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PROCESSO: 1951/17 – TCE-RO. 

ASSUNTO: Prestação de Contas - Exercício de 2016 

JURISDICIONADO: Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH 

RESPONSÁVEIS: Francisco Leudo Buriti de Souza, CPF n. 228.955.073-68, Diretor-Presidente 

 João Bosco Araújo, CPF n. 656.430.032-87, Diretor Administrativo Financeiro   

Marco Antônio Cardoso Figueira, CPF n. 669.162.162-04, Controlador Interno 

RELATOR: Edilson de Sousa Silva 

SESSÃO: 2ª Sessão ordinária da 2ª Câmara, de 11 de março de 2020. 

 

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. SOCIEDADE 

DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE 

RONDÔNIA - SOPH. EXERCÍCIO DE 2016. PREJUIZO 

NO EXERCÍCIO.  AUSÊNCIA DE AUDITORIA 

INDEPENDENTE. IRREGULARIDADES ATENUADAS. 

MENOR RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DANO. 

JULGAMENTO REGULAR COM RESSALVAS. 

DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 

1. A permanência de resultado deficitário (prejuízo) tem 

uma tendência natural de prejudicar a continuidade das 

atividades operacionais da estatal. No entanto, neste caso, 

verifica-se tal constatação atenuada, tendo em vista que 

houve uma drástica redução no prejuízo superior a 90%, na 

comparação com o exercício seguinte (2017). 

2. É obrigatória a realização de auditoria independente nas 

demonstrações contábeis das empresas públicas, por 

auditores registrados na Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM, com base na interpretação do artigo 7º da Lei 

Federal n. 13.303/16 (lei das estatais).  

3. Julgamento regular com ressalva. 

4. Arquivamento. 

 

ACÓRDÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de prestação de contas da 

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, exercício de 2016, como tudo dos 

autos consta. 

 

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia, em consonância com a Proposta de Decisão do Relator, CONSELHEIRO EDILSON DE 

SOUSA SILVA, por maioria de votos, vencido o Conselheiro JOSÉ EULER POTYGUARA 

PEREIRA MELLO, em: 

 

           I – Julgar regulares com ressalvas, ante a excepcionalidade do caso concreto, as 

contas da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, concernentes ao exercício 

de 2016, de responsabilidade dos Senhores Francisco Leudo Buriti de Sousa, Diretor Presidente, 
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Marco Antônio Cardoso Figueira, Controlador Interno, e João Bosco de Araújo, Diretor 

Administrativo Financeiro, concedendo-lhes quitação, nos termos do artigo 16, II, da Lei 

Complementar n° 154/96, c/c o artigo 24, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte, em 

razão dos seguintes achados: 

i. Prejuízo líquido apurado no exercício de 2016, que alcançou o montante de R$ 

3.161.680,77, e 

ii. Ausência de relatórios de inspeção e auditoria realizadas na entidade por auditoria 

independente. 

II – Determinar ao atual Diretor-Presidente da SOPH, ou a quem o substituir ou 

sucedê-lo, que adote as medidas seguintes:  

i. Buscar a racionalização de sua estrutura organizacional, recursos materiais, financeiro e 

de pessoal, extinguindo, se existir, empregos desnecessários, rever e adequar o quadro 

de servidores comissionados; 

ii. Elaborar um diagnóstico que possa identificar ativos fixos ociosos e ineficientes visando 

priorizar a redução de custos, despesas fixas e variáveis antieconômicas relacionadas à 

execução de suas atividades administrativas e operacionais; 

iii. Reduzir despesas com diárias, passagens aéreas, suprimento de fundos, contratos de 

serviços e fornecimentos continuados, bem como custos e despesas que não contribuem 

com a melhoria e expansão dos serviços públicos e a arrecadação de suas receitas 

próprias; e 

iv. Estruturar o Sistema de Controle Interno (SCI) priorizando recursos humanos, materiais 

e financeiros, adequando a Unidade Setorial do Controle Interno a fim de que possa 

realizar as fiscalizações com autonomia e independência, em consonância com o 

previsto na Decisão Normativa n. 02/2016 e Instrução Normativa n. 58/2017/TCE-RO. 

III - Determinar ao Controlador Interno da SOPH que adote as medidas necessárias 

para melhorar o escopo das fiscalizações e a elaboração dos relatórios técnicos bimestrais e anual, 

indicando quais as constatações, conclusões e recomendações proferidas nos processos relacionados, 

não se descuidando de avaliar os resultados quanto a eficiência, eficácia e efetividade da gestão na 

geração operacional de receitas e execução de despesas, em observância ao disposto na Decisão 

Normativa n. 02/2016 e Instrução Normativa n. 58/2017/TCE-RO.  

IV – Recomendar ao Conselho Superior de Administração da SOPH estabelecer os 

mecanismos de governança corporativa, transparência, estruturas, práticas de gestão de riscos, controle 

interno, composição da administração, ampliação economicamente sustentada do acesso de 

consumidores aos produtos e serviços e auditoria independente estabelecidos na Lei n. 13.303/2016 

(Lei das Estatais); 
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V – Alertar e Cientificar à Administração da Sociedade de Portos e Hidrovias do 

Estado de Rondônia – SOPH que, caso as determinações e as recomendações contidas nos itens acima, 

desta decisão, não sejam cumpridas e não sejam implementadas/observadas, cujo teor dos itens 

objetiva a melhoria dos procedimentos de governança e accountability, poderá este Tribunal julgar 

irregulares as futuras prestações de contas, além de aplicação de sanção aos gestores; 

VI – Dar ciência desta decisão aos responsáveis indicados no cabeçalho, via Diário 

Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, 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, o Relatório Técnico 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; 

VII - Comunicar o teor desta decisão, independente do trânsito em julgado ou da 

interposição de recursos, via ofício, ao atual Diretor-Presidente, ao Controlador Interno e ao Conselho 

Superior de Administração da SOPH para o cumprimento das determinações e recomendações 

constantes dos itens desta decisão; e 

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

 

Participaram do julgamento o Conselheiro EDILSON DE SOUSA SILVA (Relator), 

o Conselheiro FRANCISCO CARVALHO DA SILVA, o Conselheiro Presidente da Segunda Câmara 

em exercício JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO, e a Procuradora do Ministério 

Público de Contas, ÉRIKA PATRICIA SALDANHA DE OLIVEIRA. 

 

  

 Porto Velho, 11 de março de 2020. 

 

(assinado eletronicamente) 

EDILSON DE SOUSA SILVA 

(assinado eletronicamente) 

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO 

Conselheiro Relator Conselheiro Presidente da Segunda Câmara em Exercício 
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PROCESSO: 1951/17 – TCE-RO. 

ASSUNTO: Prestação de Contas - Exercício de 2016 

JURISDICIONADO: Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH 

RESPONSÁVEIS: Francisco Leudo Buriti de Souza, CPF n. 228.955.073-68, Diretor-Presidente 

 João Bosco Araújo, CPF n. 656.430.032-87, Diretor Administrativo Financeiro   

Marco Antônio Cardoso Figueira, CPF n. 669.162.162-04, Controlador Interno 

RELATOR: Edilson de Sousa Silva 

SESSÃO: 2ª Sessão ordinária da 2ª Câmara, de 11 de março de 2020. 

 

RELATÓRIO 

 

1. Tratam os autos da prestação de contas da Sociedade de Portos e Hidrovias do 

Estado de Rondônia - SOPH, atinente ao exercício de 2016, de responsabilidade dos Senhores 

Francisco Leudo Buriti de Souza, Diretor-Presidente, João Bosco Araújo, Diretor Administrativo 

Financeiro, e Marco Antônio Cardoso Figueira, Controlador Interno. 

2. A análise das contas em exame teve como base os demonstrativos contábeis, 

elaborados em observância ao que dispõem a Lei Federal nº 6.404/76 e demais legislação correlata. 

3. A presente prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a este Tribunal, no 

dia 23 de maio de 2017 (ID=815826), em cumprimento ao que determina o art. 52, alínea “b”, da 

Constituição Estadual1, c/c o art. 16, III, da Instrução Normativa n° 013/TCER-2004.   

4. O Corpo Técnico, em seu primeiro relatório (ID=800101), após o exame da 

documentação apresentada, evidenciou o seguinte:  

3. CONCLUSÃO 

Finalizada a análise da documentação constante dos autos, apresenta-se as 

seguintes respostas às questões formuladas no item 1.1 e seus achados A1 a A3, 

conforme segue: 

A1. Prejuízo Líquido apurado no exercício de 2016, que alcançou o montante de R$ 

3.161.680,77. 

A2. Ausência de envio dos Relatórios Bimestrais e do Relatório Anual do Controle 

Interno sobre as fiscalizações realizadas durante o exercício. 

A3. Ausência de relatórios de inspeção e auditoria realizadas na entidade por auditoria 

independente. 

                                                           
1 Art.  52. O prazo para prestação de contas anuais dos ordenadores de despesas, bem como dos órgãos da administração direta e indireta, 

será de: 

a) [...]  

b) até trinta e um de maio do ano subsequente, para as empresas e sociedades de economia mista. 
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5. Em seguida, o Conselheiro Paulo Curi Neto, por meio da Decisão n. 0221/2019-

GCPCN2, determinou ao Departamento da 2ª Câmara que promovesse a audiência dos Senhores  

Francisco Leudo Buriti de Souza, Diretor-Presidente, João Bosco Araújo, Diretor Administrativo 

Financeiro, e Marco Antônio Cardoso Figueira, Controlador Interno, para a apresentação, no prazo de 

15 (quinze) dias, de justificativas e esclarecimentos concernentes aos achados de auditoria A1 a A3, 

constantes do relatório técnico. 

6. Instados, os jurisdicionados apresentaram defesa e acostaram documentos aos autos 

(ID’s=807728, 808142 e 808143.  

7. O Corpo Técnico, após analisar tal documentação e as justificativas apresentadas 

pelos jurisdicionados, afirmou, no relatório de análise de defesa (anexo ao relatório da Prestação de 

Contas, ID=815826), que os esclarecimentos apresentados não foram suficientes para descaracterizar 

os achados A1 e A3.  

8. Ao final, o Corpo Instrutivo, por força da permanência das irregularidades elencadas 

nos Achados A1 (Prejuízo líquido do exercício de 2016 no montante de R$ 3.161.680,77) e A3 

(Ausência de relatório de auditoria independente), pugnou pelo julgamento regular com ressalvas das 

contas e, visando a melhoria dos procedimentos de accountability, propôs o seguinte: 

4.1. Alertar à Administração da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia 

– SOPH acerca da possibilidade deste Tribunal emitir opinião adversa sobre o Balanço 

Geral da Unidade dos próximos exercícios, caso as determinações/recomendações dos 

itens 4.2 a 4.7, expedidas a seguir, com vistas à melhoria dos procedimentos de 

governança e accountability: 

4.2. Determinar a Unidade Setorial do Controle Interno melhorar o escopo das 

fiscalizações e a elaboração dos relatórios técnicos bimestrais e anual, indicando quais 

as constatações, conclusões e recomendações proferidas nos processos relacionados, 

não se descuidando de avaliar os resultados quanto a eficiência, eficácia e efetividade da 

gestão na geração operacional de receitas e execução de despesas, em observância ao 

disposto na Decisão Normativa n. 02/2016 e Instrução Normativa n. 58/2017/TCE-RO. 

4.3 Determinar ao Diretor Presidente da SOPH adotar medidas urgentes para buscar a 

racionalização de sua estrutura organizacional, recursos materiais, financeiro e de 

pessoal, extinguindo, se existir, empregos desnecessários, rever e adequar o quadro de 

servidores comissionados (sic); 

4.4 Determinar ao Diretor Presidente da SOPH a elaborar um diagnóstico que possa 

identificar ativos fixos ociosos e ineficientes visando priorizar a redução de custos, 

despesas fixas e variáveis antieconômicas relacionadas à execução de suas atividades 

administrativas e operacionais; 

4.5 Determinar ao Diretor Presidente da SOPH ao as despesas com diárias, passagens 

aéreas, suprimento de fundos, contratos de serviços e fornecimentos continuados que 

não contribuem com a melhoria e expansão dos serviços públicos e a arrecadação de 

suas receitas próprias (sic); 

                                                           
2 Em razão da investidura do Conselheiro Paulo Curi Neto ao cargo de Presidente desta Corte (biênio 2020/2021), este processo foi 

redistribuído para esta relatoria. 
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4.6 Estabelecer o Sistema de Controle Interno (SCI) priorizando recursos humanos, 

materiais e financeiros, adequando a Unidade Setorial do Controle Interno a fim de que 

possa realizar as fiscalizações com autonomia e independência, em consonância com o 

previsto na Decisão Normativa n. 02/2016 e Instrução Normativa n. 58/2017/TCE-RO; 

4.7 Recomendar à Administração Superior da SOPH estabelecer os mecanismos de 

governança corporativa, transparência, estruturas, práticas de gestão de riscos, controle 

interno, composição da administração, ampliação economicamente sustentada do acesso 

de consumidores aos produtos e serviços e auditoria independente estabelecidos na Lei 

n. 13.303/2016 (Lei das Estatais). 

9. Na forma regimental, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas 

– MPC que, por meio do Parecer n. 0487/2019-GPETV (ID=845128), opinou pelo julgamento 

irregular da prestação de contas do exercício 2016, da SOPH, nos seguintes termos: 

Diante do exposto, consentindo parcialmente com a manifestação técnica, o 

Ministério Público de Contas opina sejam: 

I - Julgadas IRREGULARES as contas da Sociedade de Portos e 

Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, de responsabilidade do Sr. Francisco 

Leudo Buriti de Souza, Diretor Presidente, nos termos do artigo 16, inciso III, alíneas 

‘b’, da Lei Complementar n° 154/96, em razão de infração a norma legal e aos 

princípios da eficiência (art. 37, caput, da CF) e da economicidade (art. 70, da CF), 

resultando no prejuízo apurado na SOPH, no exercício de 2016, no montante de R$ 

3.161.680,77, de acordo com as informações contidas nos relatórios técnicos e no 

presente parecer; 

II – Aplicadas MULTAS, individualmente, aos Srs. Francisco Leudo 

Buriti de Souza, Diretor Presidente, e João Bosco de Araújo, Diretor Administrativo 

Financeiro, nos termos do artigo 55, inciso I, da Lei Complementar n° 154/1996. 

10. É o relatório 

 

VOTO CONSELHEIRO EDILSON DE SOUSA SILVA 

 

11. Destaca-se que, segundo a Unidade Técnica, os atos de gestão praticados no 

exercício em questão não foram objeto de fiscalização in loco, pois não constou da programação 

estabelecida por este Tribunal.  

12. Passa-se a análise da gestão da SOPH, baseada no exame empreendido pela Unidade 

Técnica e nos documentos acostados aos autos, concernentes aos aspectos patrimonial e financeiro, 

alusivo ao exercício de 2017.    

13. De acordo com a análise do balanço patrimonial, a conta disponibilidade financeira, 

registrada no ativo circulante, no valor de R$ 17.637.809,82, corresponde a 55,05% do total do ativo 
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da empresa (R$ 32.038.674,52), que cotejando com o exercício anterior3 (R$ 3.293.637,11), a 

disponibilidade obteve um incremento de 453,51%4.  

14. O ativo não circulante (imobilizado, amortização e intangível), no valor de R$ 

8.701.993,95, representa 27,16% do ativo total e comparado com o exercício de 2015 (R$ 

9.328.992,36), verifica-se uma diminuição no percentual de 6,72%.    

15.  O passivo circulante (fornecedores, depósitos caucionados, obrigações trabalhistas e 

tributárias), na monta de R$ 7.948.939,05, equivale a 24,81% do passivo total (passivo + patrimônio 

líquido), no montante de R$ 32.038.674,52, bem como verifica-se um incremento de 76,86% se 

confrontado com o exercício de 2015 (R$ 4.494.518,64)5. Percebe-se que houve um aumento nas 

contas fornecedores, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias nos percentuais de 123,98%, 

46,72%b e 50,05%, respectivamente, se cotejadas com o exercício anterior. 

16. O passivo não-circulante representa 59,42% do passivo total, tendo como conta mais 

expressiva a de “Termo de Compromisso SEP n. 003/20146”, no valor de R$ 18.735.579,00, cujo 

acréscimo se deu em 527,24% em comparação ao exercício de 2015, que era no valor de R$ 

2.987.010,00. 

17. O patrimônio líquido, o qual representa 15,77% do passivo da SOPH, teve 

decréscimo de 38,69% em relação ao exercício anterior. Tal diminuição ocorreu devido ao prejuízo 

apurado no exercício em análise.  

18. Quanto a receita líquida de serviços, verifica-se uma queda de faturamento em 2016 

(R$ 6.809.279,04), se comparada com o exercício de 2015 (R$ 8.907.526,56), o equivalente a 23,56%. 

Por outro lado, os custos dos serviços prestados apresentaram um leve crescimento no percentual de 

1,50% (entre 2015 e 2016). 

19. Observa-se, portanto, que a Diretoria Executiva da SOPH reduziu as despesas 

administrativas, se comparada com o exercício anterior, no percentual de 14,50%. Contudo, 

insuficiente para impedir o resultado do exercício com prejuízo.   

20.  Por fim, o resultado do exercício de 2016 apurou um prejuízo de R$ 3.161.680,77, 

ou seja, um crescimento de 379,72%, em relação ao prejuízo de 2015 (R$ 659.066,50). Por outro lado, 

comparativamente ao prejuízo apurado no exercício de 20177 (R$ 266.660,77), houve uma redução de 

91,57%8, consoante demonstrativo infra: 

                                                           
3 2015 
4 Memória de cálculo: {[(R$17.637.809,92/R$3.293.637,11) – 1]*100}. 
5 Memória de cálculo {[(R$7.948.939,05/R$4.494.518,64) – 1]*100}. 
6 Termo de compromisso (convênio) firmado entre a SOPH e a Secretaria de Infraestrutura Portuária, do Ministério dos Transportes 

Portos e Aviação Civil, para a execução dos projetos de modernização do Porto, previsto no programa de planejamento estratégico do 

governo de Rondônia (ID=448616, pag. 27) .   
7 Conforme prestação de contas da SOPH, exercício de 2017, processo n. 2225/18. 
8 Memória de cálculo: {[(R$266.660,77/R$3.161.680,77) – 1]*100}. 
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Exercício 2015 (R$) 2016 (R$) Variação (%) 2017 (R$) Variação (%) 

Prejuízo do Exercício 659.066,50 3.161.680,77 379,72 266.660,77 -91,57 

Fonte: Relatório técnico e prestação de conta de 2017 

21. Registra-se que o Controle Interno expediu parecer pela regularidade das contas do 

exercício de 2016 (ID=448616), o Conselho Fiscal, por sua vez, emitiu parecer recomendando ao 

Conselho Superior da SOPH a aprovação da presente prestação de contas (ID=448616). Por fim, a 

Controladoria Geral do Estado – CGE, após exame da gestão, elaborou o certificado de auditoria n. 

062/2018-CGE com grau regular com ressalva (ID=744030). 

22. Quanto ao pronunciamento do Controle Interno sobre os atos de gestão praticados no 

exercício sub examine, o Corpo Técnico destacou a fragilidade dessa unidade setorial de Controle 

Interno da SOPH, uma vez que não evidenciou qualquer constatação, conclusão e recomendação nas 

análises proferidas nos processos auditados, o que, segundo o Corpo Técnico, demanda uma melhoria 

na fiscalização e na elaboração dos relatórios, nos termos da Decisão Normativa n. 02/2016 e da 

Instrução Normativa n. 58/2017/TCE-RO. 

23. Com enfoque na Lei n. 13.303/2016 (lei das estatais), o Corpo Técnico (ID=815826) 

alertou a Administração a necessidade de melhoria dos controles internos, “mesmo que a empresa não 

seja enquadrada como dependente, posto que algumas regras de governança corporativa, 

transparência, estruturas, práticas de gestão de riscos, controle interno, composição da 

administração, ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos produtos e 

serviços e auditoria independente são de observância obrigatória às empresas estatais e 

inobservância de pressupostos de boa gestão pode repercutir no julgamento das futuras contas”. 

24. Registre-se por oportuno que esta Corte de Contas firmou entendimento por 

intermédio da Súmula n. 04/2010, ordenando que, a partir de 2010, as contas que vierem 

desacompanhadas da manifestação do Controle Interno, ou até mesmo com manifestação insuficiente, 

sofrerão julgamento irregular e ocorrerá a aplicação de multa aos responsáveis.  

25. Dessa feita, acolho a solicitação do Corpo Técnico e determino que o atual Diretor 

Presidente da SOPH estruture o Sistema de Controle Interno (SCI) priorizando recursos humanos, 

materiais e financeiros, adequando a Unidade Setorial do Controle Interno a fim de que possa realizar 

as fiscalizações com autonomia e independência, em consonância com o previsto na Decisão 

Normativa n. 02/2016 e Instrução Normativa n. 58/2017/TCE-RO. 

26. Ademais, também acolho a sugestão da Unidade Técnica e determino ao Controlador 

Interno da SOPH que adote as medidas necessárias para melhorar o escopo das fiscalizações e a 

elaboração dos relatórios técnicos bimestrais e anual, indicando quais as constatações, conclusões e 

recomendações proferidas nos processos relacionados, não se descuidando de avaliar os resultados 

quanto a eficiência, eficácia e efetividade da gestão na geração operacional de receitas e execução de 

despesas, em observância ao disposto na Decisão Normativa n. 02/2016 e Instrução Normativa n. 

58/2017/TCE-RO.  
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27. A seguir, serão examinados os achados remanescentes (A1 a A5), após as defesas 

apresentadas e analisadas pelo Corpo Técnico e pelo Parquet de Contas. 

28. Quanto ao achado de auditoria atinente ao prejuízo do exercício, transcrevo a seguir 

análise do Corpo Técnico, que, à luz da jurisprudência deste Tribunal, após o exame das defesas 

trazidas pelos responsáveis, evidenciou o seguinte:     

[...] 

2.1.2 Esclarecimentos dos responsáveis: 

6. Esclarecem o Diretor Presidente da SOPH, Senhor Leudo Buriti de 

Souza (ID n. 808142) que é imperioso fazer um demonstrativo histórico da 

contabilidade da SOPH, somente assim, os profissionais especialistas em 

números, poderão entender o “fenômeno” do aumento financeiro que ocorreu 

nos anos de 2010 a 2014 e o porquê houve significativa “queda” na receita após 

o exercício de 2014. 

7. Relata que entre 2010 a 2014 o Porto da Capital recebera elevado 

número de cargas, em decorrência da construção das Usinas do Rio Madeira e 

neste período houve também o aumento das receitas e dos serviços prestados, 

mas não há o que se falar em queda de receita porque após 2014 a receita 

apenas voltou a seu curso normal. 

8.  Registra que a empresa por força de um Termo de Ajuste Conduta - 

TAC, celebrado junto ao Ministério Público do Trabalho, foi obrigada a realizar 

concurso público e empossar mais de 30 (trinta) funcionários, aumentando a 

despesa continuada, mas com o fim das obras das usinas e desaquecimento da 

economia não houve a contrapartida da receita a partir do referido período para 

manter o equilíbrio financeiro. 

9.  Relata que a gestão da SOPH, no período em comento, fez os ajustes 

que deveria fazer, cortou gastos, diminuem comissionados, seus diretores 

abriram mão de carros oficiais e de telefones da empresa, fizeram o que tinha 

que ser feito e ainda, viabilizaram junto a Secretaria Nacional de Portos o maior 

convênio da história da Companhia, num total de R$ 22.7 milhões, para 

aquisição de novos equipamentos e para a elaboração e execução de projetos de 

engenharia. Alguns deles ainda em execução atualmente, como um moderno 

armazém para servir a Alfândega e a construção da nova sede própria. 

10.  Alega (p. 2) que se não pode atribuir ao gestor a responsabilidade na 

adoção de medidas para reequilíbrio das contas, pois cabe a Agência Nacional 

de Transportes Aquaviários a aprovação de tarifas portuárias para aumentar a 

arrecadação, justificando que a tarifa ficou pelo menos 10 (dez) anos sem ser 

corrigida impondo um impressionante desequilíbrio financeiro. 

11.  Menciona que dos últimas 5 anos, a cidade de Porto Velho constitui-se 

numa cidade portuária, rota e porta entrada do Arco Norte da logística Nacional 

e que atualmente possui cerca de 22 terminais portuários, e, agora, 

efetivamente, se faz necessário um debate mais apurado sobre a importância da 

SOPH nesse contexto, tendo em vista que a sua manutenção e o pagamento de 
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suas contas depende de adequada quantidade de carga com tarifas justas (fonte 

própria) ou dependência de recursos do Governo de Rondônia. 

12.  Informa ao final da sua defesa que o Governo de Rondônia financia a 

assistência técnica realizada pela EMATER RO e também o fornecimento de 

insumos e fertilizantes para pequenos e médios produtores através da 

Companhia de Mineração de Rondônia - CMR. E, de nada adiantaria todos 

esses esforços governamentais, se os pequenos e médios produtores e, porque 

não dizer, os pequenos e médios empreendedores não dispusessem de um 

recinto público capaz de facilitar a logística e as exportações a preços módicos e 

sem visar lucro. 

13.  O Senhor João Bosco de Araújo – Diretor Administrativo e Financeiro 

da SOPH, em síntese apresenta os mesmos argumentos (ID n. 802886), 

acrescentando que devido à estiagem que assolou o Estado e consequentemente 

a seca do Rio Madeira ocorrida no exercício de 2016 fez com que a Marinha do 

Brasil interditasse a navegação no curso do rio e com isso trouxe grande perda 

de receita complicando mais a situação da arrecadação de receitas próprias que 

já era caótica. 

2.1.3 Análise dos esclarecimentos dos responsáveis: 

14.  As justificativas apresentadas devem prosperar na medida em que a 

receita foi afetada por fatores sazonais e como relatado pelos jurisdicionados 

foram adotadas outras medidas para contenção dos gastos (custos e despesas), 

portanto, o prejuízo ocorrido no exercício de 2016 se deu por motivos alheios 

gestão da SOPH. 

15.  Como exposto no Ofício nº 446/2016/DIRPRE/SOPH/RO, de 

31.10.2016 (p. 20/24 do ID n. 808143), a direção da empresa solicitou ao 

Governo do Estado de Rondônia um aporte de recursos no montante de R$ 

4.800.000,00 para cobrir despesas de custeio, sendo constatado uma possível 

dependência de recursos do ente controlador. 

16.  Ocorre que em análise ao Processo n. 00240/17 (ID n. 398762), 

referente ao balancete do mês de dezembro/16, não foi identificado o repasse de 

recursos públicos à empresa pública (subvenções econômicas) materializando a 

intenção da direção da SOPH de cobrir o referido déficit de custeio, posto que 

as receitas ali registradas são aquelas apenas decorrentes da atividade 

operacional (recursos próprios). 

17.  Em que pese a situação deficitária da SOPH, faltam evidências para 

confirmar a dependência financeira e enquadrá-la como empresa estatal 

dependente, a fim de que o prejuízo líquido do exercício de R$3.161.680,77 

seja motivo suficiente para reprovação das contas, como já decidido no 

PARECER N. 0209/2018-GPETV, que foi acolhido no Acórdão AC1-TC 

00876/18, referente ao processo n. 02285/17. 

18.  É relevante destacar-se que aplicando o Modelo de Elizabetsky (1976) 

de previsão de falência de empresas, verifica-se que o resultado obtido (com 

base nos indicadores de liquidez, rentabilidade, lucratividade, etc. da empresa), 
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evidencia elevado risco de insolvência da empresa (PT 5 Análise de Ponto 

Crítico - ID n. 799466). 

19.  Em síntese, verifica-se uma tendência de deterioração dos índices 

econômicos e financeiros da Companhia, consequência, basicamente, da queda 

da receita operacional líquida, colocando em xeque a viabilidade econômica da 

empresa no médio e no logo prazo. Não se pode olvidar que, embora se trate de 

empresa pública, no caso de insolvência, o erário do estado de Rondônia deverá 

assumir o ônus financeiro. 

20.  Segundo consta do relatório de controle interno (p. 47 do ID n. 807728) 

foi recomendada a redução de gastos com diárias, passagens aéreas, contratação 

de cargos comissionados, valores dos contratos de serviços e fornecimentos 

continuados. 

21. A recomendação é muito pertinente porque, após a conclusão das obras 

das usinas hidroelétricas do Rio Madeira, houve uma extrema redução dos 

serviços prestados pelo Porto, não fazendo sentido manter o nível de utilização 

da capacidade anteriormente instalada, assim alguns custos e despesas fixos 

devem ser revistos. Do mesmo modo, outros custos e despesas diretas, indiretas 

e variáveis, incluídos os contratos de serviços e fornecimentos continuados, 

tendem a serem reduzidos drasticamente de modo proporcional a uma menor 

atividade, fazendo com que a administração deva repensar sobre qual a melhor 

forma de atuar na realização dos seus gastos. 

22.  Com efeito, recomenda-se à Superior Administração da SOPH adotar 

medidas urgentes para buscar a racionalização de sua estrutura organizacional, 

recursos materiais, financeiro e contratação de pessoal, extinguindo, se existir, 

empregos desnecessários, rever e adequar o quadro de servidores 

comissionados, não dispensando a elaboração de um diagnóstico que possa 

identificar ativos ociosos e ineficientes, deixando de aplicar recursos para 

manutenção deles, além de priorizar a redução de custos e outras despesas fixas 

e variáveis antieconômicas relacionadas as suas atividades administrativas 

(atividades meio) e operacionais (atividades finalísticas). 

23.  Diante do exposto, a equipe da Unidade Técnica entende que persiste a 

irregularidade, mas ponderando as justificativas de que todo o cenário 

econômico realmente impactou as receitas do exercício de 2016, opina-se no 

sentido de que o prejuízo no montante de R$3.161.680,77 é motivo para a 

ressalva das contas do exercício examinado, uma vez que não foram utilizados 

recursos do Estado para cobrir o déficit de custeio no exercício em tela. 

29. O Ministério Público de Contas, por sua vez, aduziu que “o aumento do resultado 

operacional negativo, mostra-se evidente o descumprimento aos princípios da eficiência (art. 37, 

caput, da CF) e da economicidade (art. 70, da CF), em razão do prejuízo líquido apurado na SOPH, 

no exercício de 2016, no importe de R$ 3.161.680,77, de modo a ensejar a irregularidade das contas 

em análise, com a cominação de multa ao gestor”. 

30. Pois bem. É inequívoco que a sequência de resultados negativos (prejuízos) poderá 

afetar a continuidade da atividade operacional da empresa e, no futuro, tornar-se uma empresa estatal 
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dependente. Haja vista que se trata de uma empresa controlada9 pelo Estado de Rondônia com 100% 

do capital social pertencente ao ente federativo. 

31. Consoante jurisprudência desta Corte de Contas, a insuficiência financeira apurada 

no exercício é motivo para reprovação das contas, nos termos do art. 1º, § 1ª, da LRF. 

32. A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000) abrange toda a estrutura 

administrativa da Federação: União, Estados, Municípios, os Poderes, os Órgãos Independentes (MP, 

TCE), fundos e Administração indireta (autarquias, fundações e empresas estatais, exceto as 

independentes), consoante o art. 1º, §§ 2º e 3º, da citada norma, a saber: 

Art. 1º. Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 

Constituição. 

§ 1º. [...] 

§ 2o As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios. 

§ 3o Nas referências: 

I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão 

compreendidos: 

a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de 

Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público; 

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e 

empresas estatais dependentes; (destaquei) 

II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal; 

III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal 

de Contas do Estado e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e 

Tribunal de Contas do Município. 

33. Já no seu art. 2º, III, a LRF define o que vem a ser empresa estatal dependente: 

“empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com 

pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de 

participação acionária”.  

34. Nota-se, porém, que a Lei Complementar n. 101/2000 (LRF) excluiu de sua 

abrangência a empresa estatal independente, como bem elucidou o Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, da seguinte maneira: 

“Livre da LRF está, por exemplo, uma empresa estatal que arrecada, ela 

mesma, o suficiente para seu próprio custeio, ainda que, para tanto, venda 

mercadorias e serviços ao ente central (Prefeitura ou Administração direta do 

Estado), exigindo tais operações, vale ilustrar, a contabilização 

intraorçamentária para evitar a dupla contagem no balanço consolidado 

                                                           
9 Empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente 

da Federação (art. 2º, II, da LRF); 
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(Portaria   Interministerial nº 338, de 26/04/2006)”. (Manual Básico a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Dezembro 2012. pg. 10).  

35. Com fulcro no art. 2º, III, da LRF, o TCU firmou entendimento sobre o conceito de 

empresa estatal federal dependente, in verbis: 

[...] 

9.2. firmar entendimento no sentido de que, para fins de aplicação de regras de 

finanças públicas, a conceituação de empresa estatal federal dependente é 

aquela tratada no art. 2º, inciso III, da LRF, cuja dependência resta 

caracterizada pela utilização de aportes de recursos da União para pagamento 

de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, desde que, neste 

último caso, os recursos não sejam provenientes do aumento da participação 

acionária da União na respectiva estatal; (Acórdão 937/2019–Plenário, 

processo n. 007.142/2018-8. Representação. Relator Ministro Vital do 

Rêgo).  

36. No presente caso, o Corpo Técnico afirmou que não existem nos autos evidências 

para admitir a dependência financeira da SOPH e, portanto, não se pode enquadrá-la como empresa 

estatal dependente. Assim, entendeu que o prejuízo do exercício não é motivo para reprovação das 

contas (ID=815826).   

37. Nesse Diapasão, verifica-se que os resultados dos exercícios de 2014 e 2015, da 

SOPH, foram de prejuízos nos valores de R$ 1.211.403,38 e de R$ 659.066,50, respectivamente, sem, 

contudo, serem divisados nas contas anteriores (2014 – proc. 2267/15 e 2015 – proc. 1869/16), 

porquanto os exames das referidas contas foram realizados com fulcro no art. 4º, § 2º, da Resolução n. 

139/2013/TCE-RO10. 

38. Acrescenta-se ainda que no exame das contas de 2017, a SOPH registrou um 

prejuízo de R$ 266.660,77. No entanto a decisão da Corte foi pacífica em julgar regular com ressalva a 

referida prestação de contas (Acórdão AC2-TC 00632/19, referente ao processo n. 2225/18-TCE-RO). 

ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam de prestação de 

contas da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, 

atinente ao exercício de 2017, como tudo dos autos consta.  

                                                           

10 Art.  4º  Os  processos  de  prestações  e  tomada  de  contas  integrantes  do Plano,  após  a  avaliação  da  Secretaria -

Geral  de  Controle  Externo,  em consonância  com  os  critérios  descritos  nos  Incisos  I  a  III  do  parágrafo único  do  

artigo  anterior,  serão  divididos  em  2  (duas)  categorias,  sendo “Classe I” e “Classe II”. 

§ 1º - (...) 

§ 2º Os processos integrantes da “Classe II” receberão exame sumário, que consistirá em verificar se as prestações de 

contas encaminhadas estão integradas pelas peças exigidas na Instrução Normativa n. 13/2004, de 18 de novembro de 2004. 
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ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado 

de Rondônia, em consonância com o Voto do Relator, Conselheiro PAULO 

CURI NETO, por unanimidade de votos, em: 

I – Julgar regulares com ressalvas as contas da Sociedade de Portos e 

Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, do exercício de 2017, de 

responsabilidade do Sr. Francisco Leudo Buriti de Sousa, concedendo-lhe 

quitação, nos termos dos artigos 16, II e 18, ambos da Lei Complementar n. 

154/96, c/c o art. 24, parágrafo único, do Regimento Interno, em face das 

seguintes irregularidades: 

a) Prejuízo Líquido apurado no exercício de 2017, no 

montante de R$ 266.660,77; (destaquei) 

b) Ausência do envio dos relatórios bimestrais sobre as 

fiscalizações realizadas pelo órgão de controle interno; 

c) Inexistência do Comitê de Auditoria Estatutário como órgão 

auxiliar e vinculado ao Conselho de Administração; e 

d) Ausência de autonomia operacional do Controle Interno e de 

dotação orçamentária para realizar suas fiscalizações. 

[...] 

39. Verifica-se, portanto, que houve uma expressiva redução no prejuízo da estatal, no 

percentual de 91,57%, visto que o prejuízo do exercício de 2016 foi de R$ 3.161.680,77, enquanto que 

o de 2017 atingiu apenas o valor de R$ 266.660,77. De tal maneira que se pode concluir, em tese, que 

a Diretoria da SOPH vem adotando medidas propensas a evitar a permanência de resultados 

insatisfatórios da empresa. Acrescente-se ainda, que o período de sazonalidade (baixa das águas do rio 

madeira) tem impactado no faturamento do Porto, mediante à redução das exportações de graneis 

sólidos (milho e soja) e por carga geral. Além disso, as tarifas portuárias cobradas pela estatal (receita 

própria) são reguladas pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o que impede a Diretoria do 

Porto de maximizar a receita própria a fim de cobrir a despesa/custo, com vistas a evitar prejuízo no 

exercício (ID=808142). 

40. Nesse sentido, com a devida vênia, divirjo do posicionamento do MPC no sentido de 

que o prejuízo do exercício de 2016, neste caso, por si só, não inquina as contas em exame e tampouco 

tem o condão de reclamar a aplicação de multas aos gestores, pelos motivos mencionados 

anteriormente.     

41. Todavia é forçoso determinar ao atual Diretor Presidente da SOPH que continue 

reduzindo os custos e as despesas que não contribuem com o incremento dos serviços públicos e a 

arrecadação de suas receitas próprias. 

42. Relativamente à ausência de relatório de auditoria independente (achado A3), a 

diretoria da SOPH aduziu que “tomou conhecimento da necessidade de auditoria independente em meados de 
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2016, com a publicação da Lei 13.303/2016, mas salienta que o único motivo de a SOPH não ter as contas 

auditadas de forma independente foi exclusivamente por falta de disponibilidade financeira”. 

43. O Corpo Técnico e o MPC rechaçaram o argumento de defesa, por entenderem que a 

falta de recurso financeiro não pode ser argumento admissível para dispensar a auditoria independente 

nos demonstrativos contábeis da SOPH e, propugnaram pela permanência da infração. 

44. Com o advento da Lei n. 13.303/201611 (art. 7º), ficou estabelecido que as empresas 

públicas serão, obrigatoriamente, auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM, vejamos:   

[...]  

 Art. 7º Aplicam-se a todas as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista de capital fechado e as suas subsidiárias as disposições da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as normas da Comissão de Valores 

Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, 

inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse 

órgão. 

[...] 

45. Nesse diapasão, acolho as manifestações da Unidade Técnica e do Parquet de 

Contas, que as justificativas apresentadas pela a Administração da SOPH não são suficientes para 

elidir a irregularidade. No entanto, neste caso, tal omissão não deve inquinar as contas nem aplicar 

sanção aos gestores, haja vista que a exigência da Lei n. 13.303/2016 ocorreu a partir do segundo 

semestre de 2016 (lei publicada no DOU em 1.7.2016), ao que tudo indica, não foi possível a aplicação 

da norma ainda para o exercício de 2016. Ademais, restou evidenciado, nos autos, que o Controle 

Interno e o Conselho Fiscal da SOPH12, bem como a Controladoria Geral do Estado13 realizaram 

auditoria na gestão da entidade no exercício em exame. 

46. Contudo, faz-se necessário determinar ao atual Diretor Presidente da Sociedade de 

Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH que implemente medidas urgentes, com vistas a 

evitar a repetição dessa infração (ausência de relatório de auditoria independente), buscando o caminho 

menos oneroso para a empresa, haja vista a situação financeira da SOPH14. 

47. Com efeito, considerando que, neste caso, os achados remanescentes (A1 e A3) 

possuem natureza formal, há de se concluir, em consonância com a manifestação do Corpo Técnico, 

                                                           
11 “Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 
12 (ID=448616) 
13 (ID=744030) 
14 Em que pese a SOPH registrar o valor de R$ 17.637.809,82 de disponibilidade financeira, no balanço patrimonial, a 

Diretoria da empresa declara que tal recurso será utilizado no projeto de modernização do Porto, em cumprimento ao 

Termo de Compromisso SEP n. 003/2014 (convênio) firmado com a União (ID=448616, pags. 27/28).  
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que as contas em análise deverão ser julgadas regulares com ressalvas, sem aplicação de sanção aos 

diretores. No entanto, imprescindível determinar aos atuais diretores da SOPH que adotem medidas 

para evitar a reincidência dos achados de auditoria remanescentes nas futuras prestações de contas, sob 

pena de sanção aos gestores. 

48. Ademais, com relação às determinações constantes do relatório técnico, por 

considerá-las procedentes, são por mim acolhidas e registradas no dispositivo deste Voto.   

 

DISPOSITIVO 

 

49. Ante o exposto, acolho a manifestação do Corpo Técnico e divirjo do Parecer 

Ministerial, para submeter ao colegiado o seguinte Voto: 

I – Julgar regulares com ressalvas, ante a excepcionalidade do caso concreto, as contas da 

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, concernentes ao exercício de 2016, 

de responsabilidade dos Senhores Francisco Leudo Buriti de Sousa, Diretor Presidente, Marco Antônio 

Cardoso Figueira, Controlador Interno, e João Bosco de Araújo, Diretor Administrativo Financeiro, 

concedendo-lhes quitação, nos termos do artigo 16, II, da Lei Complementar n° 154/96 c/c o artigo 24, 

parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte, em razão dos seguintes achados: 

iii. Prejuízo líquido apurado no exercício de 2016, que alcançou o montante de R$ 

3.161.680,77, e 

iv. Ausência de relatórios de inspeção e auditoria realizadas na entidade por auditoria 

independente. 

II – Determinar ao atual Diretor-Presidente da SOPH, ou a quem o substituir ou sucedê-lo, 

que adote as medidas seguintes:  

v. Buscar a racionalização de sua estrutura organizacional, recursos materiais, financeiro e 

de pessoal, extinguindo, se existir, empregos desnecessários, rever e adequar o quadro 

de servidores comissionados; 

vi. Elaborar um diagnóstico que possa identificar ativos fixos ociosos e ineficientes visando 

priorizar a redução de custos, despesas fixas e variáveis antieconômicas relacionadas à 

execução de suas atividades administrativas e operacionais; 

vii. Reduzir despesas com diárias, passagens aéreas, suprimento de fundos, contratos de 

serviços e fornecimentos continuados, bem como custos e despesas que não contribuem 

com a melhoria e expansão dos serviços públicos e a arrecadação de suas receitas 

próprias; e 

viii. Estruturar o Sistema de Controle Interno (SCI) priorizando recursos humanos, materiais 

e financeiros, adequando a Unidade Setorial do Controle Interno a fim de que possa 
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realizar as fiscalizações com autonomia e independência, em consonância com o 

previsto na Decisão Normativa n. 02/2016 e Instrução Normativa n. 58/2017/TCE-RO. 

III - Determinar ao Controlador Interno da SOPH que adote as medidas necessárias para 

melhorar o escopo das fiscalizações e a elaboração dos relatórios técnicos bimestrais e anual, 

indicando quais as constatações, conclusões e recomendações proferidas nos processos relacionados, 

não se descuidando de avaliar os resultados quanto a eficiência, eficácia e efetividade da gestão na 

geração operacional de receitas e execução de despesas, em observância ao disposto na Decisão 

Normativa n. 02/2016 e Instrução Normativa n. 58/2017/TCE-RO.  

IV – Recomendar ao Conselho Superior de Administração da SOPH estabelecer os 

mecanismos de governança corporativa, transparência, estruturas, práticas de gestão de riscos, controle 

interno, composição da administração, ampliação economicamente sustentada do acesso de 

consumidores aos produtos e serviços e auditoria independente estabelecidos na Lei n. 13.303/2016 

(Lei das Estatais); 

V – Alertar e Cientificar à Administração da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de 

Rondônia – SOPH que, caso as determinações e as recomendações contidas nos itens acima desta 

decisão não sejam cumpridas e não sejam implementadas/observadas, cujo teor dos itens objetiva a 

melhoria dos procedimentos de governança e accountability, poderá este Tribunal julgar irregular as 

futuras prestações de contas, além de aplicação de sanção aos gestores; 

VI – Dar ciência desta decisão aos responsáveis indicados no cabeçalho, via Diário Oficial 

Eletrônico deste Tribunal de Contas, 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, o Relatório Técnico 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; 

VII - Comunicar o teor desta decisão, independente do trânsito em julgado ou da 

interposição de recursos, via ofício, ao atual Diretor-Presidente, ao Controlador Interno e ao Conselho 

Superior de Administração da SOPH para o cumprimento das determinações e recomendações 

constantes dos itens desta decisão; e 

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