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MANIFESTAÇÃO CORR-G Nº 07/2015 

PROCESSO: TC-13626/2015 

ASSUNTO: Representação 

REPRESENTANTES: Ricardo Curvo de Araújo e outros 

 

 

Senhor Presidente: 

Esta manifestação analisa a Representação, recebida com base no 

art.132 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa nº 76/2012, que 

requer a Instauração de Processo Ético em desfavor de membros do Tribunal de 

Contas e pleitea o impedimento dos Conselheiros que teriam participação nos fatos 

narrados pela imprensa e objeto de investigação policial na operação denominada 

Lama Asfáltica.  

Os signatários da Representação se reportam a supostas 

transgressões ao Código do Ética dos Membros do Corpo Deliberativo desta Corte 

de Contas, mediante narrativas, da imprensa, obtidas com o advento da chamada 

Operação Lama Asfáltica, deflagrada pelo Policia Federal e em curso no âmbito 

daquela Corporação. 

Aduzem os representantes, que o Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Tribunal de Contas, Cons. Waldir Neves Barbosa teria sido flagrado em 

conversa telefônica com o Senhor João Amorim, sinalizando a existência de 

nepotismo cruzado, de nomeações irregulares e possíveis favorecimentos, sem, 

contudo, especificar nomes de eventuais beneficiários dessa supostas condutas 

ilícitas.  

Manifestam, também, seu inconformismo com a situação fática 

vivenciada e, por fim, pleiteiam a adoção de providências, no âmbito desta 

Corregedoria-Geral, por entender presentes as condições ensejadoras de 

impedimento de membros desta Corte de Contas, sem nominar expressamente o 

Conselheiro ou Conselheiros envolvidos, a exceção da identificação expressa do 
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Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Waldir Neves Barbosa, conforme 

acima já delineado, e requerem:  

A) a instauração de processo ético em desfavor dos envolvidos;  

B) a declaração de impedimento dos envolvidos até ulterior 

julgamento do processo;  

C) o afastamento liminar do exercício da Presidência desta Corte de 

Contas, do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Waldir Neves 

Barbosa; e  

D) a medida administrativa solicitando, perante as autoridades 

competentes, as provas constantes do inquérito e/ou processo 

judicial existente contra os envolvidos.  

Os autos que versam sobre a petição protocolizada ao Corregedor-

Geral pelos servidores públicos, todos em exercício no Ministério Público de 

Contas, junto a este Tribunal: Ricardo Curvo de Araujo, ocupante de cargo em 

comissão;  Reinaldo Guimarães Campos, detentor do cargo efetivo de Auditor 

Estadual de Controle Externo do quadro de pessoal do TCE-MS;  e Danilo José 

Medeiros Figliolino, ocupante de cargo comissionado.  

Esses agentes públicos, nominados na petição como Representação, 

usaram como base legal o art. 13 do Código de Ética dos Membros do Tribunal de 

Contas, bem como fundamentaram seu pedido nos arts. 3º, 4º, 5º 7º e 11 desse 

Código, aprovado pela Resolução Normativa nº 72/2012, alegando, em razão de 

diversas matérias jornalísticas, a possível prática de atos irregulares por membros 

desta Corte de Contas. 

O tema tem a ver com o cenário policial hoje existente no âmbito 

da Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, decorrente do 

procedimento investigatório através da denominada Operação Lama Asfáltica, 

deflagrada pela Policia Federal em razão de suposta malversação dos recursos 

públicos e favorecimento de terceiros, mediante a prática de atos ilícitos na 

execução de projetos custeados com recursos da União.  

Na tentativa de delimitar, um pouco, os fatos objeto da 

Representação, transcrevem um trecho de notícia publicada em um site, onde o 

Conselheiro deste Tribunal teria sido citado por um codinome por um empreiteiro 
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que seria alvo da Operação Lama Asfáltica, apenas isso, sem nenhuma menção a 

atos ilícitos, ou, meros indícios de irregularidades. 

Cumpre lembrar, por necessário, que os detentores do cargo de 

Conselheiro têm as suas prerrogativas e vedações estabelecidas na Lei Orgânica de 

Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul – Lei Complementar nº 160/2012, 

redigidas nos seguintes termos, verbis:  

Art. 4º O Conselheiro nomeado toma posse no Tribunal de Contas.  

§ 1º A posse, seguida do imediato exercício, deve ocorrer dentro de trinta dias 

contados da data da publicação do ato de nomeação, podendo o prazo ser 

prorrogado até o máximo de sessenta dias, a juízo do Tribunal.  

§ 2º Depois de empossado, o Conselheiro só perde seu cargo em decorrência 

de sentença judicial transitada em julgado.  

Art. 5º Não podem exercer o cargo de Conselheiro, simultaneamente, os 

parentes na linha reta ou colateral, até o segundo grau, inclusive.  

§ 1º A incompatibilidade é resolvida em desfavor do último nomeado.  

§ 2º As disposições desse artigo são aplicáveis, também, ao exercício do cargo 

em caráter provisório, consoante o disposto no art. 7º, II.  

§ 3º A relação de parentesco prevista no caput inclui o vínculo da afinidade.  

Art. 6º É vedado ao Conselheiro do Tribunal:  

I - dedicar-se à atividade político-partidária;  

II - exercer:  

a) ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função pública, salvo um de 

magistério e nos casos previstos na Constituição Estadual;  

b) profissão liberal;  

c) atividade empresarial ou participar de sociedade empresária, inclusive de 

economia mista, exceto como acionista ou cotista minoritário ou no caso de 

atividade agropecuária ou extrativa animal ou vegetal;  

d) cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de 

qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe ou recreativa e 

sem remuneração;  

III - celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 

empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de 

serviço público, exceto na hipótese em que o ato lhe garanta a fruição efetiva 

ou potencial de serviço público. 
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Tais prerrogativas e vedações se harmonizam, como não poderia 

deixar de ser, com os mesmos requisitos e condições consignados no art. 73 da 

Constituição Federal, vale dizer, atribuídas aos Ministros do Tribunal de Contas da 

União. 

Tem-se no Código de Ética dos Membros do Tribunal de Contas 

um poderoso instrumento de concretização dos elementos intrínsecos às condutas 

dos agentes públicos a ele subordinados, onde busca conferir a observância dos 

deveres orientadores dos procedimentos desses Agentes Públicos, no âmbito das 

atividades operacionais do Tribunal de Contas ou externamente, com repercussão 

no exercício das atividades de controle externo, constitucionalmente atribuído a esta 

Corte de Contas.  

Descabe, portanto, à Corregedoria-Geral a persecução dos fatos 

relativos a desvios de conduta que não se revistam de ilicitude, seja de natureza 

administrativa, civil ou penal, que se sujeitam à intervenção dos órgãos 

especializados de Estado, competentes para o exercício de tais funções. 

Dentro desse contexto, a Corregedoria-Geral do Tribunal de Contas 

não se reveste da qualidade de órgão de natureza policialesca, por lhe falecer 

competência para o exercício de tal mister, conforme se extrai da sua fonte 

instituidora originária – Lei Complementar nº 160/2012, verbis:  

Art. 11. Compete ao Corregedor-Geral:  

I - substituir o Vice-Presidente em caso de ausência, afastamento, licença, 

impedimento, suspeição ou vacância do cargo por período igual ou inferior 

a cento e oitenta dias para o término do mandato;  

II - exercer os encargos de inspeção e correição geral nos órgãos e 

unidades integrantes da estrutura funcional do Tribunal;  

III - apresentar ao Tribunal Pleno, até quinze de março de cada ano, o 

relatório das atividades do exercício anterior;  

IV - expedir provimentos para orientar os trabalhos dos órgãos e das 

unidades de controle externo; e  

V - exercer outras funções conferidas pelas disposições regulamentares.  

 

Destarte, o exercício das atividades desenvolvidas no âmbito de 

atuação da Corregedoria-Geral se submete à delimitação das competências 

estatuídas por lei, previstas no regimento interno e no âmbito interno do Código de 

Ética (Resolução Normativa nº 72/2012), e prescrevem atividades a serem 

desenvolvidas no âmbito de sua competência legal, verbis:  



 

 

 

 

Tr ibuna l  de  Contas  do  Estado de  Mato  Grosso do  Su l  
Corregedor ia -Gera l  

 

5 
 

o Exercer a vigilância sobre o funcionamento dos diversos órgãos 

integrantes da estrutura do Tribunal; 

o Zelar pela correta aplicação da Lei Orgânica, do Regimento Interno e 

demais Instruções Normativas ou Administrativas baixadas pelo 

Tribunal e provimentos expedidos pela Corregedoria; 

o Normatizar, revisar e atualizar a Súmula de Jurisprudência do Tribunal; 

o Inspeção e correição geral nos órgãos e unidades integrantes da 

estrutura funcional do Tribunal de Contas; 

o Expedir provimentos e demais atos normativos no sentido de orientar 

os trabalhos dos órgãos e das unidades de controle externo; 

o Fiscalizar o cumprimento dos prazos assinalados pelos relatores, 

revisores, Tribunal Pleno, fixados na Lei Orgânica ou no Regimento 

Interno; 

o Proceder à correição parcial dos autos; 

o Instaurar sindicâncias e inquéritos administrativos para apuração de 

atos que envolvam servidores da atividade-fim; 

o Representar ao Tribunal Pleno sobre a conveniência do 

remanejamento de ocupantes dos cargos de direção, chefias ou 

membros de equipes de auditorias e inspeções externas, quando 

desatendidas as normas internas; 

o Acompanhar os trabalhos de auditorias e inspeções nos diversos 

órgãos jurisdicionados. 

Constitui medida salutar observar o escólio do renomado Prof. 

Celso Antônio Bandeira de Melo (In Curso de Direito Administrativo. 29ª ed. 

Malheiros, p. 148), ao discorrer sobre o instituto da competência, conceituando-o 

nos seguintes dizeres, verbis:  

8. Visto que o “poder” expressado nas competências não é senão a face 

reversa do dever de bem satisfazer interesses públicos, a competência 

pode ser conceituada como o círculo compreensivo de um plexo de 

deveres públicos a serem satisfeitos mediante o exercício de correlatos e 

demarcados poderes instrumentais, legalmente conferidos para a 

satisfação de interesses públicos.  

............ 

Donde, em cada caso, coincidirá ontologicamente com o suficiente e 

indispensável para dar cumprimento ao dever de bem suprir o interesse 

em vista do qual foi conferida a competência. Todo excesso, toda demasia, 

não aproveitam a ninguém e acarretariam um desnecessário e 

incompreensível agravamento ou limitação da esfera de liberdade dos 
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cidadãos ou das pessoas jurídicas, o que, evidentemente, sobre ilógico, 

ante a própria índole das competências, seria inaceitável no Estado de 

Direito, cujo projeto é o de contenção do poder, e não o de liberação dele.  

Dessa maneira, os fatos narrados, sem adentrar aos elementos 

fáticos historiados, visto que desprovidos de elementos de prova, mesmo que 

indiciária, constituem fatos que, se comprovados, alcançam nível de gravidade que 

poderá tisnar o conceito dos Membros desta Corte de Contas na sua esfera de 

atuação pessoal, hipóteses que, mesmo se existentes, não atrai automaticamente a 

intervenção desta Corregedoria-Geral em razão da natureza dos fatos, conforme se 

extrai dos pontos fulcrais extraídos da presente Representação (fl. 3), verbis:  

As matérias jornalísticas colacionadas à presente Representação, 

formulada com base no art. 13 do Código de Ética, indicam a ocorrência de 

nepotismo cruzado, nomeações irregulares, possíveis favorecimentos, pois, 

conversa gravada pela Policia Federal, com autorização judicial entre o 

presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e o empresário 

João Alberto Amorim, acusado na investigações da Operação LAMA 

ASFÁLTICA, de ser o chefe de uma quadrilha que fraudava licitações e ter 

usado dinheiro sujo proveniente da corrupção, caracteriza sobremaneira, 

indícios de violação dos deveres éticos e implicam na afastamento imediato 

do Conselheiro envolvido, até o total esclarecimento dos fatos.  

As notícias veiculadas pela imprensa (independente do exame de mérito do 

motivo que as inspira) exigem a adoção imediata de algumas providências 

nesta Corte de Contas, como buscar responder as seguintes perguntas: 

Quem são as empresas que compõem a referida quadrilha? Desde quando 

atuaram? Onde? Como? Porque?  

Os questionamentos levantados revelam a impossibilidade material 

de qualquer providência de caráter liminar ou mesmo definitivo por parte desta 

Corregedoria Geral, ante a absoluta indefinição da autoria dos fatos levantados, da 

ausência de delimitação do objeto, dimensão do prejuízo ao Erário, natureza dos 

atos supostamente praticados, do nome e as circunstancias dos agentes envolvidos,  

fatores que se traduzem em obstáculo para a adoção de providências como 

requeridas, que exigem para a sua aplicação o mínimo veracidade ou 

verossimilhança das condutas tidas por ilícitas, a definição e narrativa clara dos 

fatos, órgãos ou unidades administrativas da Administração Pública Estadual 

eventualmente lesada em seu patrimônio, a comprovação da pratica de tais 

condutas, os nomes dos agentes envolvidos, o período em que os fatos teriam 

ocorridos. 
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Ausentes tais requisitos, o que se tem são conjecturas, suposições 

de fatos, embora de inegável relevância, mas não traduzidos em elementos 

concretos de que teriam ocorridos e quem são os autores, afastando, em princípio, a 

necessidade de atuação desta Corregedoria Geral por extrapolar a competência 

inerente à sua atuação.  

Antes de adentrar no mérito, como todos sabem, ou deveriam saber, 

ainda mais os operadores do direito, como o são os representantes, o art. 5º, inciso 

LVII, em conjunto com as demais garantias constitucionais, estabelece o princípio 

da inocência presumida, no rol de direitos e garantias constitucionais de forma 

positivada como se pode observar: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos ‘estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

...................... 

LVII – ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória; 

 

Portanto, os servidores que protocolizaram a presente 

Representação deveriam, no mínimo, especificar os fatos e nominar quais os 

membros deste Tribunal de Contas foram citados na matéria jornalística e não 

mencionar apenas o Presidente deste Órgão, uma vez que, como garantia básica de 

uma investigação isenta e imparcial é saber quem está sendo acusado e por que, a 

petição não apresenta sequer meros indícios de irregularidades. 

No que tange aos fundamentos jurídicos do pedido, os peticionários 

embasam seu requerimento em disposições do Código de Ética dos Membros do 

Tribunal de Contas, numa interpretação, no mínimo, equivocada e totalmente 

errônea, fundam seu pedido em providencias inexistentes no mesmo códex, para 

comprovar isso, basta uma simples leitura do art. 16 da Resolução Normativa nº 

72/2012, in verbis: 

 

Art. 16. São sanções aplicáveis àquele que violar as normas deste Código 

de Ética, de acordo com sua gravidade:  

I – recomendação;  

II – advertência confidencial em aviso reservado;  

III – censura ética em publicação oficial.  
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§1º As penalidades previstas neste artigo deverão ser expr essas, por 

ordem do Presidente, e sem qualquer outra formalidade, anotadas na ficha 

funcional.  

§2º É vedada a expedição de certidão da penalidade aplicada, salvo 

quando requerida pelo próprio interessado ou, devidamente justificada, por 

autoridade pública para instrução de processo. 

Observe-se, ainda, que à Representação são aplicáveis as regras da 

Denúncia, consente o art. 132, parágrafo único, c.c. o art. 124, do Regimento 

Interno do TCE-MS, são estabelecidos os requisitos de admissibilidade, vejamos: 

Art. 124. Observado o disposto no art. 40 da Lei Complementar n. 160, de 

2012, são requisitos de admissibilidade da denúncia: 

I - a indicação do nome do denunciante e sua qualificação; 

II - as informações necessárias para a compreensão do ato ou fato 

denunciado, com os apontamentos sobre: 

a) os indícios ou a efetividade da ocorrência de ilícito; 

b) as circunstâncias de tempo ou lugar do ilícito, exceto se, pelas 

informações recebidas, for avaliado que o denunciante não tinha meios de 

apontá-las com exatidão ou segurança; 

c) os elementos de convicção, observado, no que couber, o disposto nas 

alíneas a e b; 

d) a autoria conhecida ou, conforme o caso, a autoria presumida; 

III - a sua referência com matéria de competência do Tribunal. 

.................. 

Art. 132. Serão autuados como representação os documentos ou 

expedientes encaminhados por pessoas ou agentes públicos referidos no 

art. 133, comunicando a ocorrência de ilícito administrativo do qual 

tiveram conhecimento em virtude do exercício do cargo, emprego ou 

função que ocupam. 

Parágrafo único. À representação são aplicáveis as disposições relativas à 

denúncia (arts. 124 a 131), no que couber. 

Os peticionantes não preencheram os requisitos estabelecidos no 

artigo alhures, porque não conseguiram concatenar a descrição de irregularidades 

com o mero indício de qualquer ato ilícito, nem sequer mencionam a possível 

autoria dos membros deste Tribunal e a quem se referem, citando apenas um, mas 

sem indícios ou a efetividade da ocorrência de ilícito, apenas transcrevem trecho de 

uma matéria jornalística. 
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Além disso, por derradeiro, requerem medidas incompatíveis com o 

Código de Ética dos Membros do Tribunal de Contas, assim como providencias não 

previstas nesse instrumento normativo, configurando, portanto, a Representação 

objeto desta manifestação, numa comunicação de ocorrência de ilícito 

administrativo sem qualquer fundamentação legal. 

Por todo o exposto, como a Representação em análise não preenche 

todos os requisitos legais, em especial, os expressos no art. 132 c.c. art. 124 do 

RITCE/MS, decido: 

1. Pelo ARQUIVAMENTO DA REPRESENTAÇÃO, posto que os 

fatos noticiados são desprovidos de provas concretas e autorias 

explicitamente nominadas e, por esses motivos, não podem ser 

demonstradas as condutas ensejadoras de providências no âmbito 

desta Corregedoria-Geral;  

2. Pela comunicação aos interessados, de conformidade com o art. 

50, inciso II e art. 65 da Lei Complementar nº 160/2012. 

Campo Grande/MS, 10 de agosto de 2015. 

 

 

Cons. Iran Coelho das Neves 

Corregedor Geral 

   

 


