritas: 

PARECER PRÉVIO Nº 20/2014 – PLENO Prestação de 

Contas. Prestação de Contas do Município de Seringueiras – 

exercício de 2012. Final de mandato. Constatação de 

irregularidade grave. Aumento das despesas com pessoal em 

razão da contratação de pessoal nos 180 dias antes do final 

do mandato. Descumprimento das regras de final de 



mandato. Parecer prévio pela não aprovação das contas. 1. 

“In casu”, dentre outras irregularidades evidenciou-se o 

aumento das despesas de pessoal dentro do período de 180 

(cento e oitenta dias) do final do mandato, procedimento 

vedado consoante o teor do que dispõe o art. 21, parágrafo 

único da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que enseja a 

emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas. 

2. A Corte de Contas destina especial atenção quanto à 

obrigatoriedade do cumprimento das regras atinentes ao 

“final de mandato”, culminando, sua não obediência, na 

emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas 

do Município. 3. Parecer Prévio desfavorável à aprovação das 

contas do Município de Seringueiras, com espeque no art. 35 



da LC n. 154/96, c/c 49, §1º, do Regimento Interno desta 

Corte. Precedentes Processos nº 1569/13 e 1485/13 – 

Decisão n. 311/2013 e 280/13; 1403/13, 1530/11, 1570/13 e 

1554/13, Decisões n. 156/2013, n. 244/13, 270/13 e 265/13; 

1596/13 – Decisões n. 271/13; 1534/13 e 1489/13 – Decisões 

nº 260/13 e 264/13. Unanimidade. PARECER PRÉVIO Nº 

8/2014 - PLENO PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO 

DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – 

EXERCÍCIO DE 2012. FINAL DE MANDATO. 

CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE GRAVE. 

AUMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL EM RAZÃO DA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NOS 180 DIAS ANTES DO 

FINAL DO MANDATO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS 



DE FINAL DE MANDATO. PARECER PRÉVIO PELA NÃO 

APROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. In casu, dentre outras 

irregularidades evidenciou-se o aumento das despesas de 

pessoal dentro do período de 180 (cento e oitenta dias) do 

final do mandato, procedimento vedado consoante o teor do 

que dispõe o art. 21, parágrafo único da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o que enseja a emissão de parecer 

prévio contrário à aprovação das contas. 2. A Corte de Contas 

destina especial atenção quanto à obrigatoriedade do 

cumprimento das regras atinentes ao “final de mandato”, 

culminando, sua não obediência, na emissão de parecer 

prévio contrário à aprovação das contas do município. 3. 

Parecer Prévio desfavorável à aprovação Documento 
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02042/18, das contas do Município de Porto Velho, com 

espeque no art. 35 da LC n. 154/96, c/c 49, §1º, do Regimento 

Interno desta Corte. Precedentes Processos nº 1569/13 e 

1485/13 – Decisão nº 311/2013 e 280/13; 1403/13, 1530/11, 

1570/13 e 1554/13, Decisões nº 156/2013, nº 244/13, 270/13 

e 265/13; 1596/13 – Decisões nº 271/13; 1534/13 e 1489/13 



– Decisões nº. 260/13 e 264/13. Unanimidade (...) Assim, a 

despeito da divergência do corpo técnico acerca da 

metodologia utilizada por essa Corte, o MPC entende que o 

injustificado aumento nominal e proporcional da despesa 

com pessoal nos últimos 180 dias do mandato do Chefe do 

Poder Executivo Municipal de Seringueiras, no exercício de 

2016, impõe o opinativo de reprovação das presentes contas. 

Por sua vez, o Voto do Conselheiro Relator, corroborou o 

entendimento ministerial, ipsis litteris: (...) 138. Em razão 

disso, empresto minha concordância ao parecer do Parquet 

de Contas, no sentido de que: “O ex-Prefeito se absteve de 

demonstrar as razões do aumento da despesa com pessoal no 

período vedado, a despeito de ter tido oportunidade de fazê-



lo, razão pela qual não se pode afastar o 

apontamento.”(Negritos no original). 139. A seguir, 

transcrevo trecho do Parecer nº 058/2018-GPGMPC, às fls. 

591/600, in verbis: (...) 140. Nesse contexto, destaco ainda 

que o percuciente parecer elaborado pelo ilustre Procurador 

Adilson Moreira de Medeiros (ID573401), traz a lume, a 

questão, por meio de vários precedentes acerca do alcance do 

artigo 21, parágrafo único, da LRF, no tocante a 

aplicabilidade aos titulares de todos os poderes e órgãos com 

autonomia administrativo-orçamentário-financeira e, 

quanto ao tema, entendo que não há controvérsia, restando 

assentado nesta Corte de Contas, que a infringência ao 

mencionado dispositivo da norma, é mais que suficiente para 



ensejar a emissão de parecer desfavorável ao julgamento das 

contas, e, como essa questão já se encontra superada, julgo 

desnecessária sua retomada Dessa feita, considerando ser a 

observância ao preceito estatuído na Lei de 

Responsabilidade Fiscal intrínseca às atividades do gestor e, 

especialmente, a exaustiva fundamentação constante dos 

autos de prestação de contas, que ensejou juízo opinativo 

pela não aprovação das Contas e, ainda, a inércia do gestor 

nestes autos, o qual não apresentou qualquer fundamento 

para afastar sua responsabilidade, inarredável sua 

responsabilização, devendo sobre ele recair a aplicação de 

multa prevista no art. 55, II, da Lei Complementar n. 154/96. 

Igualmente, no tocante aos Controladores, impositiva a 



responsabilização. Em relação à reponsabilidade da Sra. 

Maria Aparecida Correa, esta deve ser mantida, haja vista 

que subscreveu os relatórios do segundo e terceiro 

quadrimestres, expedindo parecer e certificado de auditoria 

de forma incompatível com a realidade (ID 620045 e 

620049). É sabido que o Controle Interno tem a função 

precípua de acompanhar a execução dos atos e apontar, em 

caráter preventivo ou corretivamente as ações a serem 

desempenhadas. Documento ID=817653 inserido por 
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É sua função avaliar, controlar e informar o verdadeiro 

desempenho da gestão, no que tange ao cumprimento das 

metas, dos resultados orçamentários, financeiros, entre 

outros pontos de controle, conforme mandamento 

constitucional (art. 74 da CF). Inclusive não foi outro o 

entendimento do Conselheiro Relator na Decisão 

Monocrática DM 0239/2018-GCJEPPM (ID 681145), que 

saneou o feito, por entender imperiosa a oitiva dos 

Controladores Internos que atuaram na prestação de contas, 

ipsis litteris: (...) 8. De outro giro, a Lei de Responsabilidade 



Fiscal (art. 54, parágrafo único e art. 59), detalha outras 

incumbências para o órgão de Controle Interno, entre as 

quais a de monitorar as metas fiscais da lei de diretrizes 

orçamentárias (LDO); averiguar a recondução da despesa de 

pessoal e da dívida consolidada a seus limites; assinar, junto 

com outras autoridades, o Relatório de Gestão Fiscal. 9. No 

tocante à Prefeitura Municipal, o relatório do Controle 

Interno poderá evidenciar a fim de orientar/nortear o Chefe 

do Executivo Municipal: (i) Os alertas vindos das Cortes de 

Contas; (ii) Os projetos anunciados na LDO ainda sequer 

iniciados; (iii) Os projetos com execução bastante morosa; 

(iv) O nível de aplicação em setores constitucionalmente 

protegidos: Saúde, Educação, Precatórios Judiciais; (v) O 



resultado de execução orçamentária; (vi) A evolução da 

dívida de curto e longo prazo; (vii) O recolhimento dos 

encargos sociais; (viii) A adimplência do parcelamento da 

dívida previdenciária (INSS ou regime próprio); (ix) O 

tamanho dos repasses a entidades do terceiro setor; (x) O 

nível do investimento realizado; (xi) O percentual de 

transferências à Câmara de Vereadores proporcionalmente à 

receita do ano anterior; (xii) O número de admissões, 

exonerações, aposentadorias e pensões; (xiii) O percentual 

da despesa de pessoal; e (xiv) Outras informações tidas 

básicas pela unidade de Controle Interno. 10. De se ressaltar 

ainda, que nas leis orgânicas dos Tribunais de Contas, vários 

são os trechos que preveem objetivas funções para o Controle 



Interno. Exemplo disso, no diploma organizativo da Corte da 

União (TCU), tal instância possui status de Ministério, 

devendo emitir parecer sobre tomadas e prestações de contas 

de todas as entidades do governo federal. 11. Assim, entendo 

como imperiosa a oitiva dos Controladores Internos que 

atuaram na prestação de contas, exercício de 2016, da 

Prefeitura Municipal de Seringueiras, vez que, caso reste 

confirmada a irregularidade e suas omissões/negligências no 

dever de fiscalizar, poderão ser penalizados na forma da lei 

que rege a matéria. 12. Saneado os autos, e objetivando o 

cumprimento do disposto no artigo 5º da Constituição 

Federal, determino à Secretaria de Processamento e 

Julgamento do Pleno, com base nos artigos 11 e 12, I e III da 



Lei Complementar Estadual nº 154/96, promova a audiência 

dos agentes a seguir identificados, devendo encaminhar 

cópias desta decisão e do relatório técnico sob o ID 677237, a 

fim de que, no prazo legal de (15 dias), querendo, apresentem 

alegações de defesa, juntando documentos que entendam 

necessários para sanar as irregularidades a eles imputadas, 

alertando-os que as infringências relacionadas ao longo 

desta decisão não são taxativas, isto porque a defesa deve se 

ater obrigatoriamente aos fatos, e não à tipificação legal 

propriamente dita: I – De responsabilidade solidária do 

prefeito municipal do Município de Seringueiras, Armando 

Bernardo da Silva, e dos controladores internos Jerrison 

Pereira Salgado e Maria Aparecida Corrêa, em face da 



infringência ao disposto no Documento ID=817653 inserido 
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02042/18.  Art. 21, Parágrafo único, da Lei Complementar 

Federal n. 101/2000, em razão do aumento das despesas com 

pessoal nos últimos 180 dias de mandato; II – Se os 

mandados não alcançarem o seu objetivo, sendo infrutífera a 

notificação dos responsáveis, para que não se alegue violação 



ao princípio da ampla defesa e contamine os autos de vícios 

de nulidades, determino, desde já, que se renove o ato, desta 

feita por edital, conforme previsto no art. 30 e seguintes do 

Regimento Interno deste Tribunal de Contas; III – No caso 

da citação editalícia fracassar, nomeio, desde já, a Defensoria 

Pública do Estado como entendo ser imprescindível nomear 

curadora especial. Isso porque, Não obstante não exista 

previsão na legislação interna corporis desta Corte de Contas, 

o Art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil impõe que ao 

réu revel será nomeado curador especial, assim como a 

Constituição Federal de 1988, em seu Art. 5º, inciso LV, 

dispõe que “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”; IV – Advindo a defesa, encaminhar os autos à 

Secretaria Geral de Controle Externo para manifestação e, na 

sequência, ao Ministério Público de Contas para emissão de 

Parecer, na forma regimental. In casu, consoante se verifica 

dos relatórios referentes ao segundo e terceiro quadrimestres 

(ID 620045 e 620049), ambos subscritos pela Sra. Maria 

Aparecida Correa, Controladora-Geral, e, ainda, do relatório 

anual sobre as contas, exercício 2016, subscrito pelo 

Controlador Interno, Sr. Jerrison Pereira Salgado (ID 

620042), não se observa qualquer ato efetivo apto a prevenir 

e/ou corrigir a irregularidade perpetrada. Nos Certificados 

de Auditoria referentes ao 2° e 3° quadrimestres, a Sra. Maria 



Aparecida Correa, a despeito de mencionar que 

“considerando que nos exames efetuados no relatório, com 

exceção das recomendações ao gestor do Município para que 

atente aos limites com gastos de pessoal do Poder Executivo 

Municipal, não foram evidenciadas impropriedades ou 

irregularidades que comprometeram a probidade do 

Ordenador de Despesa”, o que se poderia, a princípio, 

considerar como um alerta ao gestor, não se visualiza ao 

longo do relatório as ditas recomendações ao gestor. Além 

disso, emitiu parecer pela regularidade das contas, 

destacando que não foram “constatados atos de gestão ilegal 

ou ilegítimo que possam comprometer as contas do 

ordenador de despesa”. Igualmente, o Sr. Jerrison Pereira 



Salgado, no Relatório de Controle Interno, exercício 2016, 

não fez qualquer menção ao aumento da despesa com 

pessoal, emitindo parecer pela regularidade das contas sem 

qualquer ressalva, asseverando no Certificado de Controle 

Interno que “não foram evidenciadas impropriedades que 

comprometam a probidade do Ordenador de Despesa e 

demais responsáveis, somos pela regularidade das contas do 

Exercício Financeiro de 2016”, não atuando, portanto, de 

forma corretiva, tampouco preventiva, de modo a evitar 

novas irregularidades, expedindo parecer e certificado de 

auditoria de forma incompatível com a realidade. Dessa feita, 

é forçoso concluir que os agentes de controle interno devem 

ser responsabilizados de forma solidária ao Prefeito, uma vez 



que atuaram com culpa, na modalidade negligência, no 

exercício de seu mister constitucional, ao não atuarem com 

diligência necessária a obstar a consumação da 

irregularidade constatada, a saber, aumento das despesas 

com pessoal nos últimos 180 dias de mandato, razão pela 

qual pugna-se pela aplicação da sanção prevista no art. 55, II, 

da Lei Complementar n. 154/96, em patamar acima do 

mínimo, tendo em vista a gravidade da infringência, 

tipificada, aliás, no art. 359-G 3 do Código Penal. Documento 
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provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda: (...) 

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que 

resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento 

e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do 

respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 3 Art. 359-G. 

Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de 

despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores 

ao final do mandato ou da legislatura: (Incluído pela Lei nº 

10.028, de 2000) Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) 



anos. (Incluído pela Lei nº 10.028, de 2000) 10. Pois bem. 

Anuo com a proposição ministerial, exceto quanto à 

responsabilização do Controlador Jerrison Pereira Salgado, 

pois verifico que no bojo da prestação de contas (Acórdão 

APLTC 00118/17) sua responsabilidade já foi excluída, 

conforme excertos abaixo: [...] 163. A despeito da grave 

irregularidade ocorrida na gestão relativa ao aumento de 

despesa com pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 

finais do mandato, ocasionando descumprimento do art. 21 

da LRF, o órgão de controle interno opinou pela regularidade 

das presentes contas, apesar de ter sido alertado pelo órgão 

de contabilidade do Município, conforme se depreende da 

documentação encartada sob ID 500512, na defesa 



apresentada pelo contador Cesar Gonçalves de Matos30 , em 

total afronta as disposições legais pertinentes, entendo que 

aquele órgão não está cumprindo seu mister, que é fiscalizar 

e garantir maior eficiência e eficácia nas ações do governo, 

bem como o de auxiliar o controle externo no exercício de sua 

missão institucional. 164. No tocante a irregularidade, o 

Controlador Interno Jerrison Pereira Salgado foi chamado 

aos autos mediante Mandado de Audiência 0284/2017-DP-

SPJ (ID 82172). Em resposta, protocolizou a defesa sob o nº 

12050/17 do ID 499981, aduzindo o que segue: [...] O 

Defendente JERRISON PEREIRA SALGADO é parte 

ilegítima para responder passivamente no presente feito, 

uma vez que só foi nomeado para o Cargo de Controlador 



Geral da Prefeitura de Seringueiras em 03/01/2017, não 

podendo responder por supostas irregularidades anterior a 

sua nomeação a frente da Controladoria. Importante frisar, 

que as irregularidades apontadas no Processo em questão 

referem-se à Prestação de Contas do Exercício de 2016. 

Embora seja servidor de carreira do Município o Defendente 

não ocupava o Cargo de Controlador da Prefeitura naquele 

exercício, sendo que tal função era ocupada pela Servidora 

MARIA APARECIDA CORREA - CPF. N° 242.261.145-72 

(doc. anexo), que atualmente trabalha na Controladoria do 

Município de São Miguel do Guaporé-RO. Registra-se 

também, que o fato do Defendente ter encaminhado o 

Relatório Anual do Controle Interno referente ao exercício de 



2016, não pode ser considerando responsável ou atribuído 

responsabilidades por supostas irregularidade, visto que 

como já frisado apenas encaminhou os documentos como 

recomendado por esta Corte de Contas, razão que tal ato não 

o torna legítimo passivamente para responder nos autos, o 

que desde já requer a sua exclusão como responsável. Neste 

sentido, necessário se faz a Notificação da senhora MARIA 

APARECIDA CORREA, para que querendo faça sua defesa 

quantos às irregularidades apontadas, ao tempo que Requer 

a exclusão da responsabilidade do Defendente nos presentes 

autos. (...) Documento ID=817653 inserido por MÁRCIA 
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confirmar sua defesa, anexou cópia de sua nomeação, 

Portaria nº 002/GAB/PMS/2017, de 03 de janeiro de 2017, 

sob o ID 499981. 166. Compulsado a documentação 

constante do referido documento, verifico que assiste razão 

ao defendente, pois a responsável pelo Controle Interno, 

conforme se depreende do Processo nº 0885/17-TCER 

(apenso) era Maria Aparecida Correa, CPF nº 242.261.142-

72 (Portaria 223/GAB/PMS/2013, de 01/07/2013). No 



entanto, não foi dado o devido contraditório a controladora 

à época, de forma que a irregularidade permanece. 167. 

Diante desses fatos, há que se perseguir em autos apartados 

a responsabilização do agente responsável, neste caso, a 

Controladora Maria Aparecida Correa e o Prefeito Armando 

Bernardo da Silva, para o fim de assegurar a oportunidade do 

uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa. [...] VII – Determinar a exclusão da responsabilidade 

imputada nas Decisões em Definição de Responsabilidade 

DM-GCJEPPM-TC 00278/17 do ID 480876; DM-

GCJEPPM-TC 00449/17 do ID 536816 e DM-GCJEPPM-TC 

454/17 do ID 539879, de Jerrison Pereira Salgado - CPF nº 

574.953.512-68, em razão de as impropriedades 



remanescentes a ele atribuídas, não serem de sua 

responsabilidade. Na documentação protocolizada nesta 

Corte sob o nº 12106/17, o contador do Município de 

Seringueiras alerta, mediante os Ofícios 020/2016, de 

20/06/16 e 031/Contabilidade/2016, de 10/08/16), os 

órgãos responsáveis, Controladoria Interna e Prefeito, sobre 

a vedação estampada no art. 21 da LRF. Negritei 11. Assim, 

considerando a exclusão de responsabilidade do Controlador 

Jerrison Pereira Salgado, sem maiores delongas, embora os 

demais responsabilizados tenham sido pessoalmente 

instados a apresentarem novos argumentos, caso 

entendessem necessários, mas mantiveram-se inertes, e os 

argumentos apresentados em sede de prestação de contas 



não foram suficientes para afastar a irregularidade, acolho 

parcialmente o opinativo ministerial no sentido de que 

permanecem as irregularidades com relação a Arnaldo 

Bernardo da Silva, Prefeito Municipal, e Maria Aparecida 

Correa, Controladora-Geral. 12. Ante o exposto e de tudo 

mais que consta nos autos, acolhendo parcialmente o 

entendimento ministerial, apresento a este egrégio plenário 

o seguinte voto: I – Declarar que foi apurada transgressão a 

norma legal, de responsabilidade do Prefeito Armando 

Bernardo da Silva e da Controladora do Município, Maria 

Aparecida Corrêa, em razão do aumento da despesa total 

com pessoal nos últimos 180 (cento e oitenta) dias do 

mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal, em 



infringência ao disposto no art. 21, parágrafo único, da Lei 

Complementar 101/2000. II – Multar, individualmente, o 

Prefeito Armando Bernardo da Silva e a Controladora do 

Município, Maria Aparecida Corrêa, com fulcro no inciso II 

do artigo 55 da Lei Complementar Documento ID=817653 
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02042/18, Estadual 154/96, em R$ 8.100,00 (oito mil e cem 



reais) cada, o que equivale a 10% do valor consignado no 

caput do artigo 55 da Lei Complementar 154/96 (atualizado 

pela Portaria 1.162/12), por atos praticados com grave 

infração a norma legal, os quais estão descritos no item I. III 

– Determinar que os valores das multas consignadas no item 

II deste Acórdão, sejam recolhidas ao Fundo de 

Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do 

Estado – FDI/TCER, no Banco do Brasil, agência 2757-x, 

conta corrente n. 8358-5, nos termos do inciso III, do artigo 

3º, da Lei Complementar Estadual n. 194/97. IV – Fixar o 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do Acórdão, 

nos termos do artigo 29, IV da Lei Complementar n. 154/96, 

para que os responsáveis comprovem a esta Corte de Contas 



o recolhimento das multas, observando que o pagamento 

fora do prazo assinalado terá por efeito a incidência de 

correção monetário, em conformidade com o disposto no 

artigo 56 da LC n. 154/96. V – Determinar que, transitado 

em julgado sem o recolhimento das multas constantes do 

item II deste Acórdão, seja iniciada a cobrança judicial nos 

termos do inciso II do artigo 27 e artigo 56, ambos da Lei 

Complementar n. 154/96 c/c o inciso II do artigo 36 do 

Regimento Interno desta Corte e o inciso III do artigo 3º da 

Lei Complementar 194/97. VI – Dar ciência desta Decisão 

aos responsáveis, via Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal 

de Contas, cuja data de publicação deve ser observada como 

marco inicial para possível interposição de recursos, com 



supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c art. 29, inciso IV, da Lei 

Complementar n. 154/1996, informando-o que seu inteiro 

teor está disponível para consulta no endereço eletrônico 

www.tce.ro.gov.br, em homenagem à sustentabilidade 

ambiental. VII – Dar ciência, via ofício, ao Ministério Público 

de Contas, informando-o que as outras peças dos autos e 

manifestações, em seu inteiro teor, também estão no sitio 

eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br), em 

atenção ao desenvolvimento sustentável. VIII- Dar ciência, 

via ofício, ao Ministério Público Estadual, para as 

providências de sua alçada, por força do art. 359-G do Código 

Penal. IX – Determinar ao Departamento do Pleno que sejam 

expedidas as comunicações necessárias e acompanhe o 



devido cumprimento aos termos da presente Decisão. X – 

Após, deve o Departamento do Pleno, encaminhar os autos 

ao Departamento de Acompanhamento de Decisões – DEAD 

para que promova o seu arquivamento temporário até final 

satisfação dos créditos, caso inexista outras medidas a serem 

tomadas por esta Corte de Contas, que não a de aguardar o 

resultado das respectivas demandas judiciais. XI – Atendidas 

TODAS as exigências contidas nesta Decisão, arquivem-se os 

autos. É como voto. Documento ID=817653 inserido por 

MÁRCIA REGINA DE ALMEIDA em 27/09/2019 08:00. 

Pag. 484 TCE-RO Pag. 484 02721/19 Em EDILSON DE 

SOUSA SILVA 22 de Agosto de 2019 JOSÉ EULER 

POTYGUARA PEREIRA DE PRESIDENTE RELATOR. O 



documento a seguir foi juntado aos autos do processo de 

número 0600250-57.2020.6.22.0035 em 13/10/2020 

22:53:52 por MARCOS GIOVANE ARTICO Documento 

assinado por: - FELIPE MAGNO SILVA FONSECA Consulte 

este documento em: 

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocume

nto/listView.seam usando o código: 

20101321534500000000014914744 ID do documento: 

15831055 Processo: 02042/18 Subcategoria: Fiscalização de 

Atos e Contratos Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de 

Seringueiras Exercício: 2018 CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM 

JULGADO CERTIFICO e dou fé que o Acórdão n. APL-TC 

00227/19 transitou em julgado em 20/09/2019. Porto 



Velho, terça-feira, 24 de setembro de 2019 CARLA PEREIRA 

MARTINS MESTRINER Diretor do Departamento do Pleno 

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho 

- Rondônia CEP: 76801-326 www.tce.ro.gov.br 1-1 

Documento ID=817659 inserido por MÁRCIA REGINA DE 

ALMEIDA em 27/09/2019 08:00. Pag. 494 TCE-RO Pag. 

494 02721/19 Em CARLA PEREIRA MARTINS 

MESTRINER 25 de Setembro de 2019 DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DO PLENO. O documento a seguir foi 

juntado aos autos do processo de número 0600250-

57.2020.6.22.0035 em 13/10/2020 22:53:48 por MARCOS 

GIOVANE ARTICO Documento assinado por: - FELIPE 

MAGNO SILVA FONSECA Consulte este documento em: 



https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocume

nto/listView.seam usando o código: 

20101321534500000000014914740 ID do documento: 

15831051 13/10/2020 .: Sistema de Emissão de Certidões 

Negativas da 1ª Região:. 

https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/trf1_emitecerti

dao.php 1/2 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JI-PARANÁ CERTIDÃO 

PARA FINS ELEITORAIS Em conformidade com a Lei 

Complementar n. 64, de 18/05/1990 e alterações feitas pela 

Lei Complementar n. 135, de 04/06/2010, certificamos que, 

para fins de registro de candidatura a cargos eletivos, N A D 

A C O N S T A NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JI-PARANÁ 



contra o nome ARMANDO BERNARDO DA SILVA nem 

contra o CPF: 157.857.728-41. A confirmação da 

autenticidade desta certidão na Internet poderá ser 

verificada pelo destinatário, através do endereço da 

portal.trf1.jus.br/SJRO/ (Menu “Serviços/Certidão online”), 

informando o número desta certidão. Observações: O 

parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou 

em conta processos e procedimentos, inclusive nos Juizados 

Especiais Federais, no âmbito da Seção ou Subseção 

Judiciária identificada acima. Os municípios abrangidos pela 

competência territorial de cada Seção ou Subseção Judiciária 

poderão ser verificados na página do TRF 1º Região, link: 

(http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizac



ao/varas-federais/jurisdicoes-dasvaras-federais.htm). 

Certidão emitida para determinada Seção Judiciária só se 

refere a processos que tramitam ou tenham tramitado em 

unidades jurisdicionais sediadas na capital do estado e UAAs 

a elas vinculadas. Nesta certidão estão sendo considerados os 

processos do PJe. Certidão Emitida em: 13/10/2020 às 21:11 

(hora e data de Brasília). Última atualização dos bancos de 

dados entre 13/10/2020, 21h11min. e 13/10/2020, 

21h11min. O documento a seguir foi juntado aos autos do 

processo de número 0600250-57.2020.6.22.0035 em 

13/10/2020 22:53:48 por MARCOS GIOVANE ARTICO 

Documento assinado por: - FELIPE MAGNO SILVA 

FONSECA Consulte este documento em: 



https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocume

nto/listView.seam usando o código: 

20101321534500000000014914741 ID do documento: 

15831052 13/10/2020 .: Sistema de Emissão de Certidões 

Negativas da 1ª Região :. 

https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/trf1_emitecerti

dao.php 1/2 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA 

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS Em conformidade 

com a Lei Complementar n. 64, de 18/05/1990 e alterações 

feitas pela Lei Complementar n. 135, de 04/06/2010, 

certificamos que, para fins de registro de candidatura a 

cargos eletivos, N A D A C O N S T A NA SEÇÃO JUDICIÁRIA 



DO ESTADO DE RONDÔNIA contra o nome ARMANDO 

BERNARDO DA SILVA nem contra o CPF: 157.857.728-41. 

A confirmação da autenticidade desta certidão na Internet 

poderá ser verificada pelo destinatário, através do endereço 

da portal.trf1.jus.br/SJRO/ (Menu “Serviços/Certidão 

online”), informando o número desta certidão. Observações: 

O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou 

em conta processos e procedimentos, inclusive nos Juizados 

Especiais Federais, no âmbito da Seção ou Subseção 

Judiciária identificada acima. Os municípios abrangidos pela 

competência territorial de cada Seção ou Subseção Judiciária 

poderão ser verificados na página do TRF 1º Região, link: 

(http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/organizac



ao/varas-federais/jurisdicoes-dasvaras-federais.htm). 

Certidão emitida para determinada Seção Judiciária só se 

refere a processos que tramitam ou tenham tramitado em 

unidades jurisdicionais sediadas na capital do estado e UAAs 

a elas vinculadas. Nesta certidão estão sendo considerados os 

processos do PJe. Certidão Emitida em: 13/10/2020 às 21:10 

(hora e data de Brasília). Última atualização dos bancos de 

dados: 13/10/2020, 21h10min. O documento a seguir foi 

juntado aos autos do processo de número 0600250-

57.2020.6.22.0035 em 16/10/2020 18:14:35 por MARCOS 

GIOVANE ARTICO Documento assinado por: - FELIPE 

MAGNO SILVA FONSECA Consulte este documento em: 

https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocume



nto/listView.seam usando o código: 

20101617141900000000016165056 ID do documento: 

17313516 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROMOTORIA ELEITORAL DA 35ª ZONA ELEITORAL 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA ELEITORAL DA 35ª 

ZONA ELEITORAL – SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO 

Autos nº 0600250-57.2020.6.22.0035 (RRC) Ciente, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, da sentença que 

deferiu o pedido de registro de candidatura de ARMANDO 

BERNARDO DA SILVA, para concorrer ao cargo de prefeito, 

pela coligação UMA NOVA TRAJETORIA UM NOVO 

FUTURO 10- REPUBLICANOS, no Município de 

Seringueiras/RO, nas Eleições Municipais de 2020 (ID. 



16000137). São Miguel do Guaporé/RO, 16 de outubro de 

2020. FELIPE MAGNO SILVA FONSÊCA Promotor 

Eleitora”. Portanto, como vimos, as informações 

compartilhadas, como faz a Receita Federal, em conjunto 

com a Polícia Federal, COAF, AGU, Ministério Público 

Federal, Serviço de Inteligência do Governo Federal, que os 

promotores públicos, quais sejam, MARCOS GIOVANE 

ARTICO, lotado na comarca de Pimenta Bueno, e FELIPE 

MAGNO SILVA FONSECA, atuante em São Miguel do 

Guaporé e Seringueiras, cometeram uma série de crimes de 

falsidade ideológica, mais conhecidas como fraude 

processual, no processo eleitoral no Município de 

Seringueiras, tendo como o único propósito de que foi a de 



ajudar que o agente político Armando Bernardo da Silva 

fosse eleito no dia 15/11/2020, a mais um mandato como 

chefe do poder executivo municipal de Seringueiras, e sem 

sombra de dúvida, caso não tivesse a colaboração dos 

representantes do parquet, não teria a mínima chance de ser 

votado em primeiro lugar nas ELEIÇÕES 2020 nessa urbe.  

 

ARMANDO BERNARDO DA SILVA TAMBÉM PRATICOU 

CRIME DE DESVIAR RECURSO DO GOVERNO FEDERAL 

DESTINADO A COMBATER AO CORONAVIRUS 

 



Processo de número 00144/21. Prefeitura Municipal de 

Seringueiras Fiscalização de Atos e Contratos 

SUBCATEGORIA: Fiscalização de Atos e Contratos. 

Departamento de Gestão Documental Certifico que os 

presentes autos, foram distribuídos à relatoria do 

Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA, de 

acordo com o Regimento Interno do TCE-RO. Porto Velho, 

27 de janeiro de 2021 LEANDRO DE MEDEIROS ROSA 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO. TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DE RONDÔNIA DEPARTAMENTO DO 

PLENO MEMORANDO Nº 69/2021/DP-SPJ Ao Senhor 

Diretor do Departamento de Gestão da Documentação 

Assunto: Solicitação de abertura de processos. Em 



cumprimento ao item VII das decisões anexas, solicitamos a 

abertura de processos de Fiscalização de Atos e Contratos nos 

termos descritos em cada decisão. Após autuação, devolva-

nos os processos autuados. Atenciosamente, (assinado 

eletronicamente) CARLA PEREIRA MARTINS MESTRINER 

Diretora do Departamento do Pleno Matrícula 

990562PROCESSO N: ASSUNTO: Fiscalização de Atos e 

Contratos. RESPONSÁVEIS: ARMANDO BERNARDO DA 

SILVA, CPF n. 157.857.728-41, Prefeito Municipal; 

DANIELLY KARINA DE PAIVA, CPF n. 008.319.142-97, 

Secretária Municipal de Saúde. UNIDADE: Prefeitura 

Municipal de Seringueiras-RO. RELATOR: Conselheiro 

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA. DECISÃO 



MONOCRÁTICA N. 0022/2021-GCWCSC SUMÁRIO: 

DECISÃO CAUTELAR DE OFÍCIO. VACINAÇÃO CONTRA 

O VÍRUS DA COVID- 19. PRIMEIRO INFORME TÉCNICO 

DO PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA 

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. PLANO ESTADUAL 

DE VACINAÇÃO DE RONDÔNIA CONTRA A COVID-19. 

GRUPOS PRIORITÁRIOS. ESCASSEZ DE VACINAS. 

PODER GERAL DE CAUTELA. AD REFERENDUM DO 

PLENO. DETERMINAÇÕES PREVENTIVAS. 1. O Tribunal 

de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO., órgão de 

assento constitucional, ideado pelo Poder Constituinte 

Originário como guardião e controlador externo dos atos 

perpetrados pela Administração Pública quanto à legalidade, 



legitimidade e economicidade, nos termos dos preceptivos 

legais, insertos nos artigos 70 e 71 da CF/88 c/c art. 49 da 

Constituição do Estado de Rondônia e art. 1º da LC n. 154, de 

1996, no seu mister vocacional e institucional, à luz do poder 

geral de cautela insculpido no art. 3º-B da Lei Orgânica do 

TCE-RO., em juízo singular, ad referendum do Pleno, expede 

a presente Decisão Monocrática, com o propósito de 

determinar ao Poder Executivo do Município de 

Seringueiras-RO, que adote as providências necessárias ao 

exato cumprimento da legislação no tocante à rigorosa e 

inequívoca observância do Primeiro Informe Técnico do 

Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a 

Covid-19, formulado pelo Ministério da Saúde, do Plano 



Estadual de Vacinação de Rondônia Contra a Covid-19, e 

outras legislações supervenientes correlatas, a fim de se 

assegurar que os grupos prioritários sejam efetivamente os 

destinatários das doses da vacina contra Covid-19, pelos fatos 

e fundamentos adiante explicitados, na forma do direito 

legislado aplicável a espécie versada. I – DA COMPETÊNCIA 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

2. A presente interversão deste Tribunal de Contas, por 

intermédio deste Conselheiro - Relator, na ministração 

protocolar da vacina contra a Convid-19, não se vincula aos 

elementos contratuais e seus desmembramentos 

administrativos, tais como seleção, aquisição, certificação e 

pagamento, e, sim, atrela-se a sua operacionalização 



concreta, no tocante à fiscalização da execução da política 

pública de segurança sanitária quanto ao Primeiro Informe 

Técnico do Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação Contra a Covid-19, formulado pelo Ministério da 

Saúde, Plano Estadual de Vacinação de Rondônia Contra a 

Covid-19, e outras legislações supervenientes correlatas, a 

despeito da eficiência e eficácia, por parte do Governo do 

Estado de Rondônia e do Município de Seringueiras-RO. 3. 

A norma legal que consubstancia a competência deste 

Tribunal de Contas, para, levar a efeito, a presente 

fiscalização, no âmbito do Estado de Rondônia, encontra-se 

grafada no art. 70, caput, e 71, inciso IV da CF/88, figurando-

se como norma constitucional de reprodução obrigatória, no 



art. 49, inciso VI da Constituição do Estado de Rondônia, 

cujos textos legais assim dispõem, in verbis: Art. 70. A 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração 

direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 

receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 

Poder. [...] Art. 71, IV - realizar, por iniciativa própria, da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão 

técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes 



Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades 

referidas no inciso II; Art. 49, inciso VI - prestar as 

informações solicitadas pela Assembleia Legislativa ou por 

qualquer de suas Comissões sobre a fiscalização contábil, 

financeira, 4. Ademais, os regramentos instrumentários para 

realização das competências descritas nas constituições 

acima mencionadas, estão positivados na Lei Orgânica deste 

Tribunal de Contas (art. 1º, inciso II da Lei n. 154, 1996), bem 

como no seu Regimento Interno (art. 3º, inciso II do RITC), 

com a subsidiariedade do Código de Processo Civil (art. 99-A 

da LC n. 154, de 1996) e dos microssistemas processuais 

pátrios. 5. Assim, a presente fiscalização possui o escopo de 

avaliar a operacionalidade da execução da mencionada 



política pública de segurança sanitária vacinal, por parte da 

Municipalidade em voga, a fim de conferir a efetividade da 

política pública de imunização, segundo os mencionados 

Planos, com a escorreita e fidedigna observância à ordem 

prioritária dos grupos preconizados pelos protocolos 

aplicáveis na espécie, para cada fase de imunização. 6. Sendo 

assim, resta clarividente que a matéria ora delimitada 

alberga-se no núcleo das competências constitucionais deste 

Tribunal de Contas, que orientam a atuação deste Órgão 

Superior e independente na fiscalização e controle externo de 

toda atividade administrativa do Poder Público Estadual e 

Municipal, com destaque para o objeto operacional, razão 

pela qual deve promover a vertente fiscalização/controle. II 



– DA CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA 7. Em março de 2020, 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu que o 

mundo passava por uma pandemia decorrente da 

disseminação vertiginosa do novo coronarivus (COVID-19 - 

infecção por SARS-CoV-2). 8. Na sequência, o Congresso 

Nacional brasileiro editou o Decreto Legislativo n. 6, de 

2020, no qual reconheceu a ocorrência do estado de 

calamidade pública no Brasil, com efeito até 31/12/2020, nos 

termos da Mensagem n. 93, de 2020 encaminhada pelo 

Presidente da República ao Poder Legislativo Nacional. 9. 

Em seguida foi aprovada a Lei 13.979, de 2020, a qual 

estabelece “medidas para o enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 



coronarivus responsável pelo surto mundial de 2019. 10. 

Desde o início da mencionada pandemia até a apresente 

data, no Brasil, os números estão em patamares 

extremamente elevados, com 8.753.920 (oito milhões, 

setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e vinte) 

infectados e 215.243 (duzentos e quinze mil, duzentos e 

quarenta e três) óbitos, registrados oficialmente pelo 

Ministério da Saúde, até 22.01.20211. 11. Tais dados 

ranqueiam o Brasil como o terceiro país com o maior 

quantitativo de pessoas infectadas pela Covid-19, segundo a 

Organização Mundial de Saúde. 12. Quanto ao Estado de 

Rondônia, há o registro de 115.200 (cento e quinze mil e 

duzentos) infectados e 2.085 (dois mil e oitenta e cinco) 



óbitos, até a data de 22.01.2021, conforme dados do 

Ministério da Saúde. 13. Ressalte-se que os números vistos, 

embora sejam extremamente altos, neles não estão 

considerados os eventuais casos de subnotificações, sendo 

que tal situação se agrava, ainda mais, pelo fato de que a 

pandemia do Coronarivus encontram-se em um novo estágio 

de crescimento em todo País, a exemplo do Estado do 

Amazonas, que atualmente vivencia uma crise sem 

precedentes em todo território nacional, com seu sistema de 

saúde colapsado pela Convid-19, o qual, associado à falta de 

oxigênio para tratamento dos pacientes, dada alta demanda, 

infelizmente, tem levado à morte de dezenas de pessoas, 

precocemente. 14. Em condição um pouco melhor do que no 



Estado do Amazonas, apesar de grave, Rondônia conta com 

uma Taxa de Ocupação de Leitos de UTI das Unidades da 

Macrorregião I 4 de 96,3% (noventa e seis, vírgula três por 

cento), quer dizer, há 156 (cento e cinquenta) leitos de UTI 

ocupados e, apenas, 6 (seis) leitos de UTI disponíveis. (Dados 

atualizado até 22.01.2021) 15. As Unidades da Macrorregião 

II, por sua vez, estão com uma Taxa de Ocupação de Leitos 

de UTI de 92,4% (noventa e dois, vírgula quatro por cento), 

isto é, dos 66 (Sessenta e seis) leitos existentes, 61 (sessenta 

e um) estão ocupados e 5 (cinco) estão disponíveis, 

consoante se infere do Portal Eletrônico do Governo do 

Estado de Rondônia, atualizado até 22.01.20216 . 16. Não 

bastasse isso, o que já seria suficiente para entendimento da 



gravidade da situação, a pandemia de Covid-19 tem um 

aspecto próprio, afeto ao interesse público: cuida-se de 

doença que ataca diretamente o sistema de saúde, com alta 

probabilidade de alcance do seu colapso (demanda maior do 

que a capacidade de atendimento), de modo a inviabilizar o 

atendimento mínimo a todos que dele necessitem, seja na 

rede privada, seja na rede pública de saúde. 17. Diante disso, 

o Governador em exercício do Estado de Rondônia, Senhor 

JOSÉ ATÍLIO SALAZAR MARTINS, anunciou medidas mais 

drásticas para conter a disseminação da Covid-19 no Estado 

de Rondônia, incluindo toque de recolher para a população, 

além do fechamento de atividade e comércio não essenciais, 

nos termos do Decreto Estadual n. 25.728, de 15 de janeiro 



de 2021. 18. A par desse terrível cenário, já no começo do 

período pandêmico, em paralelo a outras medidas sanitárias 

e estudos de aspectos diversos da doença em questão 

(abrangendo o econômico e o social), iniciou-se uma corrida 

científica tanto por medicamentos para tratamento da 

doença, com a finalidade de reduzir a taxa de mortalidade e 

de ocupação de leitos de UTI dos hospitais, quanto pelo 

desenvolvimento de vacinas contra o mencionado vírus 

patológico. 19. Isso porque, uma vacina eficaz e segura 

sempre foi apontada pela ciência como uma solução em 

potencial para o controle da pandemia, aliada, obviamente, à 

manutenção das medidas de prevenção já estabelecidas em 

todo Estado de Rondônia. III – DAS VACINAS20. Até 12 de 



janeiro de 2021, a OMS relatou haver 173 (cento e setenta e 

três) vacinas candidatas em fase pré-clínica de pesquisa e 63 

(sessenta e três) vacinas candidatas em fase de pesquisa 

clínica para a contenção da COVID-19. 21. Das vacinas 

candidatas em estudos clínicos, 20 (vinte) encontravam-se 

na fase III de ensaios clínicos para avaliação de eficácia e 

segurança, a última etapa antes da aprovação pelas agências 

reguladoras e posterior imunização da população. 

(Atualizações sobre as fases de vacinas em desenvolvimento 

encontram-se disponíveis no sítio eletrônico 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/covid-19-vaccines) 22. Por força da 

emergência da saúde pública e a necessidade da 



disponibilização de vacinas como medidas adicionais na 

prevenção da Covid-19, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), ao reconhecer a inexistência de 

medicamentos ou tratamentos comprovadamente eficazes e 

preventivos, concedeu autorização temporária de uso 

emergencial de duas vacinas contra a Covid-19: (i) seis 

milhões da CORONAVAC – Parceria do Instituto Butantan 

com a fabricante Sinovac – e (ii) dois milhões da OXFORD – 

Parceria da Fundação Oswaldo Cruz com a biofarmacêutica 

AstraZeneca. IV – DA DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS 23. 

Como é de domínio público, mesmo com a referida 

autorização, somente foram disponibilizadas e distribuídas 

no Brasil, até então, seis milhões de doses da vacina 



Coronavac. Disso decorre, com efeito, que a apenas cerca de 

três milhões de pessoas serão inicialmente imunizadas, em 

razão da necessidade de aplicação de duas doses da vacina 

por pessoa, para obtenção da sua eficácia. 24. Por se tratar de 

uma busca mundial pela tecnologia, produção e aquisição do 

imunobiológico, a disponibilidade da vacina é inicialmente 

limitada, de fato. 25. Lamentavelmente, a situação se agrava 

ao ponderar que o Brasil, embora tenha estrutura para 

produção das referidas vacinas, não detém a produção dos 

seus insumos, os quais estão concentrados, em maior parte, 

na China e Índia, cujos países tendem a ser demandados 

pelas outras nações, em razão da necessidade mundial pelas 

vacinas contra a Covid-19. 26. O cenário, portanto, é de 



elevada demanda e escassez na oferta em nível mundial e, 

especialmente grave, no Brasil, que enfrenta a incerteza de 

quando poderá produzir doses adicionais de vacina, com o 

fito de imunizar toda a população, dada a citada dependência 

dos aludidos insumos produzidos em outros países. 27. Já 

prevendo este cenário, afinal, o crescimento acelerado do 

número de infectados e de mortos em razão da Covid-19, 

desde o começo da pandemia, revelava a urgência pela vacina 

e, de outro lado, a falta de capacidade para atendimento da 

demanda, quando o(s) imunizante(s) surgisse(m) e fosse(m) 

aprovado(s), é que a OMS, por meio da Organização Pan 

Americana da Saúde – OPAS, elaborou, em julho de 2020, 

orientações para o planejamento da introdução da vacina 



contra a Covid-19. 28. Acatando essas orientações, o 

Ministério da Saúde elaborou o Plano Nacional de 

Imunização, elegeu grupos prioritários, dividindo-os em 

quatro fazes, da seguinte maneira: Fase 1 – Trabalhadores da 

área da saúde, pessoas de 60 anos ou mais 

institucionalizadas, povos indígenas vivendo em terras 

indígenas, pessoas de 80 anos ou mais, além de pessoas de 

75 a 79 anos. Fase 2 - Pessoas de 70 a 74 anos, pessoas de 65 

a 69 anos, pessoas de 60 a 64 anos. Fase 3 - Pessoas que tem 

comorbidades (diabetes mellitus, hipertensão, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos 

transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer e 



obesidade grave). Fase 4 - Trabalhadores da educação do 

ensino básico, do ensino superior, funcionários do sistema de 

privação de liberdade, forças de segurança e salvamento, 

além das forças armadas. 29. Posteriormente, por meio do 

Informe Técnico “Campanha Nacional de Vacinação contra a 

Covid-19”, e estabeleceu, também ao que interessa ao objeto 

desta Decisão, que na situação de haver apenas seis milhões 

de doses, os grupos a serem vacinados são os seguintes: (a) 

Trabalhadores da saúde; (b) Pessoas idosas residentes em 

instituições de longa permanência (institucionalizadas); (c) 

Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, 

residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas); 

(d) População indígena vivendo em terras indígenas. 30. 



Com efeito, em 15 de janeiro de 2021, o Governo do Estado 

de Rondônia elaborou o seu Plano Estadual de 

Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, por meio 

do qual definiu que a vacinação deve ocorrer em quatro 

etapas, obedecendo a critérios logísticos de recebimento e 

distribuição das doses de vacinas, disponibilizadas pelo 

Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. 

31. Pelo mencionado Plano Estadual, os grupos prioritários a 

serem vacinados foram baseados em critérios similares aos 

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, optando-

se pela seguinte ordem de priorização: (a) Preservação do 

funcionamento dos serviços de saúde; (b) Proteção dos 

indivíduos com maior risco de desenvolvimento de formas 



graves e óbitos; 33. Nota-se que o Plano Estadual de 

Vacinação de Rondônia contra a Covid-19 estimou uma 

população prioritária de 40.737 (quarenta mil, setecentos e 

trinta e sete mil) de Trabalhadores de Saúde; 140 (cento e 

quarenta) de Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizas 

e 6.113 (seis mil, cento e treze) de População indígena acima 

de 18 anos. 34. Considerando as doses disponíveis para o 

início da campanha e os grupos prioritários destacados em 

linhas passadas, o Ministério da Saúde editou o Primeiro 

Informe35. Como se observa, das seis milhões de doses da 

Coronavac/Butantan disponíveis, o Ministério da Saúde 

destinou 49.400 (quarenta e nove mil e quatrocentos) para 

Rondônia, distribuídas entre os grupos prioritários, na 



primeira etapa, da seguinte maneira: PÚBLICO-ALVO 

QUANTIDADE - 1ª ETAPA Trabalhadores de Saúde 15.595 

Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizas 140 

População indígena acima de 18 anos 7.784 TOTAL 23.519 

36. Esclareça-se, por ser de relevo, consoante se observa do 

cronograma de distribuição das vacinas, constante no 

Primeiro Informe Técnico do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, que os 

Entes Federados já estão sendo contemplados com as duas 

doses (D1 e D2) necessárias para a imunização por pessoa a 

vacinar, uma vez que o intervalo considerado entre uma dose 

e outra dessa vacina (Coronavac) é de duas a quatro semanas. 

37. Por estratégica, estão sendo encaminhados 5% (cinco por 



cento) a mais do quantitativo de doses da mencionada 

vacina, em razão de eventuais perdas operacionais. 38. Desse 

modo, tem-se que o quantitativo de doses (D1 e D2) 

necessárias para a execução dessa primeira etapa de 

vacinação em Rondônia seria de 47.038 (quarenta e sete mil, 

trinta e oito), que, ao ser acrescido de 5% (cinco por cento), 

chega-se ao quantitativo de 49.400 (quarenta e nove mil e 

quatrocentos), com a aplicação da regra do arredondamento. 

39. A despeito do citado quantitativo ser suficiente para a 

execução dessa 1ª etapa de vacinação, nota-se que, num 

universo estimado de 40.737 (quarenta mil, setecentos e 

trinta e sete mil), somente 15.595 (quinze mil, quinhentos e 

noventa e cinco) trabalhadores de saúde serão contemplados 



nesta fase inicial, isto é, nem a metade desses profissionais 

serão imunizados, por falta de vacina para toda essa 

população prioritária. 40. Tal circunstância se revela 

preocupante, visto que, no contexto pandêmico que se vive, 

com a maioria da população ainda altamente suscetível à 

infecção pelo vírus, indubitavelmente, é prioridade a 

manutenção do funcionamento da força de trabalho dos 

profissionais de saúde, como medida assecuratória da 

continuidade da prestação do serviço essencial à saúde, o que 

perpassa pela vacinação/imunização desses profissionais, 

obviamente. 41. Resta claro, portanto, que, diante das 

especificidades da Covid-19, com base na situação de 

absoluta discrepância entre a demanda por vacina e sua 



oferta, tornou-se impositiva a divisão da população em 

quatro grupos, os quais devem ser rigorosamente 

observados, sob pena de impedir o alcance dos objetivos 

nacionais (e mesmo globais), vertidos na estratégia de 

combate à pandemia da Covid-19, consubstanciados no 

Primeiro Informe Técnico do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-1942. Em 

razão da insuficiência de doses disponibilizadas para a 

imunização dos trabalhadores de saúde, deve cada município 

do Estado de Rondônia realizar a devida seleção dos 

trabalhadores de saúde local (redes pública e privada), que 

receberão a vacina, ainda nesta primeira etapa, cuja telelogia 

é priorizar aqueles profissionais mais vulneráveis e expostos 



à riscos nas unidades de saúde, por ocasião do atendimento 

ou cuidado de pacientes contaminados pelo vírus da Covid-

19. V – DA VACINAÇÃO EM RONDÔNIA 43. Apesar de ter 

sido o último estado brasileiro a receber a vacina, em 

19.01.2021, Rondônia iniciou o processo de vacinação da 

população contra a Covid-19, com a vacina produzida pela 

SINOVAC/BUTANTAN, seguindo a primeira fase definida 

no cronograma de imunização, já minudentemente 

demonstrado em linhas precedentes. 44. Não bastasse a 

fatídica carência de doses da vacina contra a Covid-19, as 

quais, como já foi demonstrado em linhas pretéritas, sequer 

suprem a demanda de vacinação dos grupos prioritários, 

uma vez que inúmeros trabalhadores de saúde não serão 



alcançados nesta primeira etapa, para a perplexidade de 

nossa sociedade, avolumam-se notícias jornalísticas de que 

pessoas fora dos grupos prioritários (“fura-fila”) estariam 

sendo beneficiadas, de forma irregular. Confira-se: 

CORREIO DO POVO8 Denúncias de ''fura-fila'' da vacina são 

investigadas em 8 estados “O Ministério Público Federal 

(MPF) investiga as denúncias de pessoas que furaram a fila 

da vacinação contra a Covid-19 em ao menos sete estados, 

além do Distrito Federal. São eles: Bahia, Amazonas, 

Pernambuco, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e 

Rondônia. Entre os "fura-fila" estão autoridades, como 

prefeitos, mas também servidores públicos e parentes de 

funcionários da saúde. Na primeira fase da campanha de 



imunização, apenas profissionais da saúde, indígenas e 

idosos em asilos têm direito a duas doses da vacina.” (Grifou-

se) G1 –RONDÔNIA9 Semusa apura conduta de servidor que 

se incluiu em lista e tomou vacina da Covid-19 em Porto 

Velho Diretor de UPA trabalha em unidade que atende 

pacientes com Covid-19, mas não atua na linha de frente, 

segundo a Semusa. Cerca de nove mil pessoas serão 

imunizadas na primeira etapa de vacinação na capital. A 

Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Porto Velho está 

apurando a conduta do diretor administrativo de uma 

unidade de pronto atendimento que incluiu o próprio nome 

na lista para receber a vacina contra a Covid-19. De acordo 

com a Semusa, neste momento, as vacinas são destinadas 



apenas aos profissionais que estão em contato direto com os 

pacientes infectados pelo coronarivus, o que não inclui 

servidores administrativos. FOLHA DE SÃO PAULO10 

Ministério questiona Rondônia sobre desvio de 8.805 doses 

de vacina Imunizantes contra a Covid-19 seriam enviados a 

indígenas; governo diz que entregou mais que o previsto [...] 

(sic) 45. Tais situações, além de ultrajantes, afrontam o 

Primeiro Informe Técnico do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 e o Plano 

Estadual de Vacinação de Rondônia Contra a Covid-19, com 

relação à vacinação, somente, dos grupos prioritários, bem 

como fere os princípios norteadores constitucionais da 

legalidade, impessoalidade, moralidade e da eficiência, 



estabelecidos no art. 37, caput, da CF/88, dentre outros 

valores constitucionais e humanitários. 46. Antes de 

adentrar no objeto nuclear da Decisão em testilha – 

cumprimento do Primeiro Informe Técnico do Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-

19 -, convém traçar uma abordagem singela acerca de 

algumas nuanças legais que gravitam na órbita do plano em 

questão. VI - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 47. Dentre 

os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 

listados art. 3º da Constituição Federal, sobressai o propósito 

de construir uma sociedade livre, justa e solidária, capaz de 

promover o bem de todos. 48. No ponto, cabe relembrar que 

a pandemia desencadeada pelo novo coronarivus, a qual, em 



aproximadamente um ano, infectou e vitimou fatalmente 

centenas de milhares de pessoas em todo País e no mundo, 

revelou, dentre outras coisas, as fraquezas e virtudes de 

nossa forma de governança, em especial do sistema público 

responsável por assegurar os direitos fundamentais à vida e 

à saúde, contemplados nos artigos 5º, 6º e 196 da 

Constituição Federal, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 

indispensáveis. Ou seja, o direito à saúde é indissociável do 

direito à vida, que tem por inspiração o valor de igualdade 

entre as pessoas. 52. Extrai-se da regra constitucional 

prevista no art. 196, caput, da CF/88, que “a saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 



políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. 53. Preciosa é a abordagem sobre a saúde 

formulada por Ordacgy apud Pretel. A Saúde encontra-se 

entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, 

digna de receber a tutela protetiva estatal, porque se 

consubstancia em característica indissociável do direito à 

vida. Dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito 

de54. Nessa perspectiva, o dever irrenunciável de o Estado 

brasileiro de zelar pela saúde de todos que se encontrem sob 

sua jurisdição apresenta uma dimensão objetiva e 

institucional, que se revela, no plano administrativo, pelo 



Sistema Único de Saúde - SUS, concebido como uma rede 

regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos, 

qualificada pela descentralização, pelo atendimento integral 

e pela participação da comunidade em sua gestão e controle 

(art. 198, incisos I, II e III, da CF/88). 55. É dizer que, 

compete à União assumir a coordenação das atividades do 

setor, incumbindo-lhe, em especial, “executar ações de 

vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias 

especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, 

que possam escapar do controle da direção estadual do 

Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de 

disseminação nacional”, conforme estabelece o disposto no 

art. 16, inciso III, alínea “a”, e Parágrafo único, tudo, da Lei 



n. 8.080, de 1990 (Lei Orgânica da Saúde). 56. É nesse 

contexto, amplificado pela magnitude da pandemia 

decorrente da Covid-19, que se exige, mais do que nunca, 

uma atuação fortemente proativa dos agentes públicos de 

todos os níveis governamentais, sobretudo mediante a 

implementação de programas universais de vacinação, pois, 

como adverte o douto José Afonso da Silva14, “o direito é 

garantido por aquelas políticas indicadas, que hão de ser 

estabelecidas, sob pena de omissão inconstitucional”. 57. 

Assim, desincumbindo-se de seu múnus constitucional, o 

Governo Federal editou o mencionado Primeiro Informe 

Técnico do Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação Contra a Covid-19, por meio do qual apresenta as 



diretrizes e orientações técnicas e operacionais para a 

estruturação e operacionalização da campanha nacional de 

vacinação contra a Covid-19, de observância cogente aos 

demais Entes Federativos. 58. Por força disso, notadamente, 

neste momento de arrebatador sofrimento coletivo, 

proveniente da pandemia que passamos, não é dado aos 

agentes públicos administrativos ou políticos tergiversarem 

acerca das estratégicas de vacinação já definidas no citado 

Primeiro Informe Técnico do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, mas sim, 

zelarem pelo seu rigoroso cumprimento, sob pena de serem 

responsabilizados administrativa e criminalmente, por 

eventual infração regulamentar. 59. Até mesmo porque, o 



mencionado Plano Nacional de Vacinação, emoldurado 

dentro desse lamentável contexto de escassez de vacinas e 

insumos, traça parâmetros objetivos, racionais e impessoais 

daqueles indivíduos que devem ser imunizados e, dessa 

forma, assegura - se que as pessoas priorizadas na campanha 

de vacinação sejam aquelas mais vulneráveis à contaminação 

do vírus, em consonância com o planejamento nacional e 

com as diretrizes tecnicamente embasadas da Organização 

Mundial da Saúde. 60. É por esse motivo que a vacinação de 

pessoas fora dos grupos prioritário (“fura - filas”), definido 

no Primeiro Informe Técnico do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 e no 

Plano Estadual de Vacinação de Rondônia Contra a Covid19, 



constitui-se em grave ofensa aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37, 

caput, da CF/88, os quais, aliás, devem orientar toda conduta 

do administrador público, sob pena, inclusive, de 

caracterização de ato de improbidade administrativa, 

capitulado no art. 11 da Lei n. 8.429, de 1992, cuja 

competência apuratória recai sobre o Ministério Público 

ordinário. 61. A legalidade, como princípio básico de todo 

Direito Público, significa que o administrador público está, 

em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos 

da lei e às exigências do bem comum. 62. No caso, tanto o 

Primeiro Informe Técnico do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, quanto o 



Plano Estadual de Vacinação de Rondônia contra a Covid-19, 

afiguram-se como leis - em sentido amplo - 

regulamentadoras e operacionadoras da campanha nacional 

de vacinação contra a Covid-19, as quais, por esta condição, 

sujeitam os gestores públicos responsáveis pela concretude 

das medias ali traçadas. 63. O princípio da impessoalidade, 

por sua vez, impõe ao administrador público a obrigação de 

somente praticar atos para o seu fim legal, ou seja, aquele 

indicado pela norma e pelo Direito, não devendo buscar, 

portanto, a realização de fins pessoais e estranhos ao 

interesse público. 64. Daí porque a vacinação de pessoas fora 

dos grupos prioritários, em descompasso com os 

mencionados Planos Nacional e Estadual, viola o princípio 



da impessoalidade, por não atender à finalidade 

normatizada, na medida em que se está colocando os seus 

interesses pessoais ou de terceiros à frente das questões 

públicas. 65. O Primado da moralidade administrativa não se 

trata da moral comum, e sim jurídica, que traz ao agente 

público o dever de não apenas cumprir a lei formalmente, 

mas de atendê-la substancialmente, procurando sempre o 

melhor resultado para a administração e, principalmente, 

para a sociedade, com ênfase nos interesses públicos 

primários. 66. Sob esse enfoque, a moralidade constitui não 

apenas conceito abstrato inerente à sociedade, como também 

princípio Constitucional expresso, encontrado no artigo 5º, 

LXXIII da CF/8815, aplicado a fim de impor preceitos éticos 



nas condutas dos agentes públicos, em suas decisões e atos 

administrativos. 67. Isso significa que, na concretização dos 

planos de vacinação contra a Covid-19, o agente público deve 

manter uma conduta honesta, de boa-fé, leal e transparente, 

é dizer, agir estritamente conforme as diretrizes e protocolos 

fixados, pois a moralidade apresenta-se como pressuposto de 

validade de todo ato administrativo praticado. 68. Este 

princípio, na Administração pública, prioriza as escolhas 

que, ao serem tomadas, beneficiem toda ou a maior parcela 

da população. 69. O princípio da eficiência, aplicado aos 

Planos de Vacinação contra a Covid-19, exige que os agentes 

públicos os executem com presteza e rendimento funcional, 

trazendo a concretização de resultados positivos para o 



serviço público e eficazes ao atendimento das necessidades 

da comunidade e de seus membros. 70. Importa dizer, no 

ponto, que a inobservância ao Primeiro Informe Técnico do 

Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a 

Covid-19, com a vacinação de pessoas estranhas aos grupos 

prioritários, não só pode torná-lo ineficiente, como pode 

ocasionar danos irreversíveis à sociedade. 71. Faz-se tais 

afirmações, porque as suas metas traçadas consistem, 

basilarmente, na redução da morbimortalidade16 causada 

pelo novo coronarivus, bem como na manutenção do 

funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e, 

por consectário lógico, do funcionamento desse serviço 

essencial, cujas frustações podem resultar no colapso do 



serviço de saúde (público e privado), ocasionado efeitos 

nefastos à população em geral. 72. Ademais, sabe-se que 

essas vacinas são adquiridas com recursos públicos, logo, 

fazem parte do patrimônio público (res publica). Por tal 

condição, sujeitam-se ao regramento jurídico das despesas 

públicas, cuja regular liquidação da despesa, in casu, 

compreende a fiel observância do Primeiro Informe Técnico 

do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 

Contra a Covid-19. 73. Sob essa perspectiva, a imunização de 

pessoas alheias (“fura-filas”) aos grupos prioritários de 

vacinação definido no citado Plano Nacional constitui-se em 

irregular liquidação de despesa, quer seja por ordenar ou 

permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 



regulamento, quer seja por doar um bem pertencente ao 

patrimônio, sem a observância das formalidade legais, 

qualificando-se, tal conduta, como ato de improbidade 

administrativa, prevista no art. 10, caput, e incisos III e IX da 

Lei n. 8.429, de 1992: Art. 10. Constitui ato de improbidade 

administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 

desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos 

bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e 

notadamente: [...] III - doar à pessoa física ou jurídica bem 

como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos 

ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do 

patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 



1º desta lei, sem observância das formalidades legais e 

regulamentares aplicáveis à espécie; [...] IX - ordenar ou 

permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 

regulamento; (Grifou-se) 74. Destaca-se, por ser de relevo, 

que a competência apuratória dos atos qualificados como de 

improbidade administrativa é do Ministério Público 

Ordinário, cabendo a este Tribunal de Contas representar os 

ilícitos administrativos considerados ímprobos ao Parquet 

Ordinário, na forma do art. 1º, inciso VII da LC n. 154, de 

1996. 75. Esses desvios de conduta, assim como aqueles 

veiculados na imprensa, alhures grafados (“fura-fila”), 

supostamente cometidos por autoridades públicas, sobre os 

quais decaem altíssimo poder de governança, tratam-se de 



atitudes absurdamente desumanas, mesquinhas, imoral, de 

tamanho desrespeito, não somente às vítimas, mas à toda a 

sociedade. 76. Consigno que furar fila de vacinação é quebrar 

a ordem da vida, em especial daqueles que estão desde o 

início do ano passado expondo a sua própria vida e dos seus 

familiares à violenta virulência deste patógeno, por 

inequívoco amor à vida do próximo. 77. Daí, porque, furar 

quaisquer espécies de filas já é, de per si, contrária aos ideais 

éticos e democráticos e, por isso, condenável. 78. Nesse 

sentindo, preterição em fila da vacinação, ao arrepio do que 

preconizado protocolarmente aos grupos prioritários, por 

consciente e momentânea escassez de imunizantes e/ ou 

permitir, por qualquer medida sub-reptícia, que abjeto fato 



ocorra é, a toda evidência, abominável e altamente 

repulsante, por seu turno, revelador de infame déficit de 

caráter de quem promove e de quem aceita esta faceta da 

endêmica corrupção, em disputa genocida com o próprio 

vírus causador da Covid-19. 79. Nesses momentos, parece 

que vivemos em uma sociedade primitiva, onde os mais 

fortes prevalecem sobre os mais fracos ou, ainda, numa vil 

monarquia, em que os amigos e “apadrinhados do rei” 

predominam sobre os hipossuficientes e mais necessitados, 

como diz o adágio popular: “farinha pouca, meu pirão 

primeiro”, em nítida evidência do egoísmo humano, 

desprovido de qualquer espírito de solidariedade e 

fraternidade, na medida em que pensa somente em si, 



querendo as coisas primeiro para si e somente se sobrar é que 

poderá partilhar com os demais irmãos. 80. Promover e/ou 

ser leniente com a abjeta preterição de grupos prioritários em 

face dos inescrupulosos apadrinhados do rei é uma das mais 

abjetas facetas de corrupção das prioridades constitucionais, 

o que atrai a mais veemente repulsa dos Órgãos de Controle, 

porsolapar os ideais da solidariedade humana e profanar o 

templo da dignidade e da esperança em dias mais amenos. 

81. “Furar-fila”, no ponto, é subverter princípios 

estruturantes do Estado Constitucional brasileiro pelo 

menosprezo à solidariedade humana, a apatia à dignidade 

humana e o abjeto déficit de caráter, notadamente, em 

tempos que se exigem compreensão, resiliência e compaixão 



à dor do próximo. 82. Objetivo fundamental da República 

Federativa do Brasil, a solidariedade (art. 3º, inciso I da 

CF/88) equivale à fraternidade, evoluindo para 

sustentabilidade, pois, se a imunização, incialmente, foi 

efetivamente destinada aos grupos prioritários, 

inexoravelmente, estamos garantindo a sustentabilidade da 

vida daqueles que mais necessitarem, destacadamente, 

quando nos referimos aos profissionais da saúde, os quais 

são, em verdade, combatentes e garantidores das vidas dos 

demais grupos, por vezes, a última trincheira de esperança 

para os enfermos, que, ao buscarem atendimento hospitalar, 

ali encontram um exército formado de técnicos de 

enfermagem, enfermeiros, médicos e demais profissionais 



que conferem suporte e acolhimento profícuos por parte 

deste exército de bem feitores, para cumprirem a sua sublime 

missão: salvar vidas! 83. Por isso, é desalentador constatar 

que alguns gestores, eleitos ou legitimados pelo povo para 

bem servi-lo, cujo compromisso encontra-se vertido num 

juramento solene por ocasião da assunção aos respectivos 

cargos (eletivos e/ou quaisquer outras formas de 

investiduras), venham supostamente impondo os seus 

anseios pessoais, ou de outrem, à frente das questões de 

ordem públicas, quiçá, presididos pela adaptação do 

egoístico aforismo popular: “vacina pouca a minha dose 

primeira”. 84. E o gestor que possibilita tais ações espúrias 

se convola numa espécie de promotor do opróbio, porquanto 



subverte o seu juramento constitucional a privilegiar uma 

casta dos amigos do poder em detrimento daqueles que 

efetivamente são os aquinhoados, neste primeiro momento, 

de forma que, potencialmente, ao anarquizar a ordem 

legislativa, convolam-se em agenciadores da morte, cujas 

mãos restarão manchadas de sangue. 85. Daí, por que, “furar 

fila” de vacinação é mais do que um défice de caráter, é uma 

prática criminosa, pois vacinar os grupos prioritários, a 

exemplo dos trabalhadores de saúde, primeiro, visa a 

preservar a força laboral, segundo, o pleno funcionamento 

dos serviços de saúde, num momento de colapso de todo o 

sistema de saúde pública Estado, inclusive com a 

transferência, na atual quadra, de pacientes acometidos com 



a Covid-19, sem suporte vital no Estado de Rondônia, para 

outras Unidades da Federação, por ausência de leitos. 86. 

Numa situação como essa (“furar-fila”), a conduta do agente 

público pode resultar no sacrifício de muitas vidas, 

decorrente da ausência de assistência à saúde, por baixas de 

trabalhadores infectados pela Covid-19, que só não foram 

imunizados em razão de que pessoas estranhas aos grupos 

prioritários receberam, em seu lugar, a vacina. Sob esse 

enfoque, que diferença há de um homicida? 87. 

Lamentavelmente, a escassez que se vê não é só de vacinas, 

mas, principalmente, de caráter, empatia, solidariedade, 

compaixão, altruísmo etc. 88. Emerge, com efeito, nessa 

conjuntura, a necessidade de se exercer maior controle sobre 



a operacionalização da vacinação contra a Covid-19, a fim de 

se evitar, preventivamente, que pessoas estranhas aos grupos 

prioritários sejam indevidamente imunizadas, ao sacrifício 

daqueles que deveriam ser contemplados, nesta primeira 

etapa de vacinação, dada a escassez do imunizante, 

consoante cronograma estatuído no Primeiro Informe 

Técnico do Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação Contra a Covid-19, Plano Estadual de Vacinação 

de Rondônia contra a Covid-19 e eventual legislação 

superveniente que regulamente a matéria em testilha. 89. 

Para tanto, a Municipalidade em apreço deve observar e 

cumprir, rigorosamente, as diretrizes previstas no Capítulo 8 

do Plano Estadual de Vacinação de Rondônia contra a 



Covid19, a saber: [...] Para a campanha nacional de vacinação 

contra a COVID-19, o registro da dose aplicada será nominal 

e individualizada. Os registros deverão ser feitos no Sistema 

de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-

PNI) em todos os pontos de vacinação da rede pública e 

privada de saúde. Uma solução tecnológica está em 

desenvolvimento, por meio do Departamento de Informática 

do SUS (DATASUS), com o objetivo de simplificar a entrada 

de dados e acelerar o tempo médio de realização do registro 

do vacinado no SI-PNI, além de considerar aspectos de 

interoperabilidade com outros Sistemas de Informação e 

integração com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). 

As salas de vacina que ainda não estiverem informatizadas 



e/ou sem uma adequada rede de internet disponível deverão 

realizar os registros nominais e individualizados em 

formulários contendo as dez variáveis mínimas 

padronizadas. São elas: 1. CNES - Estabelecimento de Saúde; 

2. CPF/CNS do vacinado; 3. Data de nascimento; 4. Nome da 

mãe; 5. Sexo; 6. Grupo-alvo (idoso, profissional da saúde, 

comorbidades, etc.); 7. Data da vacinação; 8. Nome da 

vacina/fabricante; 9. Tipo de dose; 10. Lote/validade da 

vacina. Posteriormente, esses formulários deverão ser 

digitados no sistema de informação. (Grifou-se) 90. O 

Ministério da Saúde, por intermédio da Portaria GM/MS n. 

69, de 14 de janeiro de 2021, institui a obrigatoriedade de 

registro de aplicação de vacinas contra a Covid-19 nos 



sistemas de informação do Ministério da Saúde, e disciplinou 

as informações mínimas que devem constar no cadastro da 

vacinação, em seu art. 3º, in litteris: [...] Art. 3º No registro 

da vacinação contra COVID-19 do cidadão no sistema de 

informação, deverão constar as seguintes informações 

mínimas: I - dados do vacinado (número do Cadastro de 

Pessoa Física - CPF ou Cartão Nacional de Saúde - CNS, 

nome completo do vacinado, sexo, data de nascimento e 

nome da mãe do vacinado); II - grupo prioritário para 

vacinação; III - código da vacina; IV - nome da vacina; V - 

tipo de dose aplicada; VI - data da vacinação; VII - número 

do lote da vacina; VIII - nome do fabricante; IX - CPF do 

vacinador; e X - CNES do serviço de vacinação. 91. Nota-se 



que os registros das doses aplicadas das vacinas contra a 

Covid-19 deverão garantir a identificação nominal e 

individual do cidadão vacinado, com a anotação do número 

de CPF ou de CNS, para possibilitar o controle, a segurança e 

o monitoramento das pessoas vacinadas e até mesmo para 

fins de se evitar duplicidade de vacinação. 92. Os registros 

das doses aplicadas deverão ser realizados no Sistema de 

Informação do Programa Nacional de Imunização (Novo SI-

PNI - online) ou em um sistema próprio que interopere com 

ele, por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). 

93. Dada a relevância dessas informações e o proeminente 

interesse da sociedade em conhecer como estão sendo 

administradas as escassas doses de vacina, mostra-se salutar 



a publicitação nominal dos vacinados, em mitigação aos 

princípios da intimidade e da privacidade, por se tratar de 

matéria afeta ao interesse da saúde coletiva dos 

administrados. VI.I - Da publicidade/informação x 

Intimidade 94. A questão hermenêutica da colisão entre o 

princípio da publicidade administrativa e do direito 

fundamental à intimidade ganha novos contornos nesse 

momento pandêmico, na qual se propõe a reformulação do 

antigo problema da violação da liberdade individual 

justificada pela supremacia do interesse público, manifesta 

no interesse dos rumos da saúde coletiva, diante de um 

quadro pandêmico. 95. A controvérsia constitucional 

envolve, portanto, a definição dos contornos da relação entre 



Estado e o indivíduo, na garantia da transparência das 

políticas públicas atinentes à saúde coletiva, bem como os 

limites da autonomia privada contra imposições estatais, que 

pretende proteger a coletividade em detrimento de eventual 

direito individual. 96. De um lado, tem-se o direito à 

intimidade dos vacinados de não quererem ter seus nomes 

divulgadas em listas de vacinação pelo Poder Público. De 

outro lado, encontra-se o dever do Estado publicar os seus 

atos a fim de agir com transparência, informando à sociedade 

acerca das ações estatais adotadas, proporcionando, desse 

modo, o controle social, sobre o programa de vacinação em 

execução. 97. No ordenamento jurídico brasileiro, o direito à 

intimidade é constitucionalmente protegido pelo artigo 5º, 



inciso X da CF/88, que dispõe: “são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 

o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. 98. Esta proteção confere o 

status de direito fundamental à intimidade, sendo 

classificado, mais especificamente, como direito de primeira 

geração. 99. O princípio da publicidade (art. 37, caput, da 

CF/88), por sua vez, obriga o Estado a realizar todos os seus 

atos de forma pública, aberta e visível a todos os cidadãos, ou 

seja, transparente, salvo algumas hipóteses excepcionais. 

Trata-se de transformar a Administração em uma “casa de 

vidro”, conferindo visibilidade externa aos processos 

decisórios do poder público, que age por delegação da 



sociedade. 100. Percebe-se claramente que se está diante de 

um conflito de princípios fundamentais, cuja solução passa 

pela exata compreensão dos valores consagrados nos 

princípios aplicados ao caso. Se, por um lado, temos o 

princípio da publicidade e da informação (art. 5º, inciso 

XXXIII, e 37, § 3º, inciso II, da CF/88), sendo ambos 

dedutíveis do princípio republicano -república; de outra 

banda, temos o risco de violação à intimidade, à vida privada, 

ao sigilo de dados, princípios que desautorizariam a 

divulgação, no presente caso, dos nomes das pessoas 

vacinadas pelo Poder Público. 101. Não obstante, verifica-se 

no princípio da publicidade administrativa (art. 37, caput, 

CF/88) e da informação (art. 5º, inciso XXXIII, e 37, § 3º, 



inciso II, da CF/88), o dever estatal de divulgação dos atos 

públicos. Dever eminentemente republicano, porque a 

gestão da “coisa pública” (República é isso) é de vir a lume 

com o máximo de transparência. 102. Tirante, claro, as 

exceções também constitucionalmente abertas, que são 

“aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado” (inciso XXXIII, do art. 5º, da CF/88). 

103. Logo, respeitadas que sejam as exceções 

constitucionalmente estampadas, “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 (...)”, 

conforme a 1ª parte redacional do mesmo art. 5º, inciso 



XXXIII, da CF/88. 104. A relação nominal das pessoas 

imunizadas, com a indicação do lugar e horário em que foram 

vacinadas, constituem-se em informações de interesse 

coletivo ou geral, expondo-se, portanto, a divulgação oficial, 

sem que sua intimidade e vida privada se encaixem nas 

exceções de que trata a parte derradeira do mesmo 

dispositivo constitucional (inciso XXXIII do art. 5º), pois o 

fato é que não estão em jogo nem a segurança do Estado nem 

a segurança do conjunto da sociedade. 105. Em suma, esta 

encarecida prevalência do princípio da publicidade 

administrativa outra coisa não é senão um dos mais 

altaneiros modos de concretizar a República enquanto forma 

de governo. Se, por um lado, há um necessário modo 



republicano de administrar o Estado brasileiro, de outra 

parte é a cidadania mesma que tem o direito de ver o seu 

Estado republicanamente administrado e, para tanto, a 

publicitação dos atos de administração pública é medida de 

direito que se impõe, especialmente, no caso presente. 106. 

Perfilando o mesmo entendimento que ora se faz 

consubstanciar nesta Decisão, o Juízo Federal da 1ª Vara da 

Seção Judiciária Federal do Estado do Amazonas, em 

pronunciamento monocrático, de natureza acauteladora, ao 

examinar o tema correlato com o aqui vertido, assim feriu a 

questão: [...] Assim, diante de tudo o que exposto até o 

momento DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, razão pela 

qual, determino que o MUNICÍPIO DE MANAUS efetive 



obrigação de fazer consistente em diariamente, até às 22hs, 

informar em seu sítio na internet; a este Juízo Federal, por 

peticionamento; e aos autores pelos e-mails 

pramoficio1@mpf.mp.br , nudesa@defensoria.am.gov.br, 

ruy.marcelo@tce.am.gov.br , joao.luchsinger@dpu.def.br, 

jorsinei.nascimento@mpt.mp.br e 

58promotoria.mao@mpam.mp.br a relação das pessoas 

vacinadas até as 19hs do dia respectivo, com identificação de 

nome, CPF, local onde foi feita a imunização, função exercida 

e local onde a exerce, sob pena de aplicação de multa diária e 

pessoal ao Prefeito Municipal, no valor de 100 mil reais. 

Determino a intimação da Sra. Secretária Municipal de 

Saúde do Município de Manaus, ou quem suas vezes o fizer, 



para que, diariamente, informe sítio na internet; a este Juízo 

Federal, por peticionamento; e aos autores pelos e-mails 

pramoficio1@mpf.mp.br , nudesa@defensoria.am.gov.br, 

ruy.marcelo@tce.am.gov.br , joao.luchsinger@dpu.def.br, 

jorsinei.nascimento@mpt.mp.br e 

58promotoria.mao@mpam.mp.br a relação das pessoas 

vacinadas até as 19hs do dia respectivo, com identificação de 

nome, CPF, local onde foi feita a imunização, função exercida 

e local onde a exerce. 107. Por tudo isso, em mitigação ao 

princípios da intimidade/privacidade, devem ser 

publicitados, em campo próprio e intuitivo, no Portal da 

Transparência do Município, até às 22h do mesmo dia da 

vacinação, os nomes completos – sem abreviações - das 



pessoas contempladas nas respectivas etapa de imunização, 

iniciada em Rondônia em 19.01.2021, e nas demais fases que 

ainda estão por vir, mediante o cronograma diário de 

vacinação da população, com a indicação de local, dia e do 

cargo que exerce, quando couber, e/ou grupo prioritário que 

se enquadra, da imunização, e, no caso de extravio técnico do 

imunizante, seja elaborado documento apropriado e 

certificado por dois agentes vacinadores, e tudo publicado no 

Portal de Transparência do Município (de fácil acesso ao 

cidadão comum), com fundamento no princípio da 

publicidade (art. 37, caput, da CF/88) e no direito à 

informação que assiste aos cidadãos em geral (art. 5º, inciso 

XXXIII, e 37, § 3º, inciso II, da CF/88), para que possa 



favorecer o mais efetivo dos controles – o controle social – 

quanto à operacionalização e destinação do bem público em 

testilha, reconhecidamente, a toda evidência, escasso no 

sombrio momento porque experimenta a humanidade. 108. 

Isso porque, os postulados que os anglo-saxões denominam 

de accountability (obrigação de prestar contas) e 

responsiveness (encargo de atender às necessidades sociais) 

representam a base do próprio regime republicano do Brasil, 

emoldurados na Lei Maior, como preleciona Ricardo 

Lewandowski 17, em registro acadêmico: “numa república os 

governantes, escolhidos pelo povo, são responsáveis diante 

dele pela gestão dos negócios públicos. Não exercem o poder 

por direito próprio, constituindo meros mandatários dos 



cidadãos”. 109. Somente assim poderão a sociedade civil e os 

órgãos de controle exercerem fiscalização contínua sobre a 

devida aplicação das doses de vacinas, coibindo-se, quando 

for o caso, favorecimentos indevidos, de modo a garantir que 

a política pública de saúde seja implementada de forma 

transparente e eficaz. 110. A adoção das medidas aqui 

preconizadas, que estão a reproduzir os protocolos editados 

pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado de 

Rondônia, bem como a publicação no Portal da 

Transparência do Poder Público, da relação de todas as 

pessoas que foram vacinadas em cada etapa prioritária, com 

absoluta certeza, trará à comunidade em geral sensível e um 

minus de paz social, uma vez que cada indivíduo ainda não 



vacinado nutrirá a esperança legítima de que não haverá os 

abomináveis “fura-filas” e, assim, aguardará a sua vez de ser 

imunizado com certa resiliência, fazendo emergir, desse 

modo, a presença do princípio da confiança nas instituições 

republicanas, por seu turno, substrato da paz social almejada 

pelas ciências jurídicas, como mecanismo de frenagem de 

espúrios. VII – DO PODER GERAL DE CAUTELA 111. 

Dispõe o art. 3º-B da LC n. 154, de 1996, que “ao Tribunal de 

Contas do Estado e ao Relator assistem o poder geral de 

cautela, na forma disposta no seu Regimento Interno, 

podendo expedir os atos necessários ao seu cumprimento”. 

112. Trata-se do poder/dever de agir do Tribunais de Contas, 

que resguardado pelas atribuições que lhe foram 



constitucionalmente outorgadas, dispõe de competência 

para determinar providência cautelar indispensável à 

garantia de preservação do interesse público, permitindo-se, 

assim, no exercício do poder geral de cautela, a determinação 

de atos que tragam efetividade à sociedade. 113. Nesse norte, 

o Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal 

assentou que: [...]“a atribuição de poderes explícitos, ao 

Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 71 da Lei 

Fundamental da República, supõe que se reconheça, a essa 

Corte, ainda que por implicitude, a possibilidade de conceder 

provimentos cautelares vocacionados a conferir real 

efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, 

que se neutralizem situações de lesividade, atual ou 



iminente, ao erário” (MS n. 26.547/DF, decisão monocrática, 

DJ 29.5.2007). 114. No mesmo sentido: [...] assentada tal 

premissa, que confere especial ênfase ao binômio 

utilidade/necessidade, torna-se essencial reconhecer 

especialmente em função do próprio modelo brasileiro de 

fiscalização financeira e orçamentária, e considerada, ainda, 

a doutrina dos poderes implícitos “que a tutela cautelar 

apresenta-se como instrumento processual necessário e 

compatível com o sistema de controle externo, em cuja 

concretização o Tribunal de Contas desempenha, como 

protagonista autônomo, um dos mais relevantes papéis 

constitucionais deferidos aos órgãos e às instituições 

estatais” (trecho do voto do Ministro Celso de Mello 



proferido no MS n. 24.510/DF, Relatora a Ministra Ellen 

Gracie, Plenário, DJ 19.3.2004). 115. Como se viu, apesar da 

escassez de doses da vacina contra a Covid-19, as quais, como 

já foi demonstrado em linhas pretéritas, sequer suprem a 

demanda de vacinação dos grupos prioritários, uma vez que 

inúmeros trabalhadores de saúde não serão alcançados nesta 

primeira etapa, conforme Primeiro Informe Técnico do 

Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a 

Covid-19, para estupefação da sociedade, acumulam-se 

notícias jornalísticas de que pessoas estranhas aos grupos 

prioritários (“fura-fila”) estariam sendo imunizadas, de 

forma irregular (fumus boni iuris). 116. Diante disso, exsurge 

relevante necessidade de se prevenir suposto risco de 



perecimento do direito daqueles que devem ser vacinados 

prioritariamente, nesta primeira fase, por integrarem os 

grupos de risco, nos moldes definidos pelo Ministério da 

Saúde no mencionado Primeiro Informe Técnico, que 

objetiva, basicamente, reduzir a morbimortalidade causada 

pelo novo coronarivus, bem como manter o regular 

funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e, 

por consectário lógico, do funcionamento desse serviço 

essencial, que, acaso venha colapsar, produzirá danos 

irreparáveis ou de difícil reparação à sociedade (periculum in 

mora). 117. Sob esse contexto, à luz do poder geral de cautela 

(art. 3º-B da LC n. 154, de 1996), na condição de Relator das 

contas do Município de Seringueiras-RO, é que se revela 



imperiosa a expedição da presente Decisão Cautelar, de 

ofício, com o propósito de se determinar ao Poder Executivo 

Municipal que observe, rigorosamente, o Primeiro Informe 

Técnico do Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação Contra a Covid-19 e Plano Estadual de Vacinação 

de Rondônia contra a Covid-19, especialmente, no que tange 

à imunização dos grupos prioritários, a fim de se prevenir 

que pessoas fora dos mencionados grupos prioritários (“fura-

filas”) sejam vacinadas irregularmente, além de outras 

determinações acauteladoras e corretivas, sob pena de multa 

cominatória à autoridade pública responsável pelo controle 

rígido da vacinação. VIII – AD REFERENDUM DO PLENO 

118.Cumpre enfatizar, por oportuno, que este Tribunal de 



Contas tem assinalado ser imediata a eficácia resultante de 

decisão, ainda que monocrática, concessiva de medida 

cautelar, com fundamento no poder geral de cautela, em fase 

de processo de fiscalização, como revela, a seguinte decisão: 

DM 0052/2020-GCESS18 [...] Diante do exposto, em juízo 

cautelar, nos termos da fundamentação ora delineada e 

visando, em última análise, a adoção de medidas preventivas 

e proativas em face dos efeitos financeiros provocados pela 

atual pandemia do novo coronarivus (Covid - 19), de modo a 

garantir com prioridade absoluta, que não faltem recursos 

para as despesas necessárias ao enfrentamento e superação 

da crise, e, indispensáveis para a continuidade das atividades 

desenvolvidas pela administração pública em prol da 



sociedade, DECIDO: I - Conhecer da representação 

formulada pelo Procurador-Geral do Ministério Público de 

Contas, Adilson Moreira de Medeiros, haja vista o 

atendimento aos pressupostos de admissibilidade 

necessários à sua propositura, e, conceder do pedido de 

tutela antecipatória inaudita altera parte para recomendar ao 

Exmo. Sr. Governador do Estado de Rondônia, Marcos 

Rocha, que adote a imediata implantação de instância de 

governança no âmbito do Poder Executivo, com o concurso 

de especialistas nas searas da economia e das finanças 

públicas, recomendando-se, a título de sugestão, a 

participação em tal comitê dos titulares das Secretarias de 

Estado da Casa Civil, de Gestão de Pessoas, do Planejamento, 



de Finanças e de representante ou representantes das 

entidades da administração indireta, além da Procuradoria-

Geral do Estado, com a finalidade de: (TCE-RO. Processo n. 

00863/2020. Rel. Cons. Edilson de Sousa Silva) 119. Em tais 

situações, vale dizer, nas hipóteses de concessão 

monocrática, como sucede na espécie, a medida cautelar – 

quando ausente deliberação do Relator em sentido contrário 

– revestir-se-á de eficácia imediata, gerando, desde logo, 

todos os efeitos e consequências jurídicas inerente a esse 

provimento jurisdicional, independentemente de ainda não 

haver sido referendada pelo Plenário do Tribunal de Contas. 

120. E a razão é uma só: o referendo deste Tribunal de Contas 

qualifica-se como verdadeira condição resolutiva, jamais 



suspensiva, da eficácia do provimento cautelar concedido, 

monocraticamente, em caráter excepcional, no âmbito do 

poder geral de cautela. 121. Isso significa, portanto, que 

eventual descumprimento da decisão concessiva da tutela 

cautelar, presente o contexto referido, torna o agente 

transgressor incurso nas cominações legais previstas na 

espécie (a exemplo de multa e astreintes), ainda que – 

insista-se – não referendado tal ato decisório pelo Plenário 

deste Tribunal. 122. Irrecusável, pois, que a presente medida 

cautelar, mesmo que ainda não referendada, deve produzir, 

desde então, todas as consequências jurídicas que lhe são 

inerentes. IX - DA OBRIGAÇÃO DE FAZER 123. As tutelas 

jurídicas dotadas de cautelaridade, para serem eficazes, 



devem trazer em seu núcleo, para cumprimento do preceito 

determinado a previsibilidade concreta de sancionamento 

com multa cominatória ou astreintes, perfazendo o substrato 

evidente da obrigação de fazer ou de não fazer, posta no 

encetamento da ordem proferida. 124. No caso concreto ora 

examinado, trata-se de obrigação de fazer, consistente no 

dever da Administração Pública observar, rigorosamente, o 

Primeiro Informe Técnico do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, Plano 

Estadual de Vacinação de Rondônia contra a Covid-19, e 

legislações supervenientes afetas à matéria em debate, 

especialmente, no que tange à imunização dos grupos 

prioritários, a fim de se prevenir que pessoas fora dos 



mencionados grupos prioritários (“fura-filas”) sejam vacina 

das irregularmente, bem como que atente para as diretrizes 

de controle, previstas no Capítulo 8 do Plano Estadual de 

Vacinação de Rondônia contra a Covid-19, notadamente, no 

que se refere aos registros das doses aplicadas das vacinas 

contra a Covid-19, de modo a assegurar a identificação 

nominal e individual do cidadão vacinado, dentre a 

informação, outros dados aqui já ventilados, e outras 

legislações supervenientes correlatas à matéria. 125. E, no 

mesmo sentindo, publique, em campo próprio e intuitivo, no 

Portal da Transparência do Município, até às 22h do mesmo 

dia da vacinação, os nomes completos – sem abreviações - 

das pessoas contempladas nas respectivas etapa de 



imunização, iniciada em Rondônia em 19.01.2021, e nas 

demais fases que ainda estão por vir, mediante o cronograma 

diário de vacinação da população, com a indicação de local, 

dia e do cargo que exerce, quando couber, e/ou grupo 

prioritário que se enquadra, da imunização, e, no caso de 

extravio técnico do imunizante, seja elaborado documento 

apropriado e certificado por dois agentes vacinadores, 

devendo, ademais, selecionar, a partir de critério objetivos e 

impessoais, os trabalhadores de saúde (público e privado) 

que serão contemplados, nesta primeira etapa de vacinação, 

ante a insuficiência de doses disponibilizadas para 

imunização completa dos grupos prioritários, dando 

prevalência ao trabalhadores da saúde que, efetivamente, 



estão diretamente envolvidos na linha de frente, ou seja, na 

atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de 

Covid-19, nos termos do Primeiro Informe Técnico de 

Vacinação Contra Covid-19. 126.Por fim, como consectário 

lógico da obrigação de fazer, que os agentes públicos 

responsáveis realizem o devido registro de aplicação de 

vacinas contra a Covid-19, o que deve ser concretizado no 

Sistema de Informação do Programa Nacional de 

Imunização (SI-PNI), nos termos do Capítulo 8 do Plano 

Estadual de Vacinação de Rondônia contra a Covid-19, ou 

127.Dessa forma, para integral cumprimento das obrigações 

de fazer, perfilados nos parágrafos precedentes, para que não 

haja solução de continuidade pelo seu caráter perene, há que 



se fixar astreintes diárias, para eventual descumprimento do 

preceito determinado, a serem suportadas pelos agentes 

públicos responsáveis pela obrigação de fazer, conforme 

regra cogente descrita na parte dispositiva desta Decisão 

Singular. 128. In casu, para obstaculizar a consumação do 

ilícito evidenciado em linhas precedentes, é necessário que 

este Egrégio Tribunal imponha OBRIGAÇÕES DE FAZER a 

ser suportada pelos agentes públicos responsáveis pela 

realização da vacinação em tela, mesmo sem a prévia oitiva 

dos supostos responsáveis e interessados, uma vez que 

poderia ocasionar um retardamento prejudicial ao direito 

material tutelado, haja vista que, neste caso, o elemento 

nuclear da presente Tutela Preventiva se perfaz com a adoção 



de medidas imprescindíveis para evitar a consumação, 

continuação ou reiteração, em tese, de dano ao interesse 

público decorrente da vacinação de pessoas alheias a cada 

fase de execução do imunizante. 129. Para obrigar o 

cumprimento do preceito a ser determinado cabe, na espécie, 

repise-se, o arbitramento de astreintes, com fundamento no 

art. 99-A da LC n. 154, de 1996, c/c. art. 536, § 1º, do CPC19, 

cuja incidência se condiciona ao efetivo descumprimento do 

que determinado, isto é, caso os responsáveis deixem de fazer 

a obrigação legal sobre si imposta, nos limites e nas formas 

prefixadas na parte dispositiva desta Decisão. 130. Para fins 

de definição de responsabilidade, cabe assentar, no ponto, 

que compete ao Poder Público Municipal, por intermédio da 



Secretaria Municipal de Saúde, distribuir, gerenciar e 

estabelecer rigorosos controles para conferir efetividade, no 

sentido de que os grupos apontados como prioritários, assim, 

compreendidos por critérios objetivos definidos no Primeiro 

Informe Técnico do Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação Contra a Covid-19, Plano Estadual de Vacinação 

de Rondônia contra a Covid-19, ou ..... e demais fazes, sejam 

realmente imunizados, cuja comprovação deverá ser 

concretizada mediante a identificação nominal (nome 

completo sem abreviações) e individual do cidadão vacinado, 

bem como publicada, cada imunização, no Portal de 

Transparência do Ente em tela, para o efetivo controle social. 

131. Quanto à responsabilidade do Alcaide Municipal, que, 



sob a perspectiva da coordenação verticalizada afeta as suas 

atribuições legais, na condição de Chefe Maior do Poder 

Executivo Municipal, torna-se estruturador das macro 

políticas gerenciais e, portanto, com ascendência hierárquica 

sobre seus subordinados (secretários, coordenadores, 

diretores etc.), donde deflui o dever de obediência e, nesse 

viés, possui a obrigação de observar e de fazer atentar os seus 

subalternos para os critério delineados no Primeiro Informe 

Técnico do Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação Contra a Covid-19, Plano Estadual de Vacinação 

de Rondônia contra a Covid-19, legislação superveniente e 

publizidida, notadamente, quanto à imunização da 

população encetada nos grupos prioritários, destacadamente 



aqueles que devem ser comtemplados nesta primeira etapa, 

a fim de dar concretude às metas e aos objetivos de vacinação 

traçados nos referidos Planos Nacional e Estadual, em face 

da pandemia que a todos assola. X – DISPOSITIVO Ante o 

exposto e pelos fundamentos veiculados em linhas 

precedentes, em juízo singular, ad referendum do Pleno, com 

espeque no poder geral de cautela, entabulado no art. 3º-B 

da Lei Complementar Estadual n. 154, de 1996, expeço a 

presente Decisão Cautelar Preventiva, para o fim de: I – 

DETERMINAR à Administração Pública do Município de 

Seringueiras-RO, nas pessoas dos Senhores ARMANDO 

BERNARDO DA SILVA, CPF n. 157.857.728- 41, Prefeito 

Municipal, e DANIELLY KARINA DE PAIVA, CPF n. 



008.319.142-97, Secretária Municipal de Saúde), ou a quem 

os estejam substituindo na forma da lei, que: a) CUMPRAM, 

rigorosamente, o Primeiro Informe Técnico do Plano 

Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-

19 e Plano Estadual de Vacinação de Rondônia contra a 

Covid-19, especialmente, no que tange à imunização do 

grupos prioritários, a fim de se prevenir que pessoas fora dos 

mencionados grupos prioritários (“fura-filas”) sejam 

vacinadas irregularmente, visto que tal inobservância 

constitui-se em grave ofensa aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37, 

caput, da CF/88, os quais, aliás, devem orientar toda conduta 

do administrador público, sob pena, inclusive, de 



caracterização de ato de improbidade administrativa, 

previsto no art. 11 da Lei n. 8.429, de 1992, de competência 

apuratória do Ministério Público ordinário; b) ATENTEM 

para as diretrizes de controle, previstas no Capítulo 8 do 

Plano Estadual de Vacinação de Rondônia contra a Covid-19 

e Portaria GM/MS n. 69, de 14 de janeiro de 2021, e outras 

legislações supervenientes correlatas à matéria, quanto à 

obrigatoriedade de registro de aplicação de vacinas contra a 

Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da 

Saúde, para possibilitar o controle, a segurança e o 

monitoramento das pessoas vacinadas e até mesmo para fins 

de se evitar duplicidade de vacinação; c) PUBLIQUEM, no 

prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir da notificação 



pessoal, a fim de que a TI do Município, ou quem faça as 

vezes, ajuste e desenvolva, em campo próprio e intuitivo, no 

Portal da Transparência do Município, até às 22h do mesmo 

dia, com fundamento no princípio da publicidade (art. 37, 

caput, da CF/88) e no direito à informação que assiste aos 

cidadãos em geral (art. 5º, inciso XXXIII, e 37, § 3º, inciso II, 

da CF/88): 1. Os nomes completos – sem abreviações - das 

pessoas vacinadas no dia; 2. Local de vacinação; 3. Data da 

vacinação; 4. Sexo; 5. Nome da vacina/fabricante; 6. 

Lote/validade da vacina.; 7. Tipo de dose aplicada; 8. Grupo-

alvo (idoso, profissional da saúde, comorbidades, etc.); 9. 

Cronograma diário de vacinação da população; 10. No caso 

de extravio técnico do imunizante, elaborar documento 



apropriado circunstanciando as razões do extravio, que 

deverá ser certificado por dois agentes vacinadores; d) 

SELECIONEM, a partir de critério objetivos e impessoais, os 

trabalhadores de saúde (público e privado) que serão 

contemplados, nesta primeira etapa de vacinação, ante a 

insuficiência de doses disponibilizadas para imunização 

completado grupos prioritários, dando prevalência ao 

trabalhadores da saúde que, efetivamente, estão diretamente 

envolvidos na linha de frente, ou seja, na atenção/referência 

para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19, nos 

termos do Primeiro Informe Técnico de Vacinação Contra 

Covid-19. Ressalte-se que não deve haver discriminação 

entre classes de trabalhadores (técnicos de enfermagem, 



serviços gerais, médicos, enfermeiros, segurança de 

unidades de saúde, fisioterapeutas etc.), por isso, os critérios 

devem ser eminentemente objetivos e técnicos, conjugados 

com o risco de morte e de transmissão a que efetivamente 

está exposto o trabalhador de saúde; e) REALIZEM o devido 

registro de aplicação de vacinas contra a Covid-19, o que deve 

ser concretizado no Sistema de Informação do Programa 

Nacional de Imunização (SI-PNI), nos termos do Capítulo 8 

do Plano Estadual de Vacinação de Rondônia contra a Covid-

19, Portaria GM/MS n. 69, de 14 de janeiro de 2021, do 

Ministério da Saúde, e outras legislações supervenientes 

correlatas à matéria; f) SIGAM, exatamente, as fases de 

vacinação dos grupos prioritários previstas, no Plano 



Nacional e Estadual de Vacinação contra a Convid-19, salvo 

hipótese de alteração legislativa superveniente, concretizada 

pelo Ministério da Saúde: Fase 1 – Trabalhadores da área da 

saúde, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, povos 

indígenas vivendo em terras indígenas, pessoas de 80 anos 

ou mais, além de pessoas de 75 a 79 anos. Fase 2 - Pessoas de 

70 a 74 anos, pessoas de 65 a 69 anos, pessoas de 60 a 64 

anos. Fase 3 - Pessoas que tem comorbidades (diabetes 

mellitus, hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica, 

doença renal, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, 

indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia 

falciforme, câncer e obesidade grave). Fase 4 - Trabalhadores 

da educação do ensino básico, do ensino superior, 



funcionários do sistema de privação de liberdade, forças de 

segurança e salvamento, além das forças armadas. g) 

OBSERVEM que, na eventualidade da existência de alguém 

que tenha sido imunizado indevidamente, vulgarmente 

denominado “fura-fila” só poderá tomar eventual segunda 

dose do imunizante quando estiver enquadrado em seu 

regular grupo, salvo legislações supervenientes correlatas à 

matéria, editado por autoridade competente, disciplinando 

em sentido contrário; h) ENCAMINHEM a este Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia, no prazo de até 5 (cinco) dias, 

contados a partir da notificação: h.1 – listagem das pessoas 

vacinados, identificando-as de forma individual e nominal, 

com o respectivo número de: a) Os nomes completos – sem 



abreviações - das pessoas vacinadas no dia; b) Local de 

vacinação; c) Data da vacinação; d) Sexo; e) Nome da 

vacina/fabricante; f) Lote/validade da vacina.; g) Tipo de 

dose aplicada; h) Grupo-alvo (idoso, profissional da saúde, 

comorbidades, etc.); i) Cronograma diário de vacinação da 

população; h.2 - esclarecimentos acerca dos critérios e das 

pessoas contempladas nesta primeira etapa de vacinação, 

iniciada em Rondônia em 19.1.2021, bem como das demais 

etapas de vacinação que ainda estão por vir, considerando-

se, todavia, os grupos prioritários definidos no Plano 

Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a covid-

19 e no Plano Estadual; h.3 - o quantitativo de vacinas que a 

municipalidade recebeu, bem assim se existe previsão de 



chegada de outras remessas de vacinas nas próximas 

semanas, devendo-se consignar as datas de chegadas e as 

quantidades a serem recebidas; h.4 - o cronograma semanal 

de vacinação das pessoas, com a indicação de local e dos 

horários de vacinação, como também a previsão de aplicação 

semanal das doses; informações acerca das campanhas 

informativas a serem adotadas pela Secretaria de Saúde do 

Município, quanto à vacinação contra a Covid-19; h.5 – as 

estratégias para vacinação da população-alvo da primeira 

etapa; h.6 – informações sobre as condições de 

armazenamento, condicionamento, estocagem transportes 

das doses da vacina contra a Covid-19, bem como sobre a 

quantidade de insumos para aplicação das vacinas, a 



despeito de seringas, por exemplo. II – FIXAR, 

ASTREINTES, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por 

dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para 

obrigar o cumprimento dos preceitos determinados, caso 

haja descumprimento da obrigação de fazer, 

consubstanciadas nas determinações constantes no item 

anterior, a ser suportada individualmente, pelos agentes 

públicos responsáveis pela operacionalização da vacinação 

da Covid-19, apontados no item I deste Decisum (Senhores 

ARMANDO BERNARDO DA SILVA, CPF n. 157.857.728-41, 

Prefeito Municipal, e DANIELLY KARINA DE PAIVA, CPF 

n. 008.319.142-97, Secretária Municipal de Saúde), nos 

termos dos protocolos do Ministério da Saúde e do Governo 



do Estado de Rondônia, com fundamento no art. 99- A da LC 

n. 154, de 1996, c/c. art. 536, § 1º, do CPC20; III - 

DETERMINAR à Controladoria-Geral do Município de 

Seringueiras-RO, na pessoa de seu titular ou de quem o 

substitua na forma da lei, que promova fiscalização da 

operacionalização da vacinação contra a Covid-19, no âmbito 

da municipalidade em tela, adotando as providências 

cabíveis em face de eventuais irregularidades detectadas, 

inclusive, comunicando-as ao Tribunal de Contas, sob pena 

de responsabilidade solidária, a teor do art. 74, § 1º, da 

CF/88, c/c art. 51, §.1º, da Constituição do Estado de 

Rondônia; IV – NOTIFIQUE-SE os agentes públicos 

discriminados nos itens I e III desta Decisão, e/ou a quem 



lhes substituam na forma da lei, acerca do teor do vertente 

Decisum, encaminhando-lhes, para tanto, cópia integral 

desta Decisão Cautelar, para ciência plena; V – INTIME-SE 

o Ministério Público de Contas, na forma do art. 30, § 10 do 

RITC; VI – DÊ-SE CIÊNCIA desta Decisão ao Ministério 

Público do Estado de Rondônia, em nome do Excelentíssimo 

Senhor Procurador-Geral de Justiça ALUILDO DE 

OLIVEIRA LEITE, para conhecimento e adoção, caso assim 

entenda, das medidas inerentes as suas atribuições 

constitucionais; VII – AUTUE-SE a presente Decisão como 

fiscalização de atos e contratos, o que deverá ser realizado 

pela DGD, devendo constar o seguinte: PROCESSO N. : 

ASSUNTO : Fiscalização de Atos e Contratos. 



RESPONSÁVEIS : ARMANDO BERNARDO DA SILVA, CPF 

n. 157.857.728-41, Prefeito Municipal; DANIELLY KARINA 

DE PAIVA, CPF n. 008.319.142- 97, Secretária Municipal de 

Saúde. UNIDADE : Prefeitura Municipal de Seringueiras-

RO. RELATOR : Conselheiro Wilber Carlos dos Santos 

Coimbra. VIII - À SECRETARIA-GERAL DE CONTROLE 

EXTERNO, para que adote as estratégias de fiscalização e 

controle que entenderem necessárias, à luz da sua autonomia 

funcional, sob a moldura da tríade, Risco, Relevância e 

Materialidade, a fim de monitorar e acompanhar a operação 

da vacinação contra a Covid-19 no Município de 

Seringueiras-RO, bem como o cumprimento das 

determinações fixadas na vertente Decisão, considerando-se, 



entretanto, os influxos da sua capacidade fiscalizatória 

formal e materialmente possíveis; IX - PUBLIQUE-SE, na 

forma regimental; X – CUMPRA-SE; XI – AO 

DEPARTAMENTO DO PLENO, para que cumpra com 

URGÊNCIA, expedindo, para tanto, o necessário. (assinado 

eletronicamente) WILBER CARLOS DOS SANTOS 

COIMBRA Conselheiro Matrícula 456”. 

 

 

DO PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA 

REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

 



O pedido ora postulado preenche os requisitos do artigo 303, 

do Código de Processo Civil, que assim prevê: “Nos casos em 

que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela 

antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a 

exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo 

de dano ou do risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste 

artigo: I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos 

documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 

(quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar; II - o 

réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou 



de mediação na forma do art. 334 ; III - não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação será contado na 

forma do art. 335 . § 2º Não realizado o aditamento a que se 

refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto 

sem resolução do mérito. § 3º O aditamento a que se refere o 

inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem 

incidência de novas custas processuais. § 4º Na petição 

inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de 

indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o 

pedido de tutela final. § 5º O autor indicará na petição inicial, 

ainda, que pretende valer-se do benefício previsto 

no caput deste artigo. § 6º Caso entenda que não há 

elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art334
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art335


jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 

5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser 

extinto sem resolução de mérito”. 

 

DOS DEMAIS PEDIDOS QUE MERECEM ATENÇÃO 

ESPECIAL NO SENTIDO DE PROCEDER O MAIS RÁPIDO 

POSSÍVEL OUTRA ELEIÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO 

MIGUEL DO GUAPORÉ E SERINGUEIRAS 

 

Posto isto, requer: a) que os requeridos sejam citados para 

tomarem conhecimento da presente ação e, 

consequentemente, apresentar defesa no prazo legal, sob 



pena de confissão; b) que Marcos Giovani Artico e Felipe 

Magno Silva Fonsêca,  representantes do Ministério Público 

Eleitoral do Estado de Rondônia, na incumbência também de 

representar o Ministério Público Federal, que prestaram 

informações nos autos de número 0600250-

57.2020.6.22.0035, para serem citados e, via de 

consequência, apresentar defesa no prazo determinado por 

lei, alegando principalmente sobre os fatos narrados na 

presente inicial, dando conta de que as duas autoridades 

cometeram fraude processual, indiretamente, colaborando 

com o prefeito eleito e seu vice, às eleições 2020, nos 

municípios de São Miguel do Guaporé e Seringueiras, os 

quais são suspeitos de terem praticado crimes em sequência 



de falsidade ideológica, no processo eleitoral da 

circunscrição da 35ª Zona Eleitoral, que compreende os 

supracitados municípios; b) por ser matéria de direito, que 

não necessita de mais provas e nem instrução probatória, 

desde já pugna pelo julgamento antecipado da lide, 

objetivando a realização de novas eleições nos municípios de 

São Miguel do Guaporé e Seringueiras; d) que vossa 

excelência condene todos os presidentes das duas coligações 

relacionados às DRAP a custearem todas as despesas do novo 

pleito, indisponibilizando os ativos financeiros que os 

candidatos declaram à Justiça Eleitoral, quanto ao 

presidente da coligação do MDB de São Miguel e do 

presidente do MDB de Seringueiras, uma vez que são os 



principais responsáveis pela anulação do processo eleitoral, 

do qual o autor não tem nenhuma dúvida que assim será, 

principalmente quanto à notícia de que os chefes dos dois 

poderes estão usando recurso do governo federal para 

pagamento de despesas às eleições 2020, nos dois 

municípios, quais sejam, São Miguel do Guaporé e 

Seringueiras e; e), por último, que a presente ação seja 

julgada totalmente procedente para a realização de novas 

eleições, como já articulados desde o início da petição 

exordial, por ser medida de inteira justiça. 

Nestes termos, pede deferimento. 

São Miguel do Guaporé, RO, 25/02/2021. 



Dr. Ronan Almeida de Araújo. 
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