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PROCESSO Nº  1441/2015-TCER (Processo Virtual) 

INTERESSADO : Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia  

ASSUNTO : Prestação de Contas - exercício de 2014 

RESPONSÁVEL : José Hermínio Coelho – Presidente 

CPF: 117.618.978-61 

Lauricélia de Oliveira e Silva – Chefe da 

Divisão de Contabilidade 

CPF: 591.830.042-20 

RELATOR : CCoonnsseellhheeiirroo  EEddiillssoonn  ddee  SSoouussaa  SSiillvvaa 

 

 

EMENTA: Constitucional. Financeiro. 

Prestação de Contas Anual. Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia. 

Exercício de 2014. Existência de 

Irregularidades. Necessidade de oitiva 

dos agentes responsabilizados em 

cumprimento ao art. 5º, LV da 

Constituição Federal. 

 

Constatadas irregularidades na prestação 

de contas, devem os agentes 

responsabilizados serem chamados aos 

autos para, querendo, apresentarem suas 

alegações de defesa em observância aos 

princípios do contraditório e ampla 

defesa. 

 

 

DM-GCESS-TC 138/2015 

 

 

Vistos etc, 

 

Tratam os presentes autos da análise da 

prestação de contas da Assembleia Legislativa do Estado de 

Rondônia, referente ao exercício de 2014, de responsabilidade 

de José Hermínio Coelho, na qualidade de Presidente.  
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Em análise exordial das peças contábeis e 

certificado de auditoria, o corpo técnico concluiu pela 

existência de irregularidades e identificou os responsáveis 

que arrola em seu relatório técnico. 

 

Eis, portanto, a resenha dos fatos. 

 

Decido. 

 

Após análise das peças contábeis que compõe os 

presentes autos, constato a existência de irregularidades 

praticadas pelos agentes identificados na peça instrumental. 

 

Assim, objetivando o cumprimento do disposto no 

inciso LV do art. 5º da Carta Fundamental, determino à 

Secretaria de Processamento e Julgamento – Departamento do 

Pleno, com fulcro nos artigos 11 e 12, incisos I e III da Lei 

Complementar 154/96, que promova a audiência dos agentes 

abaixo elencados, a fim de que, no prazo legal (15 dias), 

querendo, apresentem alegações de defesa, juntando documentos 

que entendam necessários para sanar as irregularidades a eles 

imputadas: 

 

1) José Hermínio Coelho, na qualidade de  

Presidente da ALE, por: 

 

a) infringência ao §1º do artigo 1º, da LRF, em 

razão do déficit da execução orçamentária real de  

R$ 1.764.076,78
1
, conforme relatado no subitem 8.1 do 

relatório técnico; 

 

 

                                                           
1
 Um milhão, setecentos e sessenta e quatro mil, setenta e seis reais e setenta e oito 

centavos 
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2) José Hermínio Coelho solidariamente com 

Lauricélia de Oliveira e  Silva, na qualidade de  

Presidente e Chefe da divisão de Contabilidade, 

respectivamente, por: 

 

a) infringência aos artigos 85, 89 e 105 da Lei 

Federal 4.320/64, ante a divergência apurada pelo corpo 

técnico no “saldo para o exercício seguinte” – grupo das 

contas do ativo realizável - e os registrados, a esse mesmo 

título, no Anexo TC-22 (demonstrativo das contas componentes 

do ativo financeiro realizável) e anexo 14 (balanço 

patrimonial), conforme registrado no subitem 8.2 “a” do 

relatório técnico; 

 

b) infringência aos artigos 85, 89 e 105 da Lei 

Federal 4.320/64, ante a divergência do saldo do ”caixa e 

equivalente de caixa final” do anexo 18 (Demonstração do 

Fluxo de Caixa – DFC) e o registrado na conta “caixa e 

equivalente de caixa”, do anexo 14 (balanço patrimonial), 

conforme registrado no subitem 8.5 do relatório técnico; 

 

Deve, ainda, a Secretaria de Processamento e 

Julgamento – Departamento do Pleno, oficiar o atual 

Presidente da ALE que envide esforços no sentido de atender 

as recomendações elencadas no item 13, do relatório técnico. 

 

Registre-se, por necessário, que a exemplo das 

infringências relacionadas na “conclusão” do relatório 

técnico, e bem assim das relacionadas ao longo da presente 

decisão em definição de responsabilidade, não são elas 

taxativas, isto porque a defesa deve se ater, 
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obrigatoriamente, aos fatos, e não à tipificação legal, 

propriamente dita.  

 

Apresentada ou não a defesa, proceda-se análise 

de todo o acervo probatório carreado aos autos, indicando o 

nexo de causalidade entre os resultados tidos por irregulares 

e a ação omissiva e/ou comissiva dos agentes imputados no 

corpo desta decisão, bem como daqueles que, por dever legal, 

a despeito das impropriedades evidenciadas, manifestaram-se 

(ou omitiram-se) pela legalidade dos atos elencados. 

 

Com a manifestação do corpo técnico, dê-se 

vista ao Ministério Público de Contas, retornando-o concluso. 

 

Alerte os responsáveis que, nos termos do  

artigo 319 do CPC c/c § 3º do artigo 12 da Lei Complementar 

Estadual 154/96, e § 5º do artigo 19 do RITCERO, o seu não 

comparecimento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados 

no relatório técnico. 

 

R.I.C.  Para tanto, expeça-se o necessário. 

 

Porto Velho-RO, 16 de junho de 2015. 

 

 

EErriivvaann  OOlliivveeiirraa  ddaa  SSiillvvaa  

Conselheiro Substituto 
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Em

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

16 de Junho de 2015

RELATOR
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