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RESOLUÇÃO Nº 001, DE 10 DE MAIO DE 2019 

 

 

Regulamenta o procedimento de 

investigação sobre a vida 

pregressa e funcional de 

candidatos participantes de 

concursos públicos para ingresso 

no cargo de Procurador do 

Ministério Público de Contas do 

Estado de Rondônia. 

  

 

O Colégio de Procuradores do Ministério Público de Contas, no 

uso de suas atribuições legais, na forma que dispõem o artigo 

130 da Constituição Federal, o artigo 61, parágrafo único, I e 

artigo 81-A da Lei Complementar nº 154/96, c/c artigo 45 da Lei 

Complementar nº 93/93, de aplicação subsidiária, 

   

RESOLVE regulamentar o procedimento de investigação sobre a vida 

pregressa e funcional, de caráter eliminatório, dos candidatos 

participantes de concursos públicos para provimento de cargo de 

Procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia 

- MPCRO, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º O procedimento de investigação sobre a vida pregressa e 

funcional tem por objetivo verificar se os candidatos inscritos 

nos concursos públicos para provimento de cargo de Procurador do 

MPCRO possuem idoneidade moral e conduta ilibada, 

imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao 

cargo de Procurador do MPCRO, na forma do artigo 73, § 1º, inciso 

II e § 2º, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o 
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artigo 83 da Lei Complementar nº 154/96 e com o artigo 64 da Lei 

Complementar nº 93/93. 

 

Art. 2º O procedimento de investigação sobre a vida pregressa e 

funcional dos candidatos será realizada pela Comissão de 

Investigação Social, que poderá solicitar auxílio ao Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia. 

 

§ 1º A comissão deverá ser composta por, no mínimo, 03 

integrantes, dentre os quais o Corregedor Geral do MPC, que a 

presidirá. 

 

§ 2º Em caso de impedimentos legais, o Corregedor Geral do MPC 

será substituído por outro Procurador de Contas.  

 

Art. 3º O procedimento consistirá na coleta de informações sobre 

a vida pregressa e atual e sobre a conduta individual e social 

do candidato, tendo como base a documentação apresentada no 

momento da inscrição definitiva, conforme exigido no edital do 

concurso público, exigindo-se a apresentação, no mínimo, de: 

 

I – Ficha de Informações Confidenciais – FIC devidamente 

preenchida, na forma do modelo disponível no Anexo; 

II - certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da 

Jurisdição onde reside/residiu nos últimos 5 (cinco) anos:  

a) da Justiça Federal;  

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;  

c) da Justiça Militar Federal; 

d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal;  

III - certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral;  
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IV - certidões dos cartórios de execução cível da 

cidade/município onde reside/residiu nos últimos 5 (cinco) anos; 

V - certidão de antecedentes criminais expedida pela Polícia 

Federal e pela Polícia Civil dos Estados/Distrito Federal onde 

o candidato reside/residiu nos últimos cinco anos; 

VI - certidão relativa aos assentamentos funcionais, emitida 

pelo órgão de origem, no caso de servidor ou empregado público, 

civil ou militar, de qualquer dos poderes dos entes federados.  

 

§ 1º Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 

90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital 

e dentro do prazo de validade específico constante da mesma.  

 

§ 2º Serão desconsiderados os documentos rasurados e/ou 

ilegíveis.  

 

§ 3º A Comissão de Investigação Social poderá realizar 

diligências complementares a fim de obter elementos informativos 

de quem os possa fornecer, e/ou solicitar outros documentos 

necessários para comprovação de dados ou para o esclarecimento 

de fatos e situações envolvendo o candidato, a qualquer tempo 

durante o procedimento. 

 

Art. 4º São fatos que importam à análise da idoneidade moral e 

conduta ilibada dos candidatos, dentre outros:(Alterado pela 

Resolução n. 002/2019-CPMPC) 

 

 

 

 

https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
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a) responder ou estar indiciado em inquérito policial, 

envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou 

respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-

disciplinar;(Alterado pela Resolução n. 002/2019-CPMPC) 

a)   responder ou estar indiciado em inquérito policial, termo 

circunstanciado de ocorrência, ou responder à ação penal, à ação 

civil pública de improbidade ou ação civil pública de 

responsabilidade;(Redação dada pela Resolução n. 002/2019-CPMPC) 

b) responder a sindicância, processo administrativo disciplinar 

e/ou outros procedimentos de natureza investigativa em 

quaisquer esferas de governo;(Incluído pela Resolução n. 

002/2019-CPMPC) 

c) existência de registros criminais; 

d) demissão por justa causa nos termos da legislação 

trabalhista;  

e) demissão de cargo público e destituição de cargo em 

comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da 

administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, 

distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; 

f) declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua 

vida pregressa; 

g) relacionamento ou exibição em público com pessoas de 

notórios e desabonadores antecedentes criminais; 

h) habitualidade em descumprir obrigações legítimas;  

i) vício de embriaguez;  

j) uso de droga ilícita;  

k) prostituição;  

l) prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes;  

https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
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m) estar cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por 

qualquer órgão ou entidade de qualquer dos poderes de qualquer 

dos entes federados;(Incluído pela Resolução n. 002/2019-CPMPC) 

n) ter sido penalizado disciplinarmente no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função pública de qualquer natureza; 

(Incluído pela Resolução n. 002/2019-CPMPC) 

o) estar respondendo a tomada de contas, auditoria ou outros 

processos de fiscalização em órgãos de controle externo ou 

interno de quaisquer esferas de governo;(Incluído pela Resolução 

n. 002/2019-CPMPC) 

p) prática de transgressões graves ou reiteradas apuradas em 

auditorias, prestação de contas e outras ações de fiscalização 

de órgãos de controle interno e externo em qualquer esfera de 

governo;(Incluído pela Resolução n. 002/2019-CPMPC) 

q) descumprimento ao disposto nas alíneas d, e, f, g, h, i, j, 

l, m, n, o e p do inciso I do art. 1º da Lei Complementar federal 

nº 64, de 18 de maio de 1990;(Incluído pela Resolução n. 

002/2019-CPMPC) 

r) outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral ou 

social do candidato, ainda que não consideradas ilícitas, desde 

que incompatíveis com a natureza da função do cargo;(Incluído 

pela Resolução n. 002/2019-CPMPC) 

s) existência de outras sanções aplicadas ao candidato em 

função de práticas delituosas.(Incluído pela Resolução n. 

002/2019-CPMPC) 

 

 

Art. 5º Será passível de eliminação do concurso público, sem 

prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:  

 

https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
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I- deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 

artigo 3º desta Resolução, nos prazos estabelecidos nos editais 

específicos;  

II- apresentar documento ou certidão falsos;  

III- apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no 

parágrafo 1º do artigo 3º desta Resolução;  

IV- apresentar documentos rasurados;  

V - tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando 

do preenchimento da FIC ou de suas atualizações; 

VI - tiver sua conduta enquadrada em qualquer das alíneas 

previstas no art. 4º desta Instrução Normativa.  

 

Parágrafo Único. Para efeitos de eliminação em concurso público, 

é necessário o enquadramento em um ou mais incisos antecedentes, 

mediante decisão fundamentada. 

 

Art. 6° O candidato que desejar interpor recurso contra o 

resultado provisório na investigação social disporá de 5 (cinco) 

dias úteis para fazê-lo, conforme procedimento disciplinado no 

respectivo edital de resultado provisório. 

 

Art. 7° Será eliminado, mesmo depois de homologado o resultado 

final do concurso, o candidato a cujo respeito se verificar 

imputação de fato novo que o desabone no requisito idoneidade 

moral, ou que não preencher as condições exigidas para as 

inscrições preliminar e definitiva. 

 

Art. 8° As dúvidas, controvérsias e os casos não previstos nesta 

Resolução serão decididos pela Comissão de Concurso Público do 

MPCRO. 
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Art. 9° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia.(Alterado pela Resolução n. 002/2019-CPMPC) 

 

§ 1º Se antes da publicação do resultado final do concurso 

ocorrer com o candidato qualquer fato relevante para a 

investigação social, este deverá, de imediato, informar o fato 

circunstanciado e formalmente ao Presidente da Comissão do 

Concurso.(Incluído pela Resolução n. 002/2019-CPMPC) 

 

§ 2º Para efeitos de eliminação em concurso público, é necessário 

o enquadramento em um ou mais incisos antecedentes, mediante 

decisão fundamentada.(Incluído pela Resolução n. 002/2019-CPMPC) 

 

Porto Velho, 10 de maio de 2019. 

 

YVONETE FONTINELLE DE MELO 

Procuradora-Geral e Presidente do Colégio de Procuradores 

https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
https://mpc.ro.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/2-Resolucao-2-2019-Assinada_compressed1.pdf
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