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PROCESSO N°:  3902/2018 – TCE-RO 

SUBCATEGORIA: Auditoria 

ASSUNTO:   Auditoria de regularidade quanto ao cumprimento da Lei de 

transparência e legislação correlata por parte da Sociedade de Portos e 

Hidrovias de Rondônia – SOPH 

JURISDICIONADO:  Sociedade de Portos e Hidrovia de Rondônia - SOPH 

RESPONSÁVEIS: Francisco Leudo Buriti de Sousa – CPF n° 228.955.073-68 Diretor-

Presidente da SOPH 

  Marco Antônio Cardoso Figueira – CPF n°669.162.162-04 Chefe do 

Controle Interno da SOPH. 

  Rafalela Schuindt de Oliveira – CPF nº. 792.837.992-91 Responsável 

pelo Portal de Transparência da SOPH 

  Elissandra Brasil do Carmo – CPF n° 585.005.122-00 (Diretora 

Presidente em exercício à época das expedições das decisões de 

correção no portal) 

  Amadeu Hermes Santos da Cruz – CPF n° 202.727.152-04 (atual 

Diretor-Presidente da SOPH) 

RELATOR:  Conselheiro Paulo Curi Neto 

GRUPO:  II 

SESSÃO: n. 12, de 31 de julho de 2019. 

 

EMENTA: AUDITORIA. VERIFICAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO QUANTO AOS DEVERES DE 

TRANSPARÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. 

COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. 

ARQUIVAMENTO. 

1. A omissão em divulgar informações consideradas 

essenciais, à luz da IN nº 52/2017, alterada pela IN nº 

62/2018, além da consideração pela irregularidade do 

Portal, sujeita os agentes responsáveis à aplicação de multa, 

com fulcro no art. 55, II, da LC n° 154/96. 

ACÓRDÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de auditoria de regularidade, 

como tudo dos autos consta.  
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ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR 

FERREIRA DA SILVA (em substituição ao Conselheiro PAULO CURI NETO), por unanimidade de 

votos, em: 

 

I – Considerar irregular o Portal de Transparência da SOPH, nos termos do art. 23, 

§ 3°, III, “b”, da IN n° 52/17 (redação da IN n. 62/18), haja vista que apesar de o aludido Portal ter 

alcançado índice superior a 50%, não disponibilizou em ambiente virtual e de fácil acesso as 

informações de caráter essencial, quais sejam: 

 

01. Infringência aos arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da 

CF., art. 48, § 1º, II, da Lei 101/2000, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, caput § 1º, II e III, da Lei 

nº 12.527/2011, c/c art. 13, III, “a” a “d” e “f” a “k”, IV, “i” da IN n° 52/2017/TCE-RO, por 

não disponibilizar: (Item 3.6 do Relatório de Defesa e Item 6, subitens 6.3.1.1; 6.3.1.2; 6.3.2.1 

a 6.3.2.4; 6.3.2.6 a 6.3.2.11 da matriz de fiscalização).  

01.1 - Quanto à remuneração: salário básico, vencimento, subsídio ou bolsa; verbas 

temporárias; vantagens vinculadas a desempenho; vantagens pessoais; verbas de caráter 

indenizatório; ganhos eventuais; indenizações; descontos previdenciários, retenção de 

Imposto de Renda; e outros recebimentos a qualquer título. Informação essencial, conforme 

art. 25, §4º, da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

01.2 - Quanto a diárias e viagens: o número da ordem bancária correspondentes. Informação 

essencial, conforme art. 25, §4º, da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

02. Infringência ao art. 48, caput, da LC nº 101/2000 c/c art. 15, V da IN nº 52/2017/TCE-RO, 

por não apresentar o Relatório da Prestação de Contas Anual encaminhado ao TCE-RO, com 

respectivos anexos dos exercícios de 2014, 2015 e 2018 (Item 3.8, do Relatório de análise de 

defesa e Item 7, subitem 7.5 da Matriz de Fiscalização). Informação essencial conforme art. 

25, §4º da IN nº 52/2017 TCE-RO; 

 

II - Denegar a concessão do Certificado de Qualidade de Transparência, por 

descumprimento as exigências da Resolução n° 233/2017/TCE-RO; 

III - Registrar o índice de 78,70% de transparência da SOPH, referente ao 

exercício de 2018; 
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IV- Deixar de anotar o registro dos achados da fiscalização no Portal SICONV 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, face a ausência contemporânea de 

servidores credenciados e qualificados para efetuar tal registro; 

V - Multar, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o Senhor 

Francisco Leudo Buriti de Sousa – ex-Diretor Presidente da SOPH -, CPF n° 228.955.073-68, por ter 

se mostrado indiferente e recalcitrante às determinações de correção das falhas no Portal de 

Transparência da SOPH, mormente as duas de caráter essencial mencionadas na fundamentação deste 

Voto, as quais restaram consignadas na DM-0136/2018-GCPCN, proferida no Processo n° 2692/17, 

que analisou o referenciado portal no exercício de 2017;  

VI -  Multar, individualmente, no valor de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte 

reais), os Senhores Marco Antônio Cardoso Figueira – Chefe do Controle Interno da SOPH -, CPF 

n° 669.162.162-04, Rafaela Schuindt de Oliveira – Responsável pelo Portal de Transparência-, CPF 

n° 792.837.992-91 e Elissanda Brasil do Carmo – Diretora Administrativa e Financeira da SOPH -, 

CPF n° 585.005.122-00, pelas omissões de informações de caráter essencial no Portal de 

Transparência da SOPH, dispostas no item I; 

VII – FIXAR o prazo de 15 (quinze) dias, contado das notificações dos responsáveis 

para o recolhimento das multas ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas, na 

conta corrente nº 8358-5, agência nº 2757-x do Banco do Brasil, com fulcro no artigo 25 da Lei 

Complementar nº 154, de 1996; 

VIII - Verificado o não recolhimento das multas, AUTORIZAR as formalizações 

dos títulos executivos e as cobranças judiciais das dívidas após o trânsito em julgado, que, quando 

pagas após os vencimentos, serão atualizadas monetariamente até a data dos efetivos pagamentos, 

conforme estabelece o artigo 56 da Lei Complementar nº 154/96; 

IX – Determinar aos atuais Diretor-Presidente da SOPH, Controlador Interno e 

responsável pelo Portal da Transparência, sem a fixação de prazo, para que juntos adotem medidas 

tendentes a sanar as irregularidades graves elencadas no item I, bem como retifiquem as seguintes 

falhas de caráter obrigatório, com vista a melhorar a transparência do órgão controlado: 

  01.  Infringência ao art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) c/c art. 8º da Lei nº 

12.527/2011 c/c art. 9º, § 1º da IN nº 52/2017/TCE-RO por não disponibilizar o inteiro teor 

de leis, decretos, portarias, resoluções ou outros atos normativos; informação quanto às 

eventuais alterações sofridas ou promovidas pelos referidos atos normativos (Item 3.1 do 

Relatório de Análise de Defesa e Item 3, subitens 3.1 e 3.2 da matriz de fiscalização). 

Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

  02. Infringência ao art. 8º, III e VI, e § 2º, II, da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c art. 10, I da 

IN nº 52/2017/TCE-RO por não disponibilizar demonstrativos periódicos atualizados sobre 

a evolução da receita, em termos de registros dos créditos e de sua efetiva arrecadação, 

constando: número das contas contábeis e respectivo nome; saldo do mês anterior; 

movimentos de acréscimos ou baixas no mês atual; saldo para o mês seguinte. (Item 3.3 do 
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Relatório de Análise de Defesa e Item 4, subitens 4.5.1 a 4.5.2.4 da matriz de fiscalização). 

Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

  03. Descumprimento ao art. 5º, caput, e 40, XIV, “a”, da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 12, II, 

“b” da Instrução Normativa n°. 52/2017/TCE-RO por não divulgar a lista dos credores 

aptos a pagamento por ordem cronológica de exigibilidade. (Item 3.4 do Relatório de 

Análise de Defesa e Item 5, subitem 5.9 da matriz de fiscalização). Informação 

obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

04. Infringência ao art. 8º, III e VI e § 2º, II, da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c art. 10, II, da 

IN nº. 52/2017/TCE-RO por não disponibilizar de forma atualizada demonstrativos 

sintéticos e analíticos do registro das suas dívidas nas diferenças rubricas contábeis do 

passivo, bem como as respectivas baixas constando: número das contas contábeis e 

respectivo nome; nome do credor e seu CPF/CNP; saldo do mês anterior; movimentos de 

acréscimos ou baixas no mês atual; saldo para o mês seguinte (Item 3.5 do Relatório de 

Análise de Defesa e Item 5, subitens 5.13.1 a 5.13.2.5 da matriz de fiscalização). 

Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

  05. Infringência aos arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da 

CF., art. 48, § 1º, II, da Lei 101/2000, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, caput § 1º, II e III, da 

Lei nº 12.527/2011, c/c art. 13, III, “a” a “d” e “f” a “k”, IV, “i” da IN n° 52/2017/TCE-RO, 

por não disponibilizar: (Item do Relatório desta Análise de Defesa e Item 6, subitens 

6.3.1.1; 6.3.1.2; 6.3.2.1 a 6.3.2.4; 6.3.2.6 a 6.3.2.11 da matriz de fiscalização).  

  05.1 - Dados dos servidores efetivos, ativos e inativos, bem como dos comissionados, dos 

terceirizados e dos estagiários, com indicação: das datas de admissão, inativação e 

exoneração; denominação dos respectivos cargos, empregos e/ou funções; carga horária; 

lotação e remuneração. Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 

52/2017/TCE-RO; 

  06 -  Infringência ao art. 8º, § 3º, I, da Lei nº 12.527/2011 c/c art. 16, II da IN nº 

52/2017/TCE-RO, por não disponibilizar o inteiro teor dos convênios, acordos de 

cooperação e demais ajustes e seus eventuais aditivos (Item 3.9 do Relatório de Análise de 

Defesa e Item 8, subitem 8.2 da matriz de fiscalização). Informação obrigatória, 

conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

.   07 - Descumprimento do art. 30, I a III, §§ 1º e 2º, da LAI c/c art. 18, §2º III e IV da IN n° 

52/TCE/RO por não disponibilizar o rol das informações que tenham sido desclassificadas 

nos últimos 12 (doze) meses e rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com 

identificação para referência futura (Item 3.11 do Relatório de Análise de Defesa e Item 14, 

subitens 14.4 e 14.5 da matriz de fiscalização). Informação obrigatória, conforme art. 3º, 

§2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 08 -Descumprimento do art. 48, § 1º, II, da LRF c/c art. 4, §2º da IN n° 52/TCE/RO por 

não disponibilizar suas informações em tempo real (Item 3.12 do Relatório de Análise de 
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Defesa e Item 18, subitem 18.4 da matriz de fiscalização). Informação obrigatória, 

conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

X – Dar ciência desta Decisão à Secretaria-Geral de Controle Externo para 

consideração quando da análise e julgamento das contas anuais da SOPH, relativamente ao exercício 

de 2019, consoante preceitua o inciso VI do art. 25 da IN n° 52/2017/TCE-RO; 

XI – Dar ciência desta Decisão, via Diário Oficial eletrônico, aos responsáveis 

identificados no cabeçalho, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial para 

possível interposição de recurso, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c o art. 29, inciso IV, da Lei 

Complementar n. 154/1996, informando-os que o Voto e o Parecer Ministerial, em seu inteiro teor, 

estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em homenagem à 

sustentabilidade ambiental; 

XII – Comunicar o teor desta Decisão, via ofício, aos destinatários da ordem 

consignada no item IX; e 

XIII – Arquivar os autos, depois de adotadas as medidas pertinentes. 

 

 

 

Participaram do julgamento o Conselheiro-Substituto FRANCISCO JÚNIOR 

FERREIRA DA SILVA (Relator - em substituição ao Conselheiro PAULO CURI NETO), o 

Conselheiro-Substituto ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA, o Conselheiro Presidente da 2ª Câmara 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO e o Procurador do Ministério Público de 

Contas, ERNESTO TAVARES VICTORIA. 

 

 

Porto Velho, 31 de julho de 2019 

 

 
(assinado eletronicamente) 

FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA 

(assinado eletronicamente) 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

Conselheiro-Substituto Relator Conselheiro Presidente da Segunda Câmara 
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PROCESSO N°:  3902/2018– TCE-RO 

SUBCATEGORIA: Auditoria 

ASSUNTO:   Auditoria de regularidade quanto ao cumprimento da Lei de 

transparência e legislação correlata por parte da Sociedade de Portos e 

Hidrovias de Rondônia – SOPH 

JURISDICIONADO:  Sociedade de Portos e Hidrovia de Rondônia - SOPH 

RESPONSÁVEIS: Francisco Leudo Buriti de Sousa – CPF n° 228.955.073-68 Diretor-

Presidente da SOPH 

  Marco Antônio Cardoso Figueira – CPF n°669.162.162-04 Chefe do 

Controle Interno da SOPH 

  Rafalela Schuindt de Oliveira – CPF nº. 792.837.992-91 Responsável 

pelo Portal de Transparência da SOPH 

  Elissandra Brasil do Carmo – CPF n° 585.005.122-00 (Diretora 

Presidente em exercício à época das expedições das decisões de 

correção no portal) 

  Amadeu Hermes Santos da Cruz – CPF n° 202.727.152-04 (atual 

Diretor-Presidente da SOPH) 

RELATOR:  Conselheiro Substituto Francisco Junior Ferreira da Silva. 

GRUPO:  II 

SESSÃO: n. 12, de 31 de julho de 2019. 

 

RELATÓRIO 

 

Cuidam os autos de auditoria de regularidade, que tem por escopo fiscalizar o cumprimento, 

por parte da SOPH, das disposições e obrigações elencadas na Lei Complementar Federal 131/2009 e 

demais legislação correlata. 
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Realizada análise preambular no Portal de Transparência da SOPH, à luz da Instrução 

Normativa n° 52/2017/TCE-RO (redação da IN n. 62/18), o Corpo Técnico, levando em consideração 

a matriz de fiscalização constante do anexo I, da IN n° 52/17, concluiu que o índice de transparência 

era de 62,77%. Destarte, registro que o Portal da SOPH restou omisso com relação a 10 informações 

de caráter obrigatório e 04 de caráter essencial. 

 

Assim, ante a necessidade de reparos no Portal, o Corpo Técnico sugeriu a abertura de prazo 

para que os responsáveis encaminhassem suas alegações de defesas e para que adotassem medidas 

saneadoras com a finalidade de disponibilizar, em ambiente virtual e de amplo acesso, as informações 

de caráter essencial e obrigatório elencadas na legislação de transparência. 

 

Acompanhando na íntegra o posicionamento instrutivo, foi proferida a DM-GCPCN-TC 

0023/2019 (ID 718604), determinando as correções pertinentes no prazo de 60 dias. 

 

Com efeito, foram expedidos ofícios (ID 719085) aos Srs. Francisco Leudo Buritis de Sousa 

(Diretor-Presidente da SOPH), Marco Antônio Cardoso Figueira (Controlador Interno da SOPH) e 

Rafaela Shuindt de Oliveira (Responsável pelo Portal de Transparência da SOPH). 

 

Em atenção às determinações desta Corte, a senhora Elissandra Brasil do Carmo (Diretora 

Presidente em exercício da SOPH), mediante a petição protocolada nesta Corte sob o n. 2.691/19 (ID 

745824), apresentou documentos informando que retificou algumas falhas detectadas no portal, 

todavia, solicitou a dilação do prazo estipulado na supramencionada Decisão para corrigir outras 

impropriedades. 

 

Na forma da DM 0081/2019-GCPCN (ID 746593), concedeu-se mais 60 dias para a correção 

das falhas. 

Em resposta, a aludida Diretora Presidente em exercício, Elissandra Brasil do Carmo, 

apresentou documentos na tentativa de comprovar a retificação no Portal de Transparência (ID 

774519).  
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Assim, os autos foram enviados ao Corpo Técnico para análise quanto ao cumprimento das 

determinações de adequação do Portal aos preceitos da legislação de acesso à informação. 

 

Em nova análise ao aludido portal de transparência, o Corpo Técnico entendeu que a SOPH, 

conquanto tenha evoluído com relação às informações disponíveis no seu Portal, tanto que aumentou o 

seu índice de transparência para 78,70%, não corrigiu a contento todas as falhas evidenciadas na 

decisão desta Corte, mostrando-se falho com relação a algumas informações, inclusive, as de caráter 

essencial. Ao final, concluiu com a seguinte proposta de encaminhamento: 

 

Considerar o Portal de Transparência da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH - 

IRREGULAR, tendo em vista o descumprimento de critérios definidos como essenciais, com fulcro no artigo 23, 

§3º, III, “b” da IN nº. 52/2017/TCE-RO; 

 

 Determinar o registro do índice do Portal de Transparência da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado 

de Rondônia – SOPH, de 78,70%, com fulcro no art. 25, §1º, II e incisos da IN nº. 52/2017/TCE-RO; 

 

 Multar os responsáveis pelo Portal de Transparência da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de 

Rondônia – SOPH, senhores Francisco Leudo Buriti de Sousa – CPF n° 228.955.073-68 – ex- Diretor-

Presidente da SOPH, Amadeu Hermes Santos Da Cruz – CPF n° 202.727.152-04– atual Diretor-Presidente 

da SOPH, Marco Antônio Cardoso Figueira – CPF n°669.162.162-04– Chefe do Controle Interno da SOPH 

e Rafaela Schuindt de Oliveira – CPF nº. 792.837.992-91 – Responsável pelo Portal de Transparência da 

SOPH, com fulcro no art. 28 da IN nº. 52/2017/TCE-RO; 

 

 Determinar a correção das irregularidades apontadas na conclusão deste Relatório. 

 

 

 

Os autos foram encaminhados ao MPC que, divergindo do posicionamento instrutivo, 

entendeu não ser o caso de aplicação de multa prevista no artigo 28 da IN 52/2017-TCERO, pois 

houve esforços por parte da SOPH, tanto que o índice de transparência passou de 62,77%, constatado 

na primeira análise, para 78,70%. Com efeito, concluiu pela não conformidade do portal de 

transparência da SOPH aos preceitos da legislação de regência, pelo registro do índice de 78,70%, bem 

como por determinações de retificação daquilo que se mostrou falho.  

É o relatório. 

 

VOTO 
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CONSELHEIRO SUBSTITUTO FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA (EM 

SUBSTITUIÇÃO AO CONSELHEIRO PAULO CURI NETO) 
 

Da competência do órgão colegiado para apreciar a matéria 

De plano, cabe destacar a redação do art. 25 da Instrução Normativa nº 52/2017 (redação da 

IN n. 62/18), in verbis: 

 

“Art. 25. O processo será apreciado monocraticamente quando houver convergência do relator com a 

manifestação da Unidade Técnica e com o parecer do Ministério Público de Contas.  

 

 

Do trecho transcrito, conclui-se que o relator somente estará autorizado a decidir 

monocraticamente quando houver convergência entre os entendimentos da Unidade Instrutiva e do 

Ministério Público de Contas e a relatoria acolher esses posicionamentos. 

 

Como se vê, resta configurada a competência do colegiado, já que a manifestação técnica 

destoa do posicionamento do MPC com relação à aplicação de multa. 

 

Mérito  

 No seu Parecer, o MPC entendeu não ser o caso de aplicação de multa prevista no artigo 28 da 

IN 52/2017-TCERO, haja vista a implementação de importantes modificações no Portal, vez que o 

índice de transparência passou de 62,77% na ocasião da primeira análise do Tribunal de Contas, 

para o índice de 78,70%, o que demonstra que houve esforços por parte da SOPH em sanar as 

irregularidades apontadas. 

 

Com relação ao não sancionamento a que alude o MPC, entendo, data venia, que não deve 

prosperar tal posicionamento, pois volvendo a atenção às circunstâncias fáticas ocorridas neste 

processo, contrariamente à manifestação ministerial, não vislumbro avanço por parte do órgão 

controlado capaz de afastar a aplicação de multa aos gestores, pelos seguintes motivos: 

 

a) Ao órgão controlado foi concedido prazo elastecido para correção das falhas, já que além 

do prazo legal de 60 dias (art. 24 da IN n° 52/17), na forma da DM 23/19-GCPCN (ID 
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718604), foram concedidos, excepcionalmente, mais 60 dias, restando a SOPH, portanto, 

com o prazo dilatado de 120 dias para o saneamento das impropriedades apontadas; 

  

b) O suposto avanço sustentado pelo o MPC foi insignificativo, já que da primeira análise 

foram detectadas pelo Corpo Técnico (ID 717380) 10 falhas com relação às informações 

de caráter obrigatório e 04 de caráter essencial, sendo que, quando do derradeiro exame 

técnico (ID 783566), restaram no referenciado portal ainda 08 falhas relativas às 

informações de caráter obrigatório e 03 de caráter essencial. Como se vê o avanço foi 

pequeno, já que somente foram retificadas 03 falhas, sendo 02 de caráter obrigatório e 01 

essencial; 

 

 

c) A tese defendida pelo MPC, pela não aplicação de multa, afronta diretamente o princípio 

do tratamento isonômico, na medida em que outros gestores já foram sancionados por esta 

Corte de Contas, com aplicação de multa do art. 55, da LC n° 154/96, pela inobservância, 

nos respectivos portais, de menos de 03 falhas alusivas às informações de caráter 

essencial, à exemplo do Processo n° 3080/18, da Câmara Municipal de Espigão do Oeste, 

pelo qual aplicaram-se multas ao Presidente da Câmara e ao Controlador Interno e 

responsável pelo portal, por força da permanência de duas falhas de caráter essencial.   

  

Conforme o Relatório Técnico de Análise de Defesa (ID 783566), a despeito do prazo 

dilatado de 120 dias, restaram 03 falhas de caráter essencial no Portal de Transparência da SOPH – 

nesse ponto o MPC comunga com o exame realizado pela Unidade Instrutiva -, são elas: 

 

5.5. Infringência aos arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF., art. 48, § 1º, II, 

da Lei 101/2000, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, caput § 1º, 

II e III, da Lei nº 12.527/2011, c/c art. 13, III, “a” a “d” e “f” a “k”, IV, “i” da IN n° 52/2017/TCE-RO, por 

não disponibilizar: (Item 3.6 desta Análise de Defesa e Item 6, subitens 6.3.1.1; 6.3.1.2; 6.3.2.1 a 6.3.2.4; 6.3.2.6 

a 6.3.2.11 da matriz de fiscalização).  

 Quanto à remuneração: salário básico, vencimento, subsídio ou bolsa; verbas temporárias; vantagens 

vinculadas a desempenho; vantagens pessoais; verbas de caráter indenizatório; ganhos eventuais; 
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indenizações; descontos previdenciários, retenção de Imposto de Renda; e outros recebimentos a qualquer 

título. Informação essencial, conforme art. 25, §4º, da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

  Quanto a diárias e viagens: o número da ordem bancária correspondentes. Informação essencial, conforme 

art. 25, §4º, da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.6. Infringência ao art. 48, caput, da LC nº 101/2000 c/c art. 15, V da IN nº 52/2017/TCE-RO, por não 

apresentar o Relatório da Prestação de Contas Anual encaminhado ao TCE-RO, com respectivos anexos dos 

exercícios de 2014, 2015 e 2018 (Item 3.8, desta análise de defesa e Item 7, subitem 7.5 da Matriz de 

Fiscalização). Informação Essencial conforme art. 25, §4º da IN nº 52/2017 TCE-RO; 

 

Acatando a análise realizada pelo Corpo Técnico, também, nesse ponto, o MPC atesta a 

omissão no portal da SOPH acerca das informações de caráter obrigatório, quais sejam: 

  

5.1. Infringência ao art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) c/c art. 8º da Lei nº 12.527/2011 c/c art. 9º, 

§ 1º da IN nº 52/2017/TCE-RO por não disponibilizar o inteiro teor de leis, decretos, portarias, resoluções ou 

outros atos normativos; informação quanto às eventuais alterações sofridas ou promovidas pelos referidos atos 

normativos (Item 3.1 desta Análise de Defesa e Item 3, subitens 3.1 e 3.2 da matriz de fiscalização). Informação 

obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.2. Infringência ao art. 8º, III e VI, e § 2º, II, da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c art. 10, I da IN nº 

52/2017/TCE-RO por não disponibilizar demonstrativos periódicos atualizados sobre a evolução da receita, em 

termos de registros dos créditos e de sua efetiva arrecadação, constando: número das contas contábeis e 

respectivo nome; saldo do mês anterior; movimentos de acréscimos ou baixas no mês atual; saldo para o mês 

seguinte. (Item 3.3 desta Análise de Defesa e Item 4, subitens 4.5.1 a 4.5.2.4 da matriz de fiscalização). 

Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.3. Descumprimento ao art. 5º, caput, e 40, XIV, “a”, da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 12, II, “b” da Instrução 

Normativa n°. 52/2017/TCE-RO por não divulgar a lista dos credores aptos a pagamento por ordem 

cronológica de exigibilidade. (Item 3.4 desta Análise de Defesa e Item 5, subitem 5.9 da matriz de fiscalização). 

Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.4. Infringência ao art. 8º, III e VI e § 2º, II, da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c art. 10, II, da IN nº. 

52/2017/TCE-RO por não disponibilizar de forma atualizada demonstrativos sintéticos e analíticos do registro 

das suas dívidas nas diferenças rubricas contábeis do passivo, bem como as respectivas baixas constando: 

número das contas contábeis e respectivo nome; nome do credor e seu CPF/CNP; saldo do mês anterior; 
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movimentos de acréscimos ou baixas no mês atual; saldo para o mês seguinte (Item 3.5 desta Análise de Defesa 

e Item 5, subitens 5.13.1 a 5.13.2.5 da matriz de fiscalização). Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II 

da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.5. Infringência aos arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF., art. 48, § 1º, II, 

da Lei 101/2000, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, caput § 1º, II e III, da Lei nº 12.527/2011, c/c art. 13, III, “a” a 

“d” e “f” a “k”, IV, “i” da IN n° 52/2017/TCE-RO, por não disponibilizar: (Item 3.6 desta Análise de Defesa e 

Item 6, subitens 6.3.1.1; 6.3.1.2; 6.3.2.1 a 6.3.2.4; 6.3.2.6 a 6.3.2.11 da matriz de fiscalização).  

* Dados dos servidores efetivos, ativos e inativos, bem como dos comissionados, dos terceirizados e dos 

estagiários, com indicação: das datas de admissão, inativação e exoneração; denominação dos respectivos 

cargos, empregos e/ou funções; carga horária; lotação e remuneração. Informação obrigatória, conforme art. 

3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.7. Infringência ao art. 8º, § 3º, I, da Lei nº 12.527/2011 c/c art. 16, II da IN nº 52/2017/TCE-RO, por não 

disponibilizar o inteiro teor dos convênios, acordos de cooperação e demais ajustes e seus eventuais aditivos 

(Item 3.9 desta Análise de Defesa e Item 8, subitem 8.2 da matriz de fiscalização). Informação obrigatória, 

conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.8. Descumprimento do art. 30, I a III, §§ 1º e 2º, da LAI c/c art. 18, §2º III e IV da IN n° 52/TCE/RO por não 

disponibilizar o rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses e rol de 

documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura (Item 3.11 desta 

Análise de Defesa e Item 14, subitens 14.4 e 14.5 da matriz de fiscalização). Informação obrigatória, conforme 

art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.9. Descumprimento do art. 48, § 1º, II, da LRF c/c art. 4, §2º da IN n° 52/TCE/RO por não disponibilizar suas 

informações em tempo real (Item 3.12 desta Análise de Defesa e Item 18, subitem 18.4 da matriz de 

fiscalização). Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

Segundo o Corpo Técnico, concorreram para essas irregularidades os Senhores Francisco 

Leudo Buriti de Sousa – ex-Diretor-Presidente da SOPH, Amadeu Hermes Santos da Cruz – atual 

Diretor-Presidente da SOPH, Marco Antônio Cardoso Figueira – Chefe do Controle Interno da 

SOPH e Rafaela Schuindt de Oliveira – Responsável pelo Portal de Transparência. 
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Com relação às responsabilizações dos senhores Marco Antônio Cardoso Figueira – Chefe 

do Controle Interno da SOPH e Rafaela Schuindt de Oliveira – Responsável pelo Portal de 

Transparência, concordo com o posicionamento instrutivo, pois, devidamente notificados sobre as 

omissões no portal
1
, não juntaram documento algum capaz de demonstrar que adotaram medidas com 

vista ao cumprimento da decisão do Tribunal, o que poderia resguardá-los de eventual 

responsabilização.  

 

Logo, devidamente configurada a materialidade delitiva (omissões no portal das informações 

de caráter essencial e obrigatório previstas em lei), bem como o nexo de causalidade entre as suas 

condutas e o resultado prejudicial ao interesse público (na condição de controlador interno e 

responsável pelo portal, deveriam adotar medidas para a correção das falhas indicadas pelo Tribunal) e 

as suas culpabilidades (negligenciaram as decisões desta Corte que concederam 120 dias para as 

correções do portal), forçoso concluir pela aplicação de multa individual aos dois envolvidos, no 

mínimo legal, com fulcro no art. 55, II, da LC n° 154/96 c/c o art. 28, da IN n° 52/2017. 

 

Com relação ao senhor Francisco Leudo Buriti de Sousa (ex-Diretor-Presidente da SOPH), 

a despeito de concordar com a responsabilização e a aplicação de multa defendida pelo Corpo Técnico, 

cabe, por oportuno, fazer alguns esclarecimentos. 

 

Pois bem. Quando da publicação da DM-023/2019-GCPC, em 04.02.2019, que concedeu o 

primeiro prazo de 60 dias para as retificações no Portal, o referenciado ex-Diretor já não estava mais à 

frente da SOPH, tanto que foi a senhora Elissandra, na condição de Presidente em exercício, que 

respondeu a aludida Decisão, o que, a princípio, afastaria a responsabilidade do senhor Francisco 

Leudo pelas falhas detectadas neste processo. 

 

No entanto, a responsabilização do senhor Francisco Leudo Buriti de Sousa persiste, na 

medida em que as omissões das informações de caráter essencial detectadas neste processo já foram 

                                                           
1
 O senhor Marco Antônio Cardoso Figueira, notificado através do Ofício n° 0033/2019-GCPCN (ID 719085), de 31 de 

janeiro de 2019, com ciência em 01.02.2019, A senhora Rafaela Schindt de Oliveira, notificada através do Ofício n° 

0034/2019-GCPCN (ID 719085), de 31 de janeiro de 2019, com ciência em 01.02.2019. 

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA e/ou outros  em 12/08/2019 12:06.
Documento ID=800146   para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

file:///C:/Users/451/AppData/Local/Temp/www.tce.ro.gov.br


 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

Secretaria de Processamento e Julgamento 

 D2ªC-SPJ  

 Acórdão AC2-TC 00413/19 referente ao processo 03902/18  

Av. Presidente Dutra nº 4229, Bairro: Pedrinhas Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-326  

www.tce.ro.gov.br 

14 de 27 

Proc.: 03902/18 

Fls.:__________ 

objeto de determinação de correção, destinada ao ex-Diretor, por ocasião da auditoria no portal da 

SOPH referente ao exercício de 2017, conforme a DM-0136/2018-GCPCN, proferida no Processo n° 

2692/17-TCE-RO, que inclusive resultou na aplicação de multa ao mencionado ex-Presidente, na 

forma do Acórdão AC2-TC 00393/18. 

 

Dessa feita, consoante a Decisão Monocrática proferida nos autos referentes ao exercício de 

2017, foi determinado ao senhor Francisco Leudo que retificasse, entre outras falhas, duas relativas às 

informações de caráter essencial, referente à ausência de informação quanto a diárias e viagens: 

número da ordem bancária correspondentes, ou número da conta bancária para onde foram 

transferidos os recursos, bem como por não apresentar relatório da Prestação de Contas anual 

encaminhado ao TCE-RO. 

 

Com efeito, na forma da DM proferida naquele processo (n° 2692-17) estaria obrigado o 

senhor Francisco Leudo a corrigir, entre outras, as duas mencionadas falhas de caráter essencial, 

todavia, assim não agiu, tanto que tais omissões permaneceram no Portal da SOPH até o fim da sua 

gestão, conforme visto na fundamentação deste Voto. 

 

Logo, considerando que a Decisão que determinou as correções das falhas detectadas no 

exercício de 2017 se deu em junho de 2018, o aludido ex-Diretor teve, até deixar o cargo, muito 

provavelmente em janeiro de 2019, quase todo um semestre (180 dias) para sanar as irregularidades e 

assim não o fez, deixando a SOPH, a despeito da determinação desta Corte, com o seu portal falho 

com relação à algumas informações de caráter essencial. 

 

Nesse cenário, devidamente caracterizada a reincidência das falhas no portal da SOPH 

alusivas às informações de caráter essencial, imperiosa a responsabilização do senhor Francisco 

Leudo Buriti de Sousa, com aplicação de multa do art. 55, II, da LC n° 154/96. 

 

Acerca da dosimetria da pena pecuniária a ser aplicada ao indigitado ex-Diretor, entendo 

cabível o valor de R$ 2.500,00, por força da indiferença e da recalcitrância do imputado à 
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determinação do Tribunal de correção no Portal de transparência da SOPH, constante da DM-

0136/2018-GCPCN, proferida no Processo n° 2692/17.    

 

 Entretanto, discordo do posicionamento instrutivo acerca da responsabilização do senhor 

Amadeu Hermes Santos da Cruz (atual Diretor-Presidente da SOPH), pelos seguintes fundamentos: 

 

O senhor Amadeu Hermes Santos da Cruz a despeito de já estar à frente da SOPH, por 

ocasião da segunda Decisão Monocrática de n° 81/2019-GCPCN, não se pode dizer, com a certeza 

exigida para a responsabilização, que ele obteve ciência das irregularidades no portal, pois, além de 

não ter sido formalmente notificado sobre as irregularidades, quem assumiu a responsabilidade pela a 

correção das falhas foi a senhora Elissandra Brasil do Carmo, que primeiramente, na qualidade de 

Diretora-Presidente em exercício, solicitou prazo para a correção (Ofício n° 122/2019/SOPH-GAB, ID 

745824) e, posteriormente, desta vez ocupando o cargo de Diretora Administrativa e Financeira da 

SOPH, respondeu a última decisão desta Corte (Ofício n° 228/2019/SOPH-GAB, Protocolo n° 

44991/19, ID 774519), informando que tinha corrigido todas as falhas apontadas pelo Corpo Técnico. 

 

Do acima articulado, percebe-se claramente a responsabilidade da senhora Elissandra Brasil 

do Carmo, pois assumiu a responsabilidade pela retificação das falhas no portal de transparência da 

SOPH e não foi capaz de corrigi-las mesmo após a concessão do dilatado prazo de 120 dias, o que 

reclama a aplicação de multa à aludida Diretora Administrativa, no mínimo legal, com fulcro no art. 

55, II, da LC n° 154/96, c/c o art. 28 da IN n° 52/17.        

 

Verifica-se, então, neste processo, que as irregularidades remanescentes, dada a ausência de 

informações elencadas na Instrução Normativa n° 52/2017/TCE-RO, mormente as consideradas de 

caráter essencial, são graves o suficiente para haver a aplicação de multa aos senhores Francisco 

Leudo Buriti de Sousa (ex-Diretor-Presidente da SOPH), Marco Antônio Cardoso Figueira – Chefe 

do Controle Interno da SOPH, Rafaela Schuindt de Oliveira – Responsável pelo Portal de 

Transparência e Elissanda Brasil do Carmo – Diretora Administrativa e Financeira da SOPH, 

conforme o art. 55, II, da Lei Complementar n. 154/96 c/c o art. 28 da IN n. 52/17 (redação da IN n. 

62/18). 
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Da competência do órgão colegiado para apreciar a matéria 

De plano, cabe destacar a redação do art. 25 da Instrução Normativa nº 52/2017 (redação da 

IN n. 62/18), in verbis: 

 

“Art. 25. O processo será apreciado monocraticamente quando houver convergência do relator com a 

manifestação da Unidade Técnica e com o parecer do Ministério Público de Contas.  

 

 

Do trecho transcrito, conclui-se que o relator somente estará autorizado a decidir 

monocraticamente quando houver convergência entre os entendimentos da Unidade Instrutiva e do 

Ministério Público de Contas e a relatoria acolher esses posicionamentos. 

 

Como se vê, resta configurada a competência do colegiado, já que a manifestação técnica 

destoa do posicionamento do MPC com relação à aplicação de multa. 

 

Mérito  

 No seu Parecer, o MPC entendeu não ser o caso de aplicação de multa prevista no artigo 28 da 

IN 52/2017-TCERO, haja vista a implementação de importantes modificações no Portal, vez que o 

índice de transparência passou de 62,77% na ocasião da primeira análise do Tribunal de Contas, 

para o índice de 78,70%, o que demonstra que houve esforços por parte da SOPH em sanar as 

irregularidades apontadas. 

 

Com relação ao não sancionamento a que alude o MPC, entendo, data venia, que não deve 

prosperar tal posicionamento, pois volvendo a atenção às circunstâncias fáticas ocorridas neste 

processo, contrariamente à manifestação ministerial, não vislumbro avanço por parte do órgão 

controlado capaz de afastar a aplicação de multa aos gestores, pelos seguintes motivos: 
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d) Ao órgão controlado foi concedido prazo elastecido para correção das falhas, já que além 

do prazo legal de 60 dias (art. 24 da IN n° 52/17), na forma da DM 23/19-GCPCN (ID 

718604), foram concedidos, excepcionalmente, mais 60 dias, restando a SOPH, portanto, 

com o prazo dilatado de 120 dias para o saneamento das impropriedades apontadas; 

  

e) O suposto avanço sustentado pelo o MPC foi insignificativo, já que da primeira análise 

foram detectadas pelo Corpo Técnico (ID 717380) 10 falhas com relação às informações 

de caráter obrigatório e 04 de caráter essencial, sendo que, quando do derradeiro exame 

técnico (ID 783566), restaram no referenciado portal ainda 08 falhas relativas às 

informações de caráter obrigatório e 03 de caráter essencial. Como se vê o avanço foi 

pequeno, já que somente foram retificadas 03 falhas, sendo 02 de caráter obrigatório e 01 

essencial; 

 

 

f) A tese defendida pelo MPC, pela não aplicação de multa, afronta diretamente o princípio 

do tratamento isonômico, na medida em que outros gestores já foram sancionados por esta 

Corte de Contas, com aplicação de multa do art. 55, da LC n° 154/96, pela inobservância, 

nos respectivos portais, de menos de 03 falhas alusivas às informações de caráter 

essencial, à exemplo do Processo n° 3080/18, da Câmara Municipal de Espigão do Oeste, 

pelo qual aplicaram-se multas ao Presidente da Câmara e ao Controlador Interno e 

responsável pelo portal, por força da permanência de duas falhas de caráter essencial.   

  

Conforme o Relatório Técnico de Análise de Defesa (ID 783566), a despeito do prazo 

dilatado de 120 dias, restaram 03 falhas de caráter essencial no Portal de Transparência da SOPH – 

nesse ponto o MPC comunga com o exame realizado pela Unidade Instrutiva -, são elas: 

 

5.5. Infringência aos arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF., art. 48, § 1º, II, 

da Lei 101/2000, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, caput § 1º, 

II e III, da Lei nº 12.527/2011, c/c art. 13, III, “a” a “d” e “f” a “k”, IV, “i” da IN n° 52/2017/TCE-RO, por 

não disponibilizar: (Item 3.6 desta Análise de Defesa e Item 6, subitens 6.3.1.1; 6.3.1.2; 6.3.2.1 a 6.3.2.4; 6.3.2.6 

a 6.3.2.11 da matriz de fiscalização).  
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 Quanto à remuneração: salário básico, vencimento, subsídio ou bolsa; verbas temporárias; vantagens 

vinculadas a desempenho; vantagens pessoais; verbas de caráter indenizatório; ganhos eventuais; 

indenizações; descontos previdenciários, retenção de Imposto de Renda; e outros recebimentos a qualquer 

título. Informação essencial, conforme art. 25, §4º, da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

  Quanto a diárias e viagens: o número da ordem bancária correspondentes. Informação essencial, conforme 

art. 25, §4º, da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.6. Infringência ao art. 48, caput, da LC nº 101/2000 c/c art. 15, V da IN nº 52/2017/TCE-RO, por não 

apresentar o Relatório da Prestação de Contas Anual encaminhado ao TCE-RO, com respectivos anexos dos 

exercícios de 2014, 2015 e 2018 (Item 3.8, desta análise de defesa e Item 7, subitem 7.5 da Matriz de 

Fiscalização). Informação Essencial conforme art. 25, §4º da IN nº 52/2017 TCE-RO; 

 

Acatando a análise realizada pelo Corpo Técnico, também, nesse ponto, o MPC atesta a 

omissão no portal da SOPH acerca das informações de caráter obrigatório, quais sejam: 

  

5.1. Infringência ao art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) c/c art. 8º da Lei nº 12.527/2011 c/c art. 9º, 

§ 1º da IN nº 52/2017/TCE-RO por não disponibilizar o inteiro teor de leis, decretos, portarias, resoluções ou 

outros atos normativos; informação quanto às eventuais alterações sofridas ou promovidas pelos referidos atos 

normativos (Item 3.1 desta Análise de Defesa e Item 3, subitens 3.1 e 3.2 da matriz de fiscalização). Informação 

obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.2. Infringência ao art. 8º, III e VI, e § 2º, II, da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c art. 10, I da IN nº 

52/2017/TCE-RO por não disponibilizar demonstrativos periódicos atualizados sobre a evolução da receita, em 

termos de registros dos créditos e de sua efetiva arrecadação, constando: número das contas contábeis e 

respectivo nome; saldo do mês anterior; movimentos de acréscimos ou baixas no mês atual; saldo para o mês 

seguinte. (Item 3.3 desta Análise de Defesa e Item 4, subitens 4.5.1 a 4.5.2.4 da matriz de fiscalização). 

Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.3. Descumprimento ao art. 5º, caput, e 40, XIV, “a”, da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 12, II, “b” da Instrução 

Normativa n°. 52/2017/TCE-RO por não divulgar a lista dos credores aptos a pagamento por ordem 

cronológica de exigibilidade. (Item 3.4 desta Análise de Defesa e Item 5, subitem 5.9 da matriz de fiscalização). 

Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.4. Infringência ao art. 8º, III e VI e § 2º, II, da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c art. 10, II, da IN nº. 

52/2017/TCE-RO por não disponibilizar de forma atualizada demonstrativos sintéticos e analíticos do registro 
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das suas dívidas nas diferenças rubricas contábeis do passivo, bem como as respectivas baixas constando: 

número das contas contábeis e respectivo nome; nome do credor e seu CPF/CNP; saldo do mês anterior; 

movimentos de acréscimos ou baixas no mês atual; saldo para o mês seguinte (Item 3.5 desta Análise de Defesa 

e Item 5, subitens 5.13.1 a 5.13.2.5 da matriz de fiscalização). Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II 

da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.5. Infringência aos arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF., art. 48, § 1º, II, 

da Lei 101/2000, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, caput § 1º, II e III, da Lei nº 12.527/2011, c/c art. 13, III, “a” a 

“d” e “f” a “k”, IV, “i” da IN n° 52/2017/TCE-RO, por não disponibilizar: (Item 3.6 desta Análise de Defesa e 

Item 6, subitens 6.3.1.1; 6.3.1.2; 6.3.2.1 a 6.3.2.4; 6.3.2.6 a 6.3.2.11 da matriz de fiscalização).  

* Dados dos servidores efetivos, ativos e inativos, bem como dos comissionados, dos terceirizados e dos 

estagiários, com indicação: das datas de admissão, inativação e exoneração; denominação dos respectivos 

cargos, empregos e/ou funções; carga horária; lotação e remuneração. Informação obrigatória, conforme art. 

3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.7. Infringência ao art. 8º, § 3º, I, da Lei nº 12.527/2011 c/c art. 16, II da IN nº 52/2017/TCE-RO, por não 

disponibilizar o inteiro teor dos convênios, acordos de cooperação e demais ajustes e seus eventuais aditivos 

(Item 3.9 desta Análise de Defesa e Item 8, subitem 8.2 da matriz de fiscalização). Informação obrigatória, 

conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.8. Descumprimento do art. 30, I a III, §§ 1º e 2º, da LAI c/c art. 18, §2º III e IV da IN n° 52/TCE/RO por não 

disponibilizar o rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses e rol de 

documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura (Item 3.11 desta 

Análise de Defesa e Item 14, subitens 14.4 e 14.5 da matriz de fiscalização). Informação obrigatória, conforme 

art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

5.9. Descumprimento do art. 48, § 1º, II, da LRF c/c art. 4, §2º da IN n° 52/TCE/RO por não disponibilizar suas 

informações em tempo real (Item 3.12 desta Análise de Defesa e Item 18, subitem 18.4 da matriz de 

fiscalização). Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

Segundo o Corpo Técnico, concorreram para essas irregularidades os Senhores Francisco 

Leudo Buriti de Sousa – ex-Diretor-Presidente da SOPH, Amadeu Hermes Santos da Cruz – atual 

Diretor-Presidente da SOPH, Marco Antônio Cardoso Figueira – Chefe do Controle Interno da 

SOPH e Rafaela Schuindt de Oliveira – Responsável pelo Portal de Transparência. 
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Com relação às responsabilizações dos senhores Marco Antônio Cardoso Figueira – Chefe 

do Controle Interno da SOPH e Rafaela Schuindt de Oliveira – Responsável pelo Portal de 

Transparência, concordo com o posicionamento instrutivo, pois, devidamente notificados sobre as 

omissões no portal
2
, não juntaram documento algum capaz de demonstrar que adotaram medidas com 

vista ao cumprimento da decisão do Tribunal, o que poderia resguardá-los de eventual 

responsabilização.  

 

Logo, devidamente configurada a materialidade delitiva (omissões no portal das informações 

de caráter essencial e obrigatório previstas em lei), bem como o nexo de causalidade entre as suas 

condutas e o resultado prejudicial ao interesse público (na condição de controlador interno e 

responsável pelo portal, deveriam adotar medidas para a correção das falhas indicadas pelo Tribunal) e 

as suas culpabilidades (negligenciaram as decisões desta Corte que concederam 120 dias para as 

correções do portal), forçoso concluir pela aplicação de multa individual aos dois envolvidos, no 

mínimo legal, com fulcro no art. 55, II, da LC n° 154/96 c/c o art. 28, da IN n° 52/2017. 

 

Com relação ao senhor Francisco Leudo Buriti de Sousa (ex-Diretor-Presidente da SOPH), 

a despeito de concordar com a responsabilização e a aplicação de multa defendida pelo Corpo Técnico, 

cabe, por oportuno, fazer alguns esclarecimentos. 

 

Pois bem. Quando da publicação da DM-023/2019-GCPC, em 04.02.2019, que concedeu o 

primeiro prazo de 60 dias para as retificações no Portal, o referenciado ex-Diretor já não estava mais à 

frente da SOPH, tanto que foi a senhora Elissandra, na condição de Presidente em exercício, que 

respondeu a aludida Decisão, o que, a princípio, afastaria a responsabilidade do senhor Francisco 

Leudo pelas falhas detectadas neste processo. 

 

                                                           
2
 O senhor Marco Antônio Cardoso Figueira, notificado através do Ofício n° 0033/2019-GCPCN (ID 719085), de 31 de 

janeiro de 2019, com ciência em 01.02.2019, A senhora Rafaela Schindt de Oliveira, notificada através do Ofício n° 

0034/2019-GCPCN (ID 719085), de 31 de janeiro de 2019, com ciência em 01.02.2019. 
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No entanto, a responsabilização do senhor Francisco Leudo Buriti de Sousa persiste, na 

medida em que as omissões das informações de caráter essencial detectadas neste processo já foram 

objeto de determinação de correção, destinada ao ex-Diretor, por ocasião da auditoria no portal da 

SOPH referente ao exercício de 2017, conforme a DM-0136/2018-GCPCN, proferida no Processo n° 

2692/17-TCE-RO, que inclusive resultou na aplicação de multa ao mencionado ex-Presidente, na 

forma do Acórdão AC2-TC 00393/18. 

 

Dessa feita, consoante a Decisão Monocrática proferida nos autos referentes ao exercício de 

2017, foi determinado ao senhor Francisco Leudo que retificasse, entre outras falhas, duas relativas às 

informações de caráter essencial, referente à ausência de informação quanto a diárias e viagens: 

número da ordem bancária correspondentes, ou número da conta bancária para onde foram 

transferidos os recursos, bem como por não apresentar relatório da Prestação de Contas anual 

encaminhado ao TCE-RO. 

 

Com efeito, na forma da DM proferida naquele processo (n° 2692-17) estaria obrigado o 

senhor Francisco Leudo a corrigir, entre outras, as duas mencionadas falhas de caráter essencial, 

todavia, assim não agiu, tanto que tais omissões permaneceram no Portal da SOPH até o fim da sua 

gestão, conforme visto na fundamentação deste Voto. 

 

Logo, considerando que a Decisão que determinou as correções das falhas detectadas no 

exercício de 2017 se deu em junho de 2018, o aludido ex-Diretor teve, até deixar o cargo, muito 

provavelmente em janeiro de 2019, quase todo um semestre (180 dias) para sanar as irregularidades e 

assim não o fez, deixando a SOPH, a despeito da determinação desta Corte, com o seu portal falho 

com relação à algumas informações de caráter essencial. 

 

Nesse cenário, devidamente caracterizada a reincidência das falhas no portal da SOPH 

alusivas às informações de caráter essencial, imperiosa a responsabilização do senhor Francisco 

Leudo Buriti de Sousa, com aplicação de multa do art. 55, II, da LC n° 154/96. 
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Acerca da dosimetria da pena pecuniária a ser aplicada ao indigitado ex-Diretor, entendo 

cabível o valor de R$ 2.500,00, por força da indiferença e da recalcitrância do imputado à 

determinação do Tribunal de correção no Portal de transparência da SOPH, constante da DM-

0136/2018-GCPCN, proferida no Processo n° 2692/17.    

 

 Entretanto, discordo do posicionamento instrutivo acerca da responsabilização do senhor 

Amadeu Hermes Santos da Cruz (atual Diretor-Presidente da SOPH), pelos seguintes fundamentos: 

 

O senhor Amadeu Hermes Santos da Cruz a despeito de já estar à frente da SOPH, por 

ocasião da segunda Decisão Monocrática de n° 81/2019-GCPCN, não se pode dizer, com a certeza 

exigida para a responsabilização, que ele obteve ciência das irregularidades no portal, pois, além de 

não ter sido formalmente notificado sobre as irregularidades, quem assumiu a responsabilidade pela a 

correção das falhas foi a senhora Elissandra Brasil do Carmo, que primeiramente, na qualidade de 

Diretora-Presidente em exercício, solicitou prazo para a correção (Ofício n° 122/2019/SOPH-GAB, ID 

745824) e, posteriormente, desta vez ocupando o cargo de Diretora Administrativa e Financeira da 

SOPH, respondeu a última decisão desta Corte (Ofício n° 228/2019/SOPH-GAB, Protocolo n° 

44991/19, ID 774519), informando que tinha corrigido todas as falhas apontadas pelo Corpo Técnico. 

 

Do acima articulado, percebe-se claramente a responsabilidade da senhora Elissandra Brasil 

do Carmo, pois assumiu a responsabilidade pela retificação das falhas no portal de transparência da 

SOPH e não foi capaz de corrigi-las mesmo após a concessão do dilatado prazo de 120 dias, o que 

reclama a aplicação de multa à aludida Diretora Administrativa, no mínimo legal, com fulcro no art. 

55, II, da LC n° 154/96, c/c o art. 28 da IN n° 52/17.        

 

Verifica-se, então, neste processo, que as irregularidades remanescentes, dada a ausência de 

informações elencadas na Instrução Normativa n° 52/2017/TCE-RO, mormente as consideradas de 

caráter essencial, são graves o suficiente para haver a aplicação de multa aos senhores Francisco 

Leudo Buriti de Sousa (ex-Diretor-Presidente da SOPH), Marco Antônio Cardoso Figueira – Chefe 

do Controle Interno da SOPH, Rafaela Schuindt de Oliveira – Responsável pelo Portal de 

Transparência e Elissanda Brasil do Carmo – Diretora Administrativa e Financeira da SOPH, 
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conforme o art. 55, II, da Lei Complementar n. 154/96 c/c o art. 28 da IN n. 52/17 (redação da IN n. 

62/18). 

  

 

DISPOSITIVO 

 

Ante todo o exposto, em desacordo com a manifestação do MPC em convergência parcial ao 

posicionamento do Corpo Técnico, apresento a esta Colenda 2ª Câmara o seguinte Voto: 

 

I – Considerar irregular o Portal de Transparência da SOPH, nos termos do art. 23, § 3°, III, 

“b” da IN n° 52/17 (redação da IN n. 62/18), haja vista que apesar de o aludido Portal ter alcançado 

índice superior a 50%, não disponibilizou em ambiente virtual e de fácil acesso as informações de 

caráter essencial, quais sejam: 

 

01. Infringência aos arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da 

CF., art. 48, § 1º, II, da Lei 101/2000, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, caput § 1º, II e III, da Lei 

nº 12.527/2011, c/c art. 13, III, “a” a “d” e “f” a “k”, IV, “i” da IN n° 52/2017/TCE-RO, por 

não disponibilizar: (Item 3.6 do Relatório de Defesa e Item 6, subitens 6.3.1.1; 6.3.1.2; 6.3.2.1 

a 6.3.2.4; 6.3.2.6 a 6.3.2.11 da matriz de fiscalização).  

01.1 - Quanto à remuneração: salário básico, vencimento, subsídio ou bolsa; verbas 

temporárias; vantagens vinculadas a desempenho; vantagens pessoais; verbas de caráter 

indenizatório; ganhos eventuais; indenizações; descontos previdenciários, retenção de 

Imposto de Renda; e outros recebimentos a qualquer título. Informação essencial, conforme 

art. 25, §4º, da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

01.2 - Quanto a diárias e viagens: o número da ordem bancária correspondentes. Informação 

essencial, conforme art. 25, §4º, da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

02. Infringência ao art. 48, caput, da LC nº 101/2000 c/c art. 15, V da IN nº 52/2017/TCE-RO, 

por não apresentar o Relatório da Prestação de Contas Anual encaminhado ao TCE-RO, com 

respectivos anexos dos exercícios de 2014, 2015 e 2018 (Item 3.8, do Relatório de análise de 
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defesa e Item 7, subitem 7.5 da Matriz de Fiscalização). Informação essencial conforme art. 

25, §4º da IN nº 52/2017 TCE-RO. 

 

II - Denegar a concessão do Certificado de Qualidade de Transparência, por 

descumprimento as exigências da Resolução n° 233/2017/TCE-RO; 

 

 III - Registrar o índice de 78,70% de transparência da SOPH, referente ao exercício de 

2018; 

 

IV- Deixar de anotar o registro dos achados da fiscalização no Portal SICONV do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, face a ausência contemporânea de 

servidores credenciados e qualificados para efetuar tal registro; 

 

V - Multar, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o Senhor Francisco 

Leudo Buriti de Sousa – ex-Diretor Presidente da SOPH -, CPF n° 228.955.073-68, por ter se 

mostrado indiferente e recalcitrante às determinações de correção das falhas no Portal de 

Transparência da SOPH, mormente as duas de caráter essencial mencionadas na fundamentação deste 

Voto, as quais restaram consignadas na DM-0136/2018-GCPCN, proferida no Processo n° 2692/17, 

que analisou o referenciado portal no exercício de 2017;  

 

VI -  Multar, individualmente, no valor de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), os 

Senhores Marco Antônio Cardoso Figueira – Chefe do Controle Interno da SOPH -, CPF n° 

669.162.162-04, Rafaela Schuindt de Oliveira – Responsável pelo Portal de Transparência-, CPF n° 

792.837.992-91 e Elissanda Brasil do Carmo – Diretora Administrativa e Financeira da SOPH -, 

CPF n° 585.005.122-00, pelas omissões de informações de caráter essencial no Portal de 

Transparência da SOPH, dispostas no item I; 

 

VII – FIXAR o prazo de 15 (quinze) dias, contado das notificações dos responsáveis para o 

recolhimento das multas ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas, na conta 
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corrente nº 8358-5, agência nº 2757-x do Banco do Brasil, com fulcro no artigo 25 da Lei 

Complementar nº 154, de 1996; 

 

VIII - Verificado o não recolhimento das multas, AUTORIZAR as formalizações dos títulos 

executivos e as cobranças judiciais das dívidas após o trânsito em julgado, que, quando pagas após os 

vencimentos, serão atualizadas monetariamente até a data dos efetivos pagamentos, conforme 

estabelece o artigo 56 da Lei Complementar nº 154/96; 

IX – Determinar aos atuais Diretor-Presidente da SOPH, Controlador Interno e responsável 

pelo Portal da Transparência, sem a fixação de prazo, para que juntos adotem medidas tendentes a 

sanar as irregularidades graves elencadas no item I, bem como retifiquem as seguintes falhas de caráter 

obrigatório, com vista a melhorar a transparência do órgão controlado: 

 01-  Infringência ao art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) c/c art. 8º da Lei nº 

12.527/2011 c/c art. 9º, § 1º da IN nº 52/2017/TCE-RO por não disponibilizar o inteiro teor 

de leis, decretos, portarias, resoluções ou outros atos normativos; informação quanto às 

eventuais alterações sofridas ou promovidas pelos referidos atos normativos (Item 3.1 do 

Relatório de Análise de Defesa e Item 3, subitens 3.1 e 3.2 da matriz de fiscalização). 

Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

  02. Infringência ao art. 8º, III e VI, e § 2º, II, da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c art. 10, I da 

IN nº 52/2017/TCE-RO por não disponibilizar demonstrativos periódicos atualizados sobre 

a evolução da receita, em termos de registros dos créditos e de sua efetiva arrecadação, 

constando: número das contas contábeis e respectivo nome; saldo do mês anterior; 

movimentos de acréscimos ou baixas no mês atual; saldo para o mês seguinte. (Item 3.3 do 

Relatório de Análise de Defesa e Item 4, subitens 4.5.1 a 4.5.2.4 da matriz de fiscalização). 

Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

  03. Descumprimento ao art. 5º, caput, e 40, XIV, “a”, da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 12, II, 

“b” da Instrução Normativa n°. 52/2017/TCE-RO por não divulgar a lista dos credores 

aptos a pagamento por ordem cronológica de exigibilidade. (Item 3.4 do Relatório de 
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Análise de Defesa e Item 5, subitem 5.9 da matriz de fiscalização). Informação 

obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

04. Infringência ao art. 8º, III e VI e § 2º, II, da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c art. 10, II, da 

IN nº. 52/2017/TCE-RO por não disponibilizar de forma atualizada demonstrativos 

sintéticos e analíticos do registro das suas dívidas nas diferenças rubricas contábeis do 

passivo, bem como as respectivas baixas constando: número das contas contábeis e 

respectivo nome; nome do credor e seu CPF/CNP; saldo do mês anterior; movimentos de 

acréscimos ou baixas no mês atual; saldo para o mês seguinte (Item 3.5 do Relatório de 

Análise de Defesa e Item 5, subitens 5.13.1 a 5.13.2.5 da matriz de fiscalização). 

Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

  05. Infringência aos arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da 

CF., art. 48, § 1º, II, da Lei 101/2000, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, caput § 1º, II e III, da 

Lei nº 12.527/2011, c/c art. 13, III, “a” a “d” e “f” a “k”, IV, “i” da IN n° 52/2017/TCE-RO, 

por não disponibilizar: (Item do Relatório desta Análise de Defesa e Item 6, subitens 

6.3.1.1; 6.3.1.2; 6.3.2.1 a 6.3.2.4; 6.3.2.6 a 6.3.2.11 da matriz de fiscalização).  

  05.1 - Dados dos servidores efetivos, ativos e inativos, bem como dos comissionados, dos 

terceirizados e dos estagiários, com indicação: das datas de admissão, inativação e 

exoneração; denominação dos respectivos cargos, empregos e/ou funções; carga horária; 

lotação e remuneração. Informação obrigatória, conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 

52/2017/TCE-RO; 

  06 -  Infringência ao art. 8º, § 3º, I, da Lei nº 12.527/2011 c/c art. 16, II da IN nº 

52/2017/TCE-RO, por não disponibilizar o inteiro teor dos convênios, acordos de 

cooperação e demais ajustes e seus eventuais aditivos (Item 3.9 do Relatório de Análise de 

Defesa e Item 8, subitem 8.2 da matriz de fiscalização). Informação obrigatória, 

conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

.   07 - Descumprimento do art. 30, I a III, §§ 1º e 2º, da LAI c/c art. 18, §2º III e IV da IN n° 

52/TCE/RO por não disponibilizar o rol das informações que tenham sido desclassificadas 
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nos últimos 12 (doze) meses e rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com 

identificação para referência futura (Item 3.11 do Relatório de Análise de Defesa e Item 14, 

subitens 14.4 e 14.5 da matriz de fiscalização). Informação obrigatória, conforme art. 3º, 

§2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 08 -Descumprimento do art. 48, § 1º, II, da LRF c/c art. 4, §2º da IN n° 52/TCE/RO por 

não disponibilizar suas informações em tempo real (Item 3.12 do Relatório de Análise de 

Defesa e Item 18, subitem 18.4 da matriz de fiscalização). Informação obrigatória, 

conforme art. 3º, §2º, II da IN nº 52/2017/TCE-RO; 

 

X – Dar ciência desta Decisão à Secretaria Geral de Controle Externo para consideração 

quando da análise e julgamento das contas anuais da SOPH, relativamente ao exercício de 2019, 

consoante preceitua o inciso VI do art. 25 da IN n° 52/2017/TCE-RO; 

 

XI – Dar ciência desta Decisão, via Diário Oficial Eletrônico, aos responsáveis identificados 

no cabeçalho, cuja data de publicação deve ser observada como marco inicial para possível 

interposição de recurso, com supedâneo no art. 22, inciso IV, c/c o art. 29, inciso IV, da Lei 

Complementar n. 154/1996, informando-os que o Voto e o Parecer Ministerial, em seu inteiro teor, 

estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico www.tce.ro.gov.br, em homenagem à 

sustentabilidade ambiental; 

 

XII – Comunicar o teor desta Decisão, via ofício, aos destinatários da ordem consignada no 

item IX; e 

 

XIII – Arquivar os autos, depois de adotadas as medidas pertinentes. 
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JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE

31 de Julho de 2019

FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA

PRESIDENTE

RELATOR DO ACÓRDÃO
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