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RESSALVA DAS CONTAS.  

 

 

1. RELATÓRIO 

 

 

Os presentes autos tratam da Prestação de Contas da Sociedade de Portos e Hidrovias 

do Estado de Rondônia - SOPH, referente ao exercício de 2011, de responsabilidade do 

Senhor MATEUS SANTOS COSTA – na qualidade de Diretor Presidente da SOPH. 

A Prestação de Contas aportou nesta e. Corte de Contas em 31 de maio de 2012 

mediante Ofício DIRPRE nº. 137/SOPH, de 29/05/2012, conforme protocolo nº 06328/2012, 

                                                           
1
 Despacho à fl. 263 dos autos. 
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à fl. 01 dos autos. Verifica-se, por conseguinte, que a Prestação de Contas foi apresentada 

dentro do prazo estabelecido na Constituição Estadual – art. 52, alínea “b”. 

Registra-se nessa oportunidade que os atos de gestão praticados no decorrer do 

exercício sob análise não foram objeto de inspeção ordinária por parte dessa e. Corte de 

Contas por não constar na programação de auditorias para o exercício, aprovado pelo e. 

Plenário. 

A análise preliminar, fls. 251/260, realizada pelo Corpo Instrutivo nos documentos 

que compõe à Prestação de Contas da SOPH – exercício 2011, detectou algumas 

irregularidades de cunho meramente formal, quais sejam: a) não apresentação do 

pronunciamento do Conselho de Administração ou órgão equivalente; b) ausência de envio 

do Parecer do Conselho Fiscal; c) divergência verificada entre a Relação de Pessoal 

existente em 31/12/2011 e o Anexo TC-07, fls. 48/50 apresentado na Prestação de Contas; d) 

divergência verificada do confronto entre a conta Receita de Serviços e a Demonstração de 

Fluxo de Caixa, fl. 27, no valor de R$83.458,47 (oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e 

oito reais e quarenta e sete centavos); e) não encaminhamento da publicação em jornal de 

grande circulação do balanço; demonstração de lucros; perdas no período, etc..; f) 

realização de despesas com ocorrência de fracionamento ou fragmentação; e, g) realização 

de pagamento sem cobertura contratual e sem Termo de Recebimento. 

As irregularidades em epígrafe foram imputadas aos devidos responsáveis, resultando 

na emissão do Despacho de Definição de Responsabilidade n. 51
2
, fls. 268/269-v dos autos. 

Os responsabilizados ofertaram justificativas e documentos que foram carreados aos 

autos às fls. 275/364, tendo o Corpo Instrutivo manifestado conclusivamente pelo saneamento 

da maioria das irregularidades e permanência de apenas uma, conforme se pode observar no 

derradeiro Relatório acostado aos autos às fls. 368/377-v, cuja conclusão necessário 

transcrevermos, in verbis: 

 

5 – CONCLUSÃO. 

 

 

Por todo o exposto neste relatório técnico e em conformidade com os despachos nas 

folhas nº 366/367, vol. II, após a análise da defesa conjunta (audiência, nas fls. nº 

275/364, dos autos) apresentada pelo responsável principal senhor MATEUS 

                                                           
2
 DESPACHO DE DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADE Nº 51 

[...], define a responsabilidade dos Senhores MATEUS SANTOS COSTA, FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUZA e JOÃO 

LEONL BERTOLIN. 
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SANTOS COSTA, e pelos responsáveis solidários senhores FRANCISCO LEUDO 

BURITI DE SOUSA e JOÃO LEONEL BERTOLIN em relação às infringências 

apontadas no item I (subitens 1.1 até 1.7) do Despacho de Definição de 

Responsabilidade – DDR nº 51/2012/TCE-RO/GCVCS de 15/08/2012 (fls. nº 

268/269, vol. I), consubstanciado na conclusão do Relatório Técnico Inaugural (fls. 

nº 259, vol. I), conclui-se que os defendentes conseguiram regularizar e/ou justificar 

a maioria das irregularidades apontadas, conforme análise constante no item 3 

(subitens 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7) deste relatório técnico.   

 

Todavia, permanece ou remanesce nos autos a seguinte irregularidade: 

 

DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MATEUS SANTOS COSTA (CPF: 

869.047.604-00), DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH EM 2011, solidariamente 

com os senhores FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA (CPF: 228.955.073-

68), DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SOPH EM 2011 E 

JOÃO LEONEL BERTOLIN (CPF: 283.994.041-87), DIRETOR DE 

FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SOPH EM 2011. 

 

5.1) Infringência a alínea "e" do inciso III, do artigo 10° da IN n°. 13/2004-

TCERO, por não enviar o Parecer do Conselho Fiscal, conforme análise 

constante no item 3 (subitem 3.2) deste relatório técnico. 

 

Diante da persistência nos autos da irregularidade acima relatada, entende-se que a 

presente Prestação de Contas da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de 

Rondônia - SOPH, relativa ao exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do 

senhor Mateus Santos Costa, Diretor Presidente da SOPH, solidariamente com os 

senhores Francisco Leudo Buriti de Sousa, Diretor Administrativo e Financeiro e 

João Leonel Bertolin, Diretor de Fiscalização e Operação, encontra-se em condições 

de ser julgada regular com ressalvas, nos termos do inciso II do artigo 16 da Lei 

Complementar Estadual nº 154, de 26/7/1996 (Lei Orgânica do TCE-RO). 

 

Ainda, devido à continuação nos autos da irregularidade mencionada no subitem 5.1 

deste relatório técnico, os senhores Mateus Santos Costa, Diretor Presidente da 

SOPH, Francisco Leudo Buriti de Sousa, Diretor Administrativo e Financeiro da 

SOPH e João Leonel Bertolin, Diretor de Fiscalização e Operação da SOPH, no 

exercício de 2011, ficam sujeitos à aplicação da multa capitulada no inciso II do 

artigo 55 da Lei Complementar Estadual nº 154/1996 (Lei Orgânica do TCE-RO). 

 

É o relatório técnico que se submete à superior apreciação.     

(Grifamos) 

 

 

Regimentalmente os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, o 

qual, através do Parecer nº 0012/2013 – da lavra do d. Procurador Sérgio Ubiratá Marchiori 

de Moura, fls. 381/384, acolhe o entendimento exposto pelo Corpo Instrutivo, in totum, 

opinando, in verbis: 

 

PARECER Nº 0012/2013 
[...] 

Diante do exposto, manifesta-se este Agente Ministerial pela: 

1 – Regularidade com ressalva das Contas da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado 

de Rondônia – SOPH, referente ao exercício de 2011, com fulcro no art. 16, II da Lei 
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Complementar nº 154/96 c/c artigo 24 do Regimento Interno do TCER; em face da seguinte 

impropriedade de natureza formal: 

Infringência a alínea “e” do inciso III, do artigo 10º da IN nº 13/2004-TCE-RO, por não 

enviar o Parecer do Conselho Fiscal, conforme análise constante no item 3 (subitem 3.2) 

deste relatório técnico. 

 

2 – recomendação, ao atual gestor, para que, no futuro, não permita a reincidência na 

irregularidade apontada (falta de Parecer do Conselho Fiscal), sob pena de aplicação de 

multa. 

É o parecer. 

(Todos os grifos do original) 

   

Após manifestação do Órgão Ministerial, os autos retornaram a este Gabinete para 

análise e prolação de Decisão acerca da Prestação de Contas da Sociedade de Portos e 

Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH. 

 

É o sucinto relatório. 

VOTO 

 

Tratam os autos da Prestação de Contas da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado 

de Rondônia - SOPH, referente ao exercício de 2011, tendo como responsáveis os Senhores 

SENHOR MATEUS SANTOS COSTA (CPF: 869.047.604-00), DIRETOR PRESIDENTE 

DA SOPH EM 2011, solidariamente com os senhores FRANCISCO LEUDO BURITI DE 

SOUSA (CPF: 228.955.073-68), DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA 

SOPH EM 2011 e JOÃO LEONEL BERTOLIN (CPF: 283.994.041-87), DIRETOR DE 

FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SOPH. 

Necessário consignar que a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – 

SOPH é uma Empresa Pública criada pela Lei Ordinária Estadual nº 729 de 14 de julho de 

1997, constituída como uma Sociedade por Ações, entretanto, trata-se de uma Companhia 

e/ou Sociedade Anônima Fechada, tendo seu capital dividido em ações que pertencem na 

integralidade ao Governo do Estado de Rondônia que figura como único controlador e 

acionista totalitário da companhia. 

Nesse sentido, vê-se que a SOPH encontra-se sujeita, no que couber, as regras 

contidas na Lei Federal nº 6.404/76 – Sociedades por Ações Abertas e/ou Fechadas, assim 

como às leis e normas infra legais que tratem das atividades portuárias e hidroviárias. 

. 

Documento ID=148133   inserido por Administrador do Sistema em 19/04/2013 08:47.



 

03/11/GCVCS 

Proc. 2775-12_PC_SOPH-2011.doc 
5 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
 

Gabinete do Conselheiro 

VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 

Proc:  2775/2012 

Fl.:___________ 

 Passo então a analisar as contas da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de 

Rondônia – SOPH, referente ao exercício de 2011, com base nos documentos que compõem a 

Prestação de Contas. 

 

1. Do Balanço Patrimonial 

 

É dos autos que se extrai (fls. 27, 252-v e 253) que no exercício de 2011 o saldo 

registrado nas contas do Ativo (Circulante e Não Circulante) alcançaram a importância de 

R$4.860.091,37 (quatro milhões, oitocentos e sessenta mil, noventa e um reais e trinta e sete 

centavos). Em comparação Ativo registrado (R$3.309.463,65) no exercício imediatamente 

anterior (2010), pode-se verificar que houve um acréscimo da ordem de R$1.550.627,72 (um 

milhão, quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e vinte  e sete reais e setenta e dois centavos), 

ou seja, um acréscimo de 46,85%. 

Em relação ao Ativo Circulante, o mesmo registrou ao final do exercício o montante 

de R$2.340.836,96 (dois milhões, trezentos e quarenta mil, oitocentos e trinta e seis reais e 

noventa e seis centavos). No exercício imediatamente anterior (2010) verifica-se que o Ativo 

Circulante foi de R$1.791.841,45 (um milhão, setecentos e noventa e um mil, oitocentos e 

quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos), nesse sentido, se promovermos um 

comparativo, veremos que de um exercício para o outro ocorreu um acréscimo da ordem de 

R$548.995,51 (quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e 

cinquenta e um centavos). 

Consta da manifestação do Corpo Técnico, fl. 253, no sentido de que o acréscimo 

ocorrido adveio do incremento da Conta “Disponibilidades”, conforme se pode verificar no 

Balanço Patrimonial à fl. 27 dos autos. 

Outrossim, registre-se que o saldo da conta disponibilidades no valor de 

R$1.615.056,14 (um milhão, seiscentos e quinze mil, cinquenta e seis reais e quatorze 

centavos) apresenta-se em consonância com os valores registrados nos extratos e conciliações 

bancárias constantes do Registro Contábil do mês de dezembro/2011 (Proc. nº 0788/12/TCE-

RO), assim como nos saldos das contas apresentadas. 

Por fim, temos que o saldo da conta Almoxarifado no valor de R$74.234,29 (setenta e 

quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos) se apresenta em 

consonância com os valores registrados no Anexo 13 – Inventário do Estoque em 
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Almoxarifado, carreado aos autos às fls. 54/58, assim como com aqueles lançados no Registro 

Contábil referente ao mês de dezembro de 2011 nos autos de nº 0788/TCE-RO (em apenso). 

Em relação ao Ativo Não Circulante no valor de R$2.519.254,41 (dois milhões, 

quinhentos e dezenove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos), 

temos que, se comparado com o valor registrado no Ativo Não Circulante
3
 (R$1.517.622,20) 

ao final do exercício imediatamente anterior (2010), constata-se um aumento de 66,00% 

ocorrido no exercício ora em análise. 

Quanto ao Passivo da SOPH, temos que as contas a que se referem (Passivo 

Circulante e Passivo Não Circulante) registrou ao final do exercício a importância de 

R$1.560.503,59 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e três reais e cinquenta e 

nove centavos). Ocorre que ao final do exercício de 2010 o valor registrado perfez o montante 

de R$1.434.738,07 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e oito 

reais e sete centavos), que, se comparado com o valor registrado em 2011, apresenta uma 

redução da ordem de R$125.765,52 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco 

reais e cinquenta e dois centavos), resultando assim em uma redução de 8,77% nas obrigações 

presentes da SOPH, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em 

saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. 

O Patrimônio Líquido, compreendido o Capital Social; Reservas de Capital; 

Reservas de reavaliação; Reservas de Lucros; e Lucros/Prejuízos, acumulado no exercício 

alcançou a importância de R$3.299.587,78 (três milhões, duzentos e noventa e nove mil, 

quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos) que, se comparado com o valor 

(R$1.874.725,58) registrado no exercício imediatamente anterior (2010), demonstra ter 

ocorrido um aumento de 76%, ou seja, R$1.424.862,20 (um milhão, quatrocentos e vinte e 

quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos). 

Registre-se que os valores referente as contas do Patrimônio Líquido se encontram em 

consonância com os números lançados no Registro Contábil referente ao mês de dezembro de 

2011 – Autos nº 0788/12/TCE-RO, fls. 04/05, em apenso. 

                                                           
3
 São incluídos neste grupo todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade e do 

seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade. O Ativo Não Circulante é composto dos 

seguintes subgrupos: a) Ativo Realizável a Longo Prazo, b) Investimentos, c) Imobilizado, e, d) Intangível. 
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A análise macro do Balanço Patrimonial foi realizada pelo Corpo Técnico, fls. 254-

v/256, tendo sido demonstrado de forma didática o Quociente de Estrutura de Capitais
4
 e 

que nessa oportunidade transcrevemos a seguir. 

A principal característica dos índices a seguir apresentados é fornecer visão ampla da 

situação econômica ou financeira da empresa. O uso de quocientes tem como objetivo 

principal permitir ao analista extrair tendências e comparar os quocientes com padrões 

preestabelecidos. A finalidade da análise é mais do que retratar o que aconteceu no passado, 

fornecer algumas bases para inferir o que poderá acontecer no futuro. O índice fornece a ideia 

quantitativa das relações estabelecidas, sem, entretanto, nos fornecer os elementos qualitativos 

contidos nas mesmas. Busca elementos que deem maior clareza à análise ou mesmo indique 

constatações do desempenho econômico-financeiro da entidade. 

A utilização de indicadores econômico-financeiros é a base para a obtenção de juízo de 

valor sobre demonstrações financeiras. É o ferramental principal da análise das 

demonstrações financeiras, sendo complementada pelas análises vertical e horizontal. Estes 

indicadores se constituem em índices contábeis que procuram fornecer informações sobre a 

estrutura de capitais tais como níveis de endividamento e liquidez, grau de imobilização e 

adequação da geração de caixa. 

Vejamos então: 

 

a) Quociente de Participação de Capitais de Terceiros (QPCT) 

 

QPCT = Exigível Total (PC + PNC)   = 1.560.503,59 = 0,47 

Patrimônio Líquido                      3.299.587,78 

 
Fonte: Balanço Patrimonial, fl. 27. 

 

 

 Neste quociente encontra-se relacionados os dois grandes blocos que compõem as 

fontes de recursos que a empresa possui, qual seja: Capital de Terceiros e Capital Próprio. Da 

análise realizada é possível constatar quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para 

cada R$100,00 (cem reais) de capital próprio investido.  

                                                           
4
 Cálculos empregados com vistas a demonstrar a situação econômica ou financeira de uma empresa. 
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 De outro giro, verifica-se que a o demonstrativo retro apresenta um índice de 

comprometimento de 47% do Patrimônio Líquido da Sociedade de Portos e Hidrovias do 

Estado de Rondônia – SOPH. 

 

b) Quociente de Endividamento de Curto Prazo (CE) 

 

CE = Passivo Circulante = 1.093.103,61 = 0,22 

Passivo Total         4.860.091,37 

Fonte: Balanço Patrimonial, fl. 27. 

 

 

 A finalidade do índice de Composição do Endividamento reside em identificar qual 

percentual das obrigações totais da firma corresponde a dívidas de curto prazo. 

 De forma geral, temos que quanto menor for o índice, melhor; ou seja, é muito mais 

conveniente para a empresa que suas dívidas sejam de longo prazo, pois assim ela terá mais 

tempo para buscar ou gerar recursos para saldá-las. 

 Em análise ao quociente retro, pode-se concluir que, para cada R$1,00 (um real) de 

obrigação da empresa, R$0,22 (vinte e dois) refere-se à obrigação de curto prazo. 

 

c) Grau de Endividamento (GE) 

 

 

Este índice permite observar qual o grau em que os recursos de capitais de terceiros estão 

sendo utilizados relativos aos recursos próprios. Quanto maior for esta relação, maior será o 

risco de crédito apresentado. O referencial para este índice é que seja inferior a R$ 1,00 (um 

real) e serve para medir a estrutura de financiamento, utilizado como parâmetro de garantia 

dos credores. 

GE = Exigível Total (PC + PNC) = 1.560.503,59 = 0,32 

Ativo Total                              4.860.091,37 

 

Fonte: Balanço Patrimonial, fl. 27. 

 

 Observa-se que a SOPH, ao final do exercício sob análise, apresentou um baixo grau 

de endividamento, apresentando liquidez com vistas a garantir os compromissos assumidos. 

d) Imobilização do Patrimônio Líquido (IPL) 
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O índice retro mostra quanto o Ativo Permanente da empresa é financiado pelo seu 

Patrimônio Líquido, evidenciando, dessa forma, a maior ou menor dependência de recursos de 

terceiros para manutenção de seus negócios. 

 Nesse sentido, temos que a administração financeira deve adequar os prazos das 

“aplicações de recursos” com as “fontes de recursos”. 

 Dessa forma, entendemos que o Ativo Permanente é financiado pelo Patrimônio 

Líquido (por ser considerados recursos próprios que estão permanentes na empresa) ou por 

Financiamentos a Longo Prazo. Vejamos então o índice apresentado: 

 

IPL = Ativo Permanente = 2.519.254,41 = 0,76 

Patrimônio Líquido  3.299.587,78 

 
Fonte: Balanço Patrimonial, fl. 27. 

 

 Nesse tipo de verificação o ideal é que as empresas imobilizem a menor parte possível 

de seus recursos próprios. Dessa forma, não dependerão de capitais alheiros para 

movimentação de seus negócios. 

 Verifica-se assim que a SOPH, ao final do exercício apresentou uma situação 

extremamente positiva, uma vez que para cada R$1,00 (um real) de patrimônio líquido 

possuía R$0,76 (setenta e seis centavos de real) em seu Ativo Permanente. 

 

2. Índices de Liquidez 

 

 Em relação aos índices de liquidez, manifestamos que os mesmos são medidas de 

avaliação da capacidade financeira da empresa em satisfazer os compromissos para com 

terceiros. Demonstram quanto a empresa dispõe de bens e direitos em relação às obrigações 

assumidas no mesmo período. 

 Dentre os índices de liquidez mais importantes ressaltamos o da Liquidez Corrente 

(LC), a Liquidez Seca (LS) e a Liquidez Geral (LG).  

 De modo geral, temos que, quanto maior a liquidez, melhor será a situação financeira 

da empresa. Entretanto, um alto índice de liquidez não representa boa saúde financeira. 

 Vejamos então o comportamento da SOPH ao final do exercício sob análise. 

a) Liquidez Geral (LG) 
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LG = Ativo Total (AC + ANC)     =    4.860.091,37  = 3,11 

Exigível Total (PC + PNC)         1.560.503,59 

 

 
Fonte: Balanço Patrimonial, fl. 27. 

 

 Do cálculo apresentado podemos verificar que para cada R$1,00 (um real) de dívida, a 

SOPH possuía R$3,11 (três reais e onze centavos) de recursos para honrar seus compromissos 

(pagamentos), encontrando-se naquela oportunidade em situação de solvência. 

 

b) Liquidez Corrente (LC) 

 

A liquidez corrente é um dos índices mais conhecidos e utilizados na análise de 

balanços, por indicar quanto a empresa possuí de recursos de curto prazo (disponibilidade, 

cliente, estoques, etc) para saldar duas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e 

financiamentos de curto prazo, contas a pagar, impostos a recolher, etc.). 

Em relação a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, 

verificou-se a seguinte situação ao final do exercício de 2011: 

 

LC = Ativo Circulante = 2.340.836,96 = 2,14 

Passivo Circulante  1.093.103,61 

 
Fonte: Balanço Patrimonial, fl. 17. 

 

 Observa-se que a SOPH, ao final do exercício, dispunha de R$2,14 (dois reais e 

quatorze centavos) de recursos disponíveis para cada R$1,00 (um real) de dívida de curto 

prazo, o que significa dizer que a empresa apresentou um superávit no exercício. 

 

 

c) Liquidez Seca (LS) 

 

O índice ora apresentado visa indicar o nível de dependência da empresa em relação 

aos seus estoques. Nesse sentido, em observância ao cálculo a seguir, se resultar em um (1) ou 

maior que um (<1), pode-se dizer que a empresa não depende da venda de estoques para 

saldar seus compromissos. 

Documento ID=148133   inserido por Administrador do Sistema em 19/04/2013 08:47.



 

03/11/GCVCS 

Proc. 2775-12_PC_SOPH-2011.doc 
11 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
 

Gabinete do Conselheiro 

VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA 

Proc:  2775/2012 

Fl.:___________ 

Ao final do exercício de 2011 a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de 

Rondônia – SOPH, apresentava a seguinte situação: 

 

LS = Ativo Circulante – Estoques = 2.266.602,67 = 2,07 

Passivo Circulante                 1.093.103,61 

 

 
Fonte: Balanço Patrimonial, fl. 27. 

 

 Observa-se do cálculo acima a capacidade financeira líquida positiva da SOPH; em 

outras palavras, não depende da venda dos seus estoques com vistas a saldar seus 

compromissos de curo prazo. 

 Em relação aos Índices de Rentabilidade, podemos inferir que os mesmos se 

relacionam com o tipo de retorno da empresa, podendo ser quanto às vendas, aos seus ativos, 

ao seu patrimônio líquido, bem como o valor de suas ações. Apresenta, portanto, a capacidade 

de geração de resultado da organização. 

 Os principais indicadores de rentabilidade são: i – Rentabilidade do Ativo e ii – 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido, apresentados abaixo: 

 

a) Da Rentabilidade do Ativo (RA) 

 

 

O cálculo da rentabilidade ao ativo é importante quando se deseja ter uma ideia da 

lucratividade do empreendimento com o um todo, ou seja, uma visão macro, independente de 

onde vierem os recursos, somente admitindo as aplicações realizadas. O cálculo apresenta o 

seguinte resultado: 

 
RA = Lucro Líquido = 1.543.174,53 = 0,32 

Ativo Total        4.860.091,37 
 

Observa-se que a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, ao 

final do exercício de 2011 possuía para cada R$1,00 (um real) investido a empresa alcançou 

um lucro de R$0,32 (trinta e dois centavos), demonstrando com isso uma situação positiva. 

 

 

b) Da Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RPL) 
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O índice que trata da Rentabilidade do Patrimônio Líquido (RPL) permite observar o 

percentual de Lucro Líquido ou Prejuízo Líquido auferido relacionado ao montante total 

aplicado pelos acionistas. Nesse sentido, quanto maior porcentagem positiva, melhor. 

Em relação à Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, 

relativamente ao exercício de 2011, evidenciou a seguinte situação: 

 

RPL =     Lucro Líquido      = 1.543.174,53 = 0,47 
Patrimônio Líquido     3.299.587,78 

 

Verifica-se que o cálculo do índice demonstra que para cada R$1,00 (um real) de 

patrimônio líquido a SOPH obteve um lucro da ordem de R$0,47 (quarenta e sete centavos), 

resultando em um aumento do patrimônio líquido da empresa. 

Ex positis, como bem manifestado pelo Corpo Instrutivo, fl. 256, o resultado 

apresentado no exercício sob análise, especificamente em relação aos índices de liquidez 

geral, liquidez corrente, liquidez seca e grau de endividamento, constatou-se que a Sociedade 

de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, além de possuir liquidez geral e corrente – com 

valores significativamente acima do índice ideal igual a R$1,00 (um real), apresentou um 

baixo grau de endividamento. 

 

3. Demonstração do Resultado do Exercício (2011) 

 

Em análise aos dados contidos nos autos de nº 0788/12/TCE-RO, que trata do Registro 

Contábil do mês de dezembro de 2012, carreado aos autos às fls. 22/24, verifica-se que no 

decorrer do exercício sob análise a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia 

apresentou um lucro da ordem de R$1.543.174,53 (um milhão, quinhentos e quarenta e três 

mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). 

Na realização do comparativo com o lucro (R$489.978,87) do exercício 

imediatamente anterior (2010), verifica-se um crescimento da ordem de 45,55%. 

Em relação as Receitas, as mesmas totalizaram no exercício o valor de 

R$9.513.099,26 (nove milhões, quinhentos e treze mil, noventa e nove reais e vinte e seis 

centavos), provenientes, em sua maioria, da atividade operacional da empresa. 
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Quanto as Despesas, estas totalizaram a importância de R$7.035.174,93 (sete milhões, 

trinta e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), representando 

73,95% se comparado com à Receita Total Arrecadada (R$9.513.099,26). 

Os Custos dos Serviços realizados pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de 

Rondônia – SOPH alcançaram a importância da ordem de R$4.099.902,64 (quatro milhões, 

noventa e nove mil, novecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos), enquanto que as 

Despesas Administrativas totalizaram R$2.935.272,29 (dois milhões, novecentos e trinta e 

cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos). 

Já em relação às Despesas com Impostos e Contribuições, estas perfizeram o valor 

de R$783.595,96 (setecentos e oitenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa 

e seis centavos). 

Todos os dados foram analisados nos autos da Prestação de Contas, apresentando 

consonância com aqueles registrados no Balancete Mensal referente ao mês de 

dezembro/2011 (Proc. nº 0788/12-TCE-RO). 

 

4. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

 

Como bem registrado pelo Corpo Instrutivo, fl. 257 dos autos, também nos cabe 

registrar que embora a Lei Federal nº 6.4040/76 não exija a obrigatoriedade da Demonstração 

das Mutações do Patrimônio Líquido, a Instrução nº 59 da CVM, de 22 de dezembro de 1986 

exigiu sua publicação, por ser mais completa que a Demonstração de Lucros e Prejuízos 

Acumulados. 

Nesse sentido temos que ao final do exercício de 2011, conforme dados extraídos da 

DMPL carreado aos autos à fl. 28, a SOPH apresentou um Patrimônio Líquido da ordem de 

R$3.299.578,77 (três milhões, duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais 

e setenta e sete centavos). 

 

5. Fluxo de Caixa 

 

Em se tratando de empresa pública, temos a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) 

tem importância ímpar para a contabilidade de sociedades de capital aberto ou com 

patrimônio líquido superior a R$2.000.000,00 (dois milhões). 
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Referida obrigatoriedade vigora desde 01.01.2008, por força da Lei nº 11.638/2007, 

tornando-se mais um importante relatório com vistas a tomada de decisões gerenciais. 

Nesse sentido, temos que a Deliberação CVM 547/2008 aprovou o Pronunciamento 

Técnico CPC 03, o qual trata da Demonstração do Fluxo de Caixa. 

De forma resumida então, podemos manifestar entendimento de que tal demonstração 

indica a origem de todo o dinheiro que aportou no caixa da empresa em determinado período 

e, ainda, o Resultado do Fluxo Financeiro; assim como a Demonstração de Resultados de 

Exercícios, a DFC é uma demonstração dinâmica estando contida também no Balanço 

Patrimonial. 

A Demonstração do Fluxo de Caixa irá indicar quais foram às saídas e entradas de 

dinheiro no caixa no decorrer do período, assim como o resultado desse fluxo. 

Para uma melhor compreensão e visualização do comportamento do fluxo de caixa e, 

comparativamente com o exercício imediatamente anterior ao ora analisado (2010) desse 

fluxo, apresenta-se o demonstrativo extraído do Relatório Técnico à fl. 257-v, vejamos: 

 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC MÉTODO DIRETO 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2011 2010 

( + ) Recebimentos de Clientes 9.596.557,73 7.198.042,36 

( + ) Outros Recebimentos 73.292,46 - 

( - ) Pagamento de Salários e Encargos 3.826.601,83 2.480.012,43 

( - ) Pagamentos de Tributos 1.797.540,23 1.240.376,92 

( - ) Pagamento de Fornecedores 1.705.844,03 2.361.371,03 

( - ) Pagamento de Despesas Antecipadas 145.362,86 26.605,16 

( - ) Pagamento de Despesas Financeiras 42.023,69 38.176,63 

( - ) Pagamento de Despesas Administrativas 348.835,39 89.654,68 

( = ) Caixa Líquido das Atividades Operacionais 1.803.642,16 961.845,51 

   

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 

( + ) Alienação de Imobilizado -  

( + ) Alienação de Investimentos -  

( - ) Aquisição de Imobilizado 1.177.629,49 179.721,10 

( = ) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos  -1.177.629,49 -     179.721,10 

    

Fluxo de Caixa das Atividades Financiamentos 

( + ) Empréstimos Líquidos Tomados - - 

( + ) Aumento de Capital - - 

( - ) Pagamento de Lucros e Dividendos - - 

( - ) Juros Pagos por Empréstimos Tomados - - 

( = ) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos - - 

    

Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa 626.012,67 782.124,41 
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Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 989.043,47 206.919,06 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período 1.615.056,14 989.043,47 

Variação na Conta Caixa 626.012,67 782.124,41 
Fonte: DMPLE, fl. 28 dos autos. 

 

Observa-se que a variação de caixa ocorrida no exercício alcançou a importância de 

R$626.012,67 (seiscentos e vinte e seis mil, doze reais e sessenta e sete centavos) que, 

comparativamente com o exercício anterior (R$787.124,41), apresentou uma redução da 

ordem de 19,96%, ou R$156.111,74 (cento e cinquenta e seis mil, cento e onze reais e setenta 

e quatro centavos). 

 

6. Das Publicações Exigíveis  

 

Em relação às publicações legais exigíveis em lei, o Corpo Instrutivo manifestou 

entendimento de que a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, 

quanto da apresentação da Prestação de Contas a esta e. Corte de Contas, promoveu o 

encaminhamento da publicação das Demonstrações Financeiras e das Notas Explicativas 

junto ao órgão Oficial do Estado, fls. 25/28 dos autos. 

Todavia, apontou não ter sido promovido a publicação em jornal de grande circulação, 

infringindo assim ao art. 289 da Lei Federal nº 6.4040/76. 

Em relação a irregularidade suscitada, a mesma foi saneada através da apresentação da 

cópia da publicação junto ao Jornal de Grande Circulação O Estadão, ocorrida em 17 de maio 

de 2012, conforme se pode verificar à fl. 364 dos autos. 

Diante da apresentação do documento faltoso, o Corpo Instrutivo e o Ministério 

Público de Contas acolheram o documento e se posicionaram pela elisão da irregularidade, 

restando-me coadunar com tal entendimento, em virtude da apresentação do documento 

probante, mesmo que de forma intempestiva. 

Em relação a Ata da Assembleia Geral do Conselho Superior, carreada às fls. 29/30 

dos autos, podemos extrair que foram aprovadas a Prestação de Contas do Exercício de 2011 

da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH. 

 

7. Manifestação do Controle Interno  
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O Corpo Instrutivo, ao analisar a documentação carreada aos autos às fls. 82/102, 

verificou que a Controladoria Geral do Estado – CGE manifestou entendimento no sentido de 

que: ..., com base nas demonstrações contábeis, financeiras e patrimoniais, bem como, nos 

procedimentos e processamentos das receitas e despesas realizadas, constatou-se que, em 

linhas gerais, os procedimentos ocorreram dentro da normalidade [...]. 

Consta ainda do Relatório de Auditoria e Inspeção realizado pela Controladoria Geral 

do Estado a identificação de 02 (duas) falhas formais que foram saneadas quando do 

chamamento dos responsáveis aos autos, através da apresentação de documentos e 

justificativas, conforme se pode verificar às fls. 373/375 dos autos, tendo tal entendimento 

sido acompanhado pelo Ministério Público de Contas. 

 

8. Da irregularidade remanescente  

 

De forma perfunctória, temos que o Corpo Instrutivo promoveu análise das peças que 

compõem a Prestação de Contas da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, 

resultando na emissão do Relatório Técnico carreado aos autos às fls. 251/260, onde foi 

apontada algumas irregularidades de cunho formal. 

Em respeito ao princípio da mais ampla defesa e do contraditório, os responsabilizados 

foram convocados a ofertar justificativas acerca das impropriedades apontadas pelo Corpo 

Instrutivo. Com vistas a elidirem os apontamentos, os responsabilizados apresentaram vasta 

documentação e justificativas acerca das impropriedades formais inicialmente apresentadas, 

as quais foram devidamente analisadas, resultando na manutenção de uma única 

irregularidade pelo Corpo Técnico (fl. 377/377-v), a qual transcrevemos, in verbis: 

 

5 – CONCLUSÃO 

[...] 

RESPONSABILIDADE DO SENHOR MATEUS SANTOS COSTA (CPF: 

869.047.604-00), DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH EM 2011, solidariamente 

com os senhores FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUZA (CPF: 228.955.073-

68), DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SOPH EM 2011 e 

JOÃO LEONEL BERTOLIN (CPF: 283.994.041-87), DIRETOR DE 

FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DA SOPH EM 2011. 
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5.1) Infringência a alínea “e” do inciso III, do artigo 10 da IN nº 13/2004/TCE-RO, 

por não enviar o Parecer do Conselho Fiscal, conforme análise constante no item 3 

(subitem 3.2) deste relatório técnico. 

 

Os responsabilizados alegaram que em virtude de Decisão Judicial transitada em 

julgado, carreada às fls. 295/307, prolatada por Juiz do Tribunal Regional Federal da Justiça 

do Trabalho da 14ª Região-RO/AC, determinou a SOPH a exonerar todos os servidores 

comissionados que não estivessem enquadrados no permissivo constitucional do artigo 37, 

inciso V, da Carta Republicana de 1.988, resultando na exoneração dos servidores que 

ocupavam os 03 (três) cargos de Conselheiro Fiscal da SOPH. 

O Corpo Instrutivo manifestou-se contrário ao acolhimento das justificativas ofertadas 

por entender que a decisão judicial tinha determinado apenas a exoneração de servidores 

comissionados que estavam em desacordo com a previsão contida no art. 37, inciso V, da 

Constituição Federal, podendo ter sido nomeados para ocupar os cargos de Conselheiro Fiscal 

servidores efetivos com vínculo com a administração estadual. 

O Parquet de Contas, por seu turno, acompanhou o Corpo Instrutivo na permanência 

da impropriedade. 

Destaco inicialmente que a matéria tratada neste tópico deve ser analisada à luz das 

disposições contidas na Lei Federal nº 6.404/76, por se tratar de Sociedade por Ações. 

Nesse sentido, no que se refere ao Conselho Fiscal, a norma vigente estabelece em seu 

artigo 161, que a companhia terá um conselho fiscal e o estatuto disporá sobre seu 

funcionamento, de modo permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido 

de acionistas. 

Estabelece ainda, através do §1º do art. 161, que o conselho fiscal será composto de, 

no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, e suplentes em igual número, acionistas 

ou não, eleitos pela assembleia-geral. 

Ademais, necessário também transcrevermos o teor do art. 162, §§ 1º e 2º da Lei nº 

6.040/76, verbis: 

 Art. 162. Somente podem ser eleitos para o conselho fiscal pessoas naturais, 

residentes no País, diplomadas em curso de nível universitário, ou que tenham 

exercido por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de administrador de empresa ou 

de conselheiro fiscal. 
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§ 1º Nas localidades em que não houver pessoas habilitadas, em número suficiente, 

para o exercício da função, caberá ao juiz dispensar a companhia da satisfação dos 

requisitos estabelecidos neste artigo. 

§ 2º Não podem ser eleitos para o conselho fiscal, além das pessoas enumeradas nos 

parágrafos do artigo 147, membros de órgãos de administração e empregados da 

companhia ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, 

até terceiro grau, de administrador da companhia. (Grifamos) 

 

Registre-se que para compor o Conselho Fiscal devem-se observar os requisitos 

específicos exigidos em Lei. 

Registre-se que, o entendimento exposto pelo Corpo Instrutivo no sentido de que 

poderia ter havido nomeação de servidores efetivos com vínculo com a administração 

estadual para ocupação dos cargos de membros do Conselho Fiscal não é o mais adequado, 

por se tratar de entendimento frágil e de sustentabilidade jurídica prejudicada, pois os 

Diretores da SOPH estão adstritos ao cumprimento legal – exigências legais. 

Quanto ao entendimento exposto pelo d. Procurador Sérgio Ubiratã Marchiori de 

Moura, ao considerar que a decisão judicial transitou em 2008 e que até a expedição do seu 

Parecer, ocorrido em 07 de janeiro de 2013, não tinha sido tomada providências de 

regularização da composição do Conselho Fiscal da SOPH seria suficiente para considerar a 

permanência da irregularidade, acolho-o por partilhar do mesmo entendimento. 

É necessário registrar que a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia 

não possui quadro próprio de servidores. Os servidores que ali desempenham suas funções 

são, em sua maioria, cargos em comissão que não preenchem os requisitos estabelecidos na 

Lei nº 6.404/76. 

Todavia, em virtude da importância do Conselho no âmbito da Sociedade, urge 

acompanhar os posicionamentos apresentados pelo Corpo Técnico e pelo d. Procurador 

Sérgio Ubiratã Marchiori de Moura, mantendo-se a irregularidade como falha formal que não 

trouxe consequências danosas a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, à 

época dos fatos. 

Insta consignar que o Conselho Fiscal é visto por muitos, por via equivocada, como 

órgão que trata apenas de assuntos de natureza contábil, através da análise de balancetes 

trimestrais e das demonstrações financeiras do exercício social, emitindo sobre essas últimas, 

a sua opinião. 
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Entretanto, temos que a primeira e a mais importante competência relacionada ao 

Conselho Fiscal é a de fiscalizar os atos dos administradores, com vistas a verificar o 

cumprimento de seus deveres legais e estatutários. 

Outra importante competência relacionada ao Conselho Fiscal é a de opinar sobre 

propostas dos órgãos de administração, a serem submetidas à Assembleia Geral de Acionistas. 

Com efeito, ao se analisar mais detidamente a natureza das propostas mencionadas na lei – 

modificação do capital social, emissão de debêntures, planos de investimentos, distribuição de 

dividendos, entre outras, verifica-se que elas são muito mais de natureza financeira do que 

contábil, o que alarga sobremaneira, o escopo legal de atuação do Conselho Fiscal. 

 De todo o exposto, considerando que antes da Decisão Judicial prolatada a SOPH 

mantinha um Conselho Fiscal e por motivo de cumprimento da mencionada determinação 

judicial o mesmo foi desfeito e, ainda, considerando a importância do Conselho no âmbito das 

empresas públicas, entendo que a irregularidade deve ser considerada como uma falha formal, 

devendo-se imputar reprimenda ao Responsável pela inércia em se promover uma nova 

constituição do Conselho relativamente ao exercício sob análise. 

 

9. CONCLUSÃO E VOTO 

 

Compulsando os autos de Prestação de Contas da Sociedade de Portos e Hidrovias do 

Estado de Rondônia - SOPH, referente o exercício de 2011, ora submetidos à apreciação desta 

Egrégia Câmara, as quais foram pormenorizadamente analisadas, constatou-se o cumprimento 

dos dispositivos exigíveis em Lei. Os trabalhos de exame implementados não revelaram 

existência de irregularidade que pudessem causar dano ao erário. 

Ressalte-se que os atos de gestão da SOPH não foi objeto de auditoria no exercício ora 

analisado.  

Assim, considerando as conclusões apresentadas pelo Corpo Instrutivo, bem como o 

Parecer do d. representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Dr. Sérgio 

Ubiratã Marchiori de Moura, com os quais comungo e, ainda: 

 

a) Considerando o acréscimo da ordem de 46,86% do Ativo da Sociedade de 

Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH ao final do exercício de 2011; 
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b) Considerando que a SOPH ao final do exercício de 2011 apresentou um 

Patrimônio Líquido da ordem de R$3.299.587,78 (três milhões, duzentos e noventa e nove 

mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), demonstrando um crescimento 

de 76% em relação ao exercício imediatamente anterior (R$1.424.862,20); 

c) Considerando o baixo grau de endividamento (0,32) verificado; 

d) Considerando um índice de Liquidez positivo da ordem de R$3,11; 

e) Considerando o superávit verificado da Liquidez Corrente ao final do 

exercício de 2011; 

f) Considerando o lucro da ordem de R$1.543.174,53 (um milhão, quinhentos e 

quarenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) verificado ao 

final do exercício, apresentando um crescimento da ordem de 45,55%, em relação ao 

exercício imediatamente anterior; 

 

VOTO no sentido de que esta Câmara adote a seguinte decisão: 

 

I. Julgar Regular com Ressalvas a Prestação de Contas da Sociedade de Portos e 

Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, referente ao exercício de 2011, de 

responsabilidade do Senhor MATEUS SANTOS COSTA, na qualidade de Diretor 

Presidente, nos termos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 154/96; 

II. Multar em R$1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) o Senhor MATEUS 

SANTOS COSTA, na qualidade de Diretor Presidente da SOPH, nos termos do artigo 

18, parágrafo único, com nova redação dada pelo artigo 15 da Lei Complementar nº 

194/97, combinado com o artigo 55, inciso II da Lei Complementar nº 154/96, em 

virtude da seguinte falha formal:  

a) Infringência a alínea “e” do inciso II, do artigo 10º da IN nº 13/2004-TCE-RO, por 

não enviar o Parecer do Conselho Fiscal a esta e. Corte de Contas.  

 

III. Fixar o prazo de 15(quinze) dias a contar da ciência desta Decisão, para que o Senhor 

MATEUS SANTOS COSTA, recolha a importância consignada no Item II deste 

Acórdão, devidamente corrigida, à conta do Fundo de Desenvolvimento Institucional 
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do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – FDI/TC (Agência nº 2757-X, Conta nº 

8358-5 – Banco do Brasil) em conformidade com o art. 3°, inciso III da Lei 

Complementar 194/97, autorizando a cobrança judicial, caso o responsável em débito 

não atenda as determinações contidas; 

IV. Recomendar ao atual Diretor Presidente da Sociedade de Portos e Hidrovias do 

Estado de Rondônia - SOPH, para que tome providências no sentido de observar às 

disposições contidas na Lei nº 6.404/76, especificamente ao que se refere a nomeação 

dos membros do Conselho Fiscal da SOPH. 

 

V. Determinar à Secretaria de Processo e Julgamento o acompanhamento do 

cumprimento do item III desta Decisão, ao tempo em que promova o encaminhamento 

de cópia da presente Decisão aos interessados e, após, arquive-se os presentes autos.  

 

 

Sala das sessões, 17 de abril de 2013. 

Conselheiro VVaallddiivviinnoo  CCrriissppiimm  ddee  SSoouuzzaa 

Relator 
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