
 

                                     9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL                              1
 

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  DE  DIREITO  DE  UMA
DAS  VARAS  DOS  FEITOS  DAS  FAZENDAS  E  DOS
REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PALMAS, TO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo
Promotor  de  Justiça  que  esta  subscreve,  no  exercício  de  suas  atribuições
constitucionais e legais,  com fundamento nos artigos  37,  caput, 127, § 4º e
129, inciso III, da Constituição da República, na Lei n.º 8.429/92, no art. 25,
inciso  IV,  alíneas  “a”  e  “b”,  da  Lei  n.º  8.625/93  (Lei  Orgânica  Nacional  do
Ministério Público), na Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), vem, perante
Vossa Excelência, ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, COM PEDIDO DE TUTELA DE

EVIDÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E ATIVOS

contra

1  –  SANDOVAL  LOBO  CARDOSO,  brasileiro,  casado,  ex-
Governador do Estado do Tocantins, portador da Cédula de Identidade RG
nº 3320563 -  2ª via (DGPC/GO),  inscrito no CPF sob o nº 825.121.671-00,
residente à Rua Dr. Corinto Florêncio Silva, nº 1166, Centro, Colinas, TO;

2 – MARCELO DE CARVALHO MIRANDA, brasileiro, casado,
ex-Governador do Estado do Tocantins, portador da Cédula de Identidade
RG nº 602.964-SSP/TO, inscrito no CPF sob nº 281.856.761-00, com endereço
à Alameda 02, Lotes 02 a 06, Quadra 404 Sul, Plano Diretor Sul, Palmas, TO;

3  –  JOAQUIM  CARLOS  PARENTE  JÚNIOR,  brasileiro,
casado, ex-Secretário da Fazenda do Estado do Tocantins, inscrito no CPF
sob o nº 708.433.841-15, residente à Rua Dom João VI, nº 985, Setor Serrano
I, Paraíso do Tocantins, TO;

4  –  PAULO  AFONSO  TEIXEIRA,  brasileiro,  casado,  ex-
Secretário  da  Fazenda  do  Estado  do  Tocantins, portador  da  Cédula  de
Identidade RG nº 509072-SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 095.747.511-04,
residente à Quadra 208 Sul, Alameda 13, Lote 04, Centro, Palmas, TO;
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5 – EDSON RONALDO NASCIMENTO, brasileiro, casado, ex-
Secretário  da  Fazenda  do  Estado  do  Tocantins,  portador  da  Cédula  de
Identidade RG nº 8020876481-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 362.453.150-
04, com endereço funcional à Av. C-255, nº 400, 12º Andar, sala 1201, Tel: (62)
3231-3333, Edifício Eldorado  Business Tower1, Setor Nova Suíça, Goiânia –
GO – Cep: 74.280-010, e;

6 – PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA,  brasileiro, casado,  ex-
Secretário da Fazenda do Tocantins, portador da Cédula de Identidade RG
nº  970221-SSP/ES,  inscrito  no CPF sob o nº  989.061.947-49,  residente  no
Apartamento Residencial  Soneto,  Lotes 06 e 08,  Quadra 2020, Praça Irerê,
Águas Claras, Brasília, DF, pelas razões de fato e de direito a seguir descritas.

1. DO OBJETO DA AÇÃO

A presente ação civil pública para responsabilização por ato de
improbidade administrativa, tem por escopo obter provimento jurisdicional no
sentido de que seja imposta aos requeridos, a condenação nas sanções do art.
12,  inciso III,  da Lei  Federal  nº  8.429/92,  decorrente da prática de  atos de
improbidade administrativa, tipificados nos art. 11,  caput, I e II, ambos da Lei
Federal nº 8.429/92, consubstanciada na retenção de recursos arrecadados de
servidores  públicos  do  Estado  do  Tocantins,  decorrentes  dos  descontos
efetuados por averbação de consignação em folha de pagamentos, oriundos de
empréstimos  consignados,  contratados  por  servidores  públicos  do  ente
federativo,  junto às instituições financeiras conveniadas,  os  quais deveriam,
obrigatoriamente,  serem  a  elas  repassados  mensalmente,  por  força  de
convênio  de  mútua  cooperação,  cujos  fatos  violaram  os  princípios
constitucionais  da  legalidade,  impessoalidade  e  moralidade,  eis  que  deram
destinação aos recursos arrecadados diversa da legalmente estabelecida. 

2. DOS FATOS

Em  data  de  28  de  junho  de  2016,  o  Ministério  Público  do
Estado do Tocantins, na condição de curador do patrimônio público, instaurou o
Inquérito Civil Público nº 2016.3.29.09.0108, tendo por objeto o seguinte:

1 –  averiguar  a  existência  de  eventuais  atos  de  improbidade
administrativa  praticados  pelos  investigados,  tipificados  nos
artigos 9º, 10 e 11, da Lei Federal nº 8.429/92, em decorrência de
suposta  conduta  comissiva  dolosa,  consubstanciada  em

1http://www.prevcom-brc.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=163

202 NORTE, AV. LO 4, CONJ. 1, Lotes 5 e 6 – Plano Diretor Norte – CEP 77.006-218
PALMAS-TO – Fone: (63) 3216-7509
e-mail: prom09acap@mpto.mp.br 

http://www.prevcom-brc.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=163


 

                                     9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL                              3
 

retenção de recursos arrecadados de servidores do Estado do
Tocantins,  relativamente aos descontos efetuados em folha de
pagamento,  os  quais  deveriam,  obrigatoriamente,  ser
repassados as instituições financeiras e bancárias.

Em data de 30 de junho de 2016, buscando elucidar os fatos
noticiados,  o  Ministério  Público  do  Estado  do  Tocantins  requisitou  junto  à
Secretaria da Administração do Estado do Tocantins, cópia da relação de todas
as Instituições Financeiras Consignatárias que celebraram Convênio de Mútua
Cooperação  com  o  referido  ente  federativo,  com  vistas  à  concessão  de
empréstimos consignados aos servidores públicos estadual.

Em data de 11 de julho de 2016, a Secretaria da Administração
do  Estado  do  Tocantins  respondeu  consignando  que,  em decorrência  da
exigência estabelecida no art. 4º, do Decreto nº 3.1972, de 07 de novembro de
2007,  o  Estado  do  Tocantins,  por  meio  da  Secretaria  da  Administração  e
interveniência  da  Secretaria  da  Fazenda,  buscando  efetivar  a
operacionalização das consignações facultativas, celebrou convênio com 16
(dezesseis) instituições financeiras consignatárias.

Por outro prisma, não obstante isso, no curso do inquérito civil
público foram tomadas as declarações dos então Secretários da Fazenda e
Administração  do  Estado  do  Tocantins,  senhores  Edson  Ronaldo  do
Nascimento e Geferson Oliveira Barros Filho, respectivamente. (doc anexo).

O então Secretário da Administração do Estado do Tocantins, à
época dos fatos, Geferson Oliveira Barros Filhos, ao ser inquirido em data de
02 de agosto de 2016, confirmou a existência de passivo contraído pelo Estado
do  Tocantins  junto  às  Instituições  Financeiras,  decorrente  de  empréstimos
consignados,  esclarecendo ainda que o repasse desses valores compete à
Secretaria  da  Fazenda  do  Estado  do  Tocantins,  tendo  em  vista  que  a
Secretaria  da  Administração  apenas  operacionaliza  as  consignações  em
pagamento, gerando arquivo dos créditos e encaminhando-os à Secretaria de
Fazenda – SEFAZ – para se efetivar o pagamento. 

Por seu turno, o requerido Edson Ronaldo Nascimento, ao ser
inquirido  em data de 02 de agosto de 2016,  na condição de Secretário  da
Fazenda do Estado do Tocantins, afirmou que, quando da assunção do cargo
em data de 27 de janeiro de 2016, o passivo do Estado do Tocantins junto
às  Instituições  Financeiras  Consignatárias,  decorrente  da  ausência  de
repasse dos valores deduzidos da remuneração dos servidores, em razão

2http://decretos.to.gov.br/decreto/3197
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de empréstimos consignados, encontrava-se em R$ 118.000,000,00 (cento
e dezoito milhões de reais), evidenciando a gravidade da situação do Estado
do Tocantins no tocante à inadimplência para com as instituições financeiras.

Em  data  de  21  de  fevereiro  de  2018,  o  Ministério  Público
objetivando aferir o valor do passivo contraído pelo Estado do Tocantins junto
às  Instituições  Financeiras  Consignatárias,  decorrentes  de  empréstimos
consignados contratado por servidores público, requisitou junto à Secretaria da
Fazenda os valores atualizados dos respectivos débitos.

Em data de 25 de abril de 2018, o Secretário da Fazenda do
Estado do Tocantins, senhor Sandro Henrique Armando, em resposta ao Ofício
nº 094/2018 – 9ª PJC/PP, encaminhou planilha de débito, atualizada até o mês
de março de 2018, confirmando que o passivo do ente federativo, para com as
instituições consignatárias, era da ordem  de R$ 59.062,708,14 (cinquenta e
nove milhões,  sessenta  e  dois  mil,  setecentos e  oito  reais  e  quatorze
centavos), comprovando, assim, a persistência dessa grave conduta.

As  investigações  efetuadas  pelo  Ministério  Público
comprovaram  que  os  requeridos  adotaram  a  conduta  comissiva  dolosa,
consubstanciada  em  reter  recursos  arrecadados  de  servidores  públicos  do
Estado do Tocantins, relativamente aos descontos efetuados por averbação de
consignação em folha de pagamentos, oriundos de empréstimos consignados,
contratados por  servidores públicos do ente federativo,  junto  às instituições
financeiras conveniadas, dando-lhes destinação diversa da originariamente
estabelecida, os  quais  deveriam,  obrigatoriamente,  ser  a  elas  repassados
mensalmente, por força de convênio de mútua cooperação. 

A despeito disso, vale registrar, que o Relatório de Auditoria
nº 004/2016, elaborado no bojo dos Autos de Processo nº 8853/2016 – TCE
– TO, por auditores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, decorrente
de auditoria de regularidade no período compreendido entre janeiro de 2015 a
março de 2016, no Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do
Estado do Tocantins, detectou ausência de repasse das Contribuições Patronal
e  dos  Servidores  ao  FUNSAÚDE,  nos  moldes  da  conduta  comissiva  dos
agentes  públicos  investigados  no  mencionado  inquérito  civil  público,
evidenciando  que  o  modus  operandi revela-se  idêntico,  em decorrência  da
retenção de valores incidente sobre a remuneração dos servidores públicos,
com destinação diversa da legalmente estabelecida,  em flagrante desvio de
finalidade, cujo os fatos são objeto de apuração em outro procedimento, qual
seja, o Inquérito Civil Público nº 2016.3.29.09.0107. (doc anexo).
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A guisa de exemplo, torna-se necessário registrar, que apenas
no período auditado, compreendido entre janeiro de 2015 a março de 2016,
restou  apurado  que  o  Estado  do  Tocantins,  relativamente  aos  descontos
correspondentes aos valores retidos dos servidores públicos e não repassados
ao  FUNSAÚDE,  atingiram  o  montante  de  R$  17.863.890,48  (dezessete
milhões, oitocentos e sessenta e três mil, oitocentos e noventa reais e quarenta
e oito centavos, dando-lhes destinação diversa da legalmente estabelecida,
os  quais  deveriam,  obrigatoriamente,  ser  repassados  mensalmente,  para  o
custeio do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do
Tocantins, denominado PLANSAÚDE. Como já dito, esses fatos são objeto de
apuração  em  outro  procedimento,  qual  seja,  o  Inquérito  Civil  Público  nº
2016.3.29.09.0107,  servindo apenas para corroborar a tese ministerial de
que  os  agentes  públicos vem  retendo  ilicitamente  valores  que  possuem
destinação diversa da legal e/ou contratualmente estabelecida.

Por  assim  ser,  todos  os  requeridos  violaram  os  princípios
constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.  Diante
das  condutas  ímprobas  apuradas,  revela-se  inequívoca  a  subsunção  da
conduta de todos os requeridos,  nos art. 11,  caput,  I  e II, da Lei Federal nº
8.429/92, devendo, portanto, serem responsabilizados. Adiante descrever-se-á,
de forma individualizada, a conduta de cada um dos acionados.

As condutas dos requeridos, além de terem abalado a imagem
institucional  do  ente  público,  a  um  só  tempo,  violaram  os  princípios  da
legalidade, por desrespeitar os convênios firmados; da moralidade, por afetar a
imagem  do  Estado  do  Tocantins;  e  da  impessoalidade,  porque  resolveu
priorizar  despesas  diversas  da  originariamente  estabelecida,  em detrimento
dos servidores públicos, que foram expostos à situações vexatórias, pois, além
de sofrerem, tempestivamente, dedução em suas remunerações, ainda foram
vítimas de cobranças ilegais pelas Instituições Financeiras, sob o pretexto de
inadimplência nas parcelas decorrentes de empréstimos consignados.

Esse tipo de prática, além de afetar diretamente os servidores
públicos, maculou a imagem do Estado do Tocantins, que passou a ser um
ente federativo sem credibilidade, fechando as portas para eventuais negócios
lícitos com as instituições financeiras, violando a lealdade institucional.

Sem embargo disso, o descaso dos requeridos com os vetores
axiológicos  da  legalidade,  impessoalidade  e  moralidade,  configura  ato  de
improbidade  administrativa,  razão  pela  qual  o  Ministério  Público  ajuíza  a
presente ação civil pública com fundamento na Lei n.º 8.429/92, com o objetivo
de  responsabilizar  os agentes ímprobos nas  sanções  previstas  na  Lei  de

202 NORTE, AV. LO 4, CONJ. 1, Lotes 5 e 6 – Plano Diretor Norte – CEP 77.006-218
PALMAS-TO – Fone: (63) 3216-7509
e-mail: prom09acap@mpto.mp.br 



 

                                     9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL                              6
 

Improbidade Administrativa, diante da gravidade das condutas perpetradas.

3 – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

3.1  –  BREVE  HISTÓRICO  SOBRE  A  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS
DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO TOCANTINS

A  autorização  para  descontos  de  prestações  em  folha  de
pagamento,  coloquialmente  denominada  de  Empréstimo  Consignado,  foi
instituída por intermédio da Lei Federal 10.820, de 17 de dezembro de 2003.

Assim, o Chefe do Poder Executivo do Estado do Tocantins,
buscando  regulamentar  as  consignações  em  folha  de  pagamento  dos
servidores públicos, editou o Decreto nº 3.1973, de 07 de novembro de 2007.

Em seu art.  3º,  VII,  o Decreto nº 3.197, estabelece que são
admitidas  como  Entidades  Consignatárias,  as instituições  financeiras e
cooperativas de crédito, autorizadas pelo Banco Central.

Assim,  a operacionalização das consignações facultativas
são realizadas por meio de convênios celebrados entre o Consignante
(Estado do Tocantins) e as entidades Consignatárias, conforme se infere do
art. 4º, do Decreto nº 3.197, de 07 de novembro de 2007.

Em  decorrência  da  exigência  estabelecida  pelo  art.  4º,  do
Decreto nº 3.197, de 07 de novembro de 2007, o Estado do Tocantins, por meio
da  Secretaria  da  Administração e  interveniência  da  Secretaria  da  Fazenda,
buscando efetivar a operacionalização das consignações facultativas, celebrou
Convênio com as seguintes instituições financeiras:

1 – Banco BMG S/A;
2 – Banco BONSUCESSO S/A;
3 – Banco BRADESCO S/A;
4 – Banco DAYCOVAL S/A;
5 – Banco INDUSTRIAL DO BRASIL S/A;
6 – Banco ITAÚ CONSIGNADO S/A;
7 – Banco PAN S/A;
8 – Banco SANTANDER (BRASIL) S/A;
9 – Banco VOTORANTIM S/A;

3http://decretos.to.gov.br/decreto/3197
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10 – BRASILCARD Adm. Cartões, Serv. e Fomento Merc;
11 – BV FINANCEIRA CFI – S/A ;
12 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;
13 – BANCO DO BRASIL;
14 – BANCO DO EMPREENDEDOR;
15 – POLICARD SYSTEMS E SERV. S.A;
16 – SICRED – COOP DE CRÉDITO RURAL.

Esses  16  (dezesseis)  Convênios  celebrados pelo  Estado do
Tocantins com as Instituições Financeiras Consignatárias, tem por escopo:

A concessão aos servidores Públicos Civis e Militares, Ativos e
Inativos  do  Poder  Executivo  do  Estado  do  Tocantins,  de
empréstimos pessoal e cartão de crédito, sendo este último para o
pagamento das suas aquisições de bens e serviços, bem como para
saques, mediante desconto voluntário das despesas decorrentes da
utilização  do  cartão,  ambas  por  averbação  de  consignação em
folha de pagamento.

Por  outro  lado,  “a  operacionalização  das  consignações
facultativas  são  realizadas  por  meio  de  convênios  celebrados  entre  o
Consignante e as entidades Consignatárias, obedecendo aos preceitos da
Lei Federal nº 8.666/93, bem como à Instrução Normativa que regulamente
do Decreto nº 3.197, de 17 de dezembro de 2003.

A obrigatoriedade do repasse, pelo Estado do Tocantins, por
intermédio da Secretaria da Fazenda, às instituições financeiras consignatárias,
dos valores deduzido das remunerações dos servidores públicos decorrentes
de empréstimos consignados por eles contratados, decorre do art. 17, inciso I,
do § 2º, do Decreto nº 3.197, de 17 de dezembro de 2003, in verbis:

“§ 2º Incumbe à Secretaria da Fazenda transferir para:
I  –  as  Consignatárias,  o  montante  das  respectivas
consignações, retidos os valores dos repasses de que
trata este artigo;”

Assim, resulta claro que o Estado do Tocantins,  por meio da
Secretaria  da  Fazenda,  tem  a  incumbência  de  transferir  para  as
Consignatárias,  o  montante  das  respectivas  consignações, retidos  os
valores dos repasses de que trata o mencionado artigo.

Desta forma, sem muito esforço, percebe-se que o Estado do
Tocantins, por intermédio da Secretaria da Fazenda, tem a obrigatoriedade de
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efetuar o repasse dos valores retidos às Instituições Financeiras, até o quinto
dia útil após a data de pagamento ao servidor de sua remuneração disponível,
sendo  dos  Secretários  da  Fazenda Estadual  a  responsabilidade  de  se
efetivar os repasses obrigatórios por força de convênio.

3.2  –  DA  NATUREZA  PARTICULAR  DAS  VERBAS
ARRECADADAS A TÍTULO DE DEDUÇÃO REMUNERATÓRIA DE
SERVIDORES  QUE  CONTRATARAM  EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS – PRECEDENTES DO STF

Para  melhor  compreensão  da  matéria,  torna-se  importante
discorrer brevemente sobre a natureza dos recursos arrecadados a título de
dedução remuneratória  de  servidores  públicos  do  Poder  Executivo  do
Estado  do  Tocantins,  que  contrataram empréstimos  consignados  junto  às
instituições  financeiras,  por  força  de  Convênio  de  Cooperação  Mútua,
celebrados entre elas e o mencionado ente federativo.

A despeito  disso,  o  Supremo Tribunal  Federal,  ao  julgar  em
data de 17 de maio de 2016, a  Ação Penal nº 9164,  versando sobre caso
análogo ao que ora se debate, firmou o entendimento de que o ente público é
mero depositário das contribuições,  descontadas dos contracheques de
seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, as quais
pertencem às instituições financeiras contratadas.

Para  a  Suprema  Corte,  se  o  requerido,  consciente  e
voluntariamente, se apropria de verbas cuja detenção se dá em razão do cargo
que ocupa e se as emprega em finalidade diversa daquelas a que se destinam,
pratica o delito de peculato-desvio, desimportante não tenha o desvio se dado
em proveito próprio, como no presente caso,  em que os agentes políticos
insinuam  terem  utilizados  os  recursos  para  o  custeio  de  atividades
essenciais e pagamento de remuneração de servidores públicos.

No  caso  sob  exame,  o Estado  do  Tocantins é  mero
depositário das  contribuições  descontadas  das  remunerações  de  seus
servidores, as quais pertencem às instituições financeiras. 

Assim,  os  valores  retidos  não  pertencem  ao  Estado. É
dizer:  não configuram receita pública porquanto  não titularizados pelo
ente federativo, que deles, repita-se, é mero detentor. 

4(AP 916,  Relator(a):  Min.  ROBERTO BARROSO,  Primeira  Turma,  julgado  em 17/05/2016,
DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016).
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Trata-se de verba particular que não integra ou se incorpora ao
patrimônio  público  do  Estado  do  Tocantins,  não  podendo,  sob  nenhuma
hipótese, ser desviada para finalidade distinta daquela a que se destinavam.

3.3  –  DA  INDIVIDUALIZAÇÃO  DAS  CONDUTAS  DOS
REQUERIDOS PARA FINS DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A individualização das condutas dos requeridos, decorrentes da
prática de atos de improbidade administrativa, podem ser descritas da forma
adiante  delineada,  denotando,  de  maneira  inequívoca,  no  que  consistiu  o
modus operandi engendrado pelos requeridos.

3.3.1  –  DA  INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  CONDUTA  DOS
REQUERIDOS  SANDOVAL  LOBO  CARDOSO  E  JOAQUIM
CARLOS PARENTE JÚNIOR – EXERCÍCIO 2014

O requerido Sandoval Lobo Cardoso, em data de 04 de maio
de  2014,  assumiu  o  cargo  de  Governador  do  Estado  do  Tocantins5,  nele
permanecendo investido até a data de 31 de dezembro de 2014.

Em data  de 17 de novembro de 2014,  nomeou o requerido
Joaquim  Carlos  Parente  Júnior,  para  responder,  cumulativamente,  pela
Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, conforme comprova o Ato nº
1.991-DSG, publicado à pg. 20, da edição nº 4.258, do Diário Oficial do Estado
do Tocantins, veiculado em data de 17/11/2014.

Impende destacar que o art. 17, § 2º, inciso I, do Decreto nº
3.197, de 17 de dezembro de 2003, estabelece que o Estado do Tocantins, por
meio da Secretaria da Fazenda, tem a incumbência de  transferir para  as
Consignatárias, o montante das respectivas consignações, denotando ser
atribuição do Secretário da Fazenda esta responsabilidade.

Ocorre  que,  nesse  período,  enquanto  Chefe  do  Poder
Executivo do Tocantins, o requerido Sandoval Lobo Cardoso e o seu auxiliar
Joaquim Carlos Parente Júnior cometeram atos de improbidade administrativa,
tipificados no art. 11, caput, I e II, da Lei Federal nº 8.429/92.

5https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1449294-sandoval-cardoso-toma-posse-como-
governador-do-tocantins.shtml
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Isso  se  deve  à  conduta  comissiva  dolosa  adotada  pelos
requeridos  Sandoval  Lobo  Cardoso  e  Joaquim  Carlos  Parente  Júnior,
consubstanciada  em  reter  recursos  arrecadados  de  servidores  públicos  do
Estado do Tocantins, relativamente aos descontos efetuados por averbação de
consignação em folha de pagamentos, oriundos de empréstimos consignados,
contratados por  servidores públicos do ente federativo,  junto  às instituições
financeiras conveniadas,  os quais deveriam, obrigatoriamente,  serem a elas
repassados mensalmente, por força de convênio de mútua cooperação. 

Esses fatos ocorreram nos meses de novembro a 31 de
dezembro de 2014, quando o débito do Estado do Tocantins para com as
Instituições Financeiras perfez o valor de R$ 20.326.983,58 (vinte milhões,
trezentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e
oito  centavos),  conforme  planilha  anexa,  remetida  pela  Secretaria  da
Fazenda do Estado do Tocantins, conforme comprova a planilha adiante:

Joaquim Carlos Parente Júnior, por atuar como Secretário da
Fazenda,  além  de  ter  plena  consciência  a  respeito  da  gravidade  da  sua
conduta, consubstanciada na retenção dos recursos oriundos de empréstimos
consignados  contratados  por  servidores  públicos  junto  às  instituições
financeiras,  sendo  conhecedor  que  o  Estado  é  mero  custodiador  desses
valores, sob nenhuma hipótese poderia dar destinação diversa da legalmente
estabelecida,  devendo,  contudo,  ter  empreendido  esforços  para  evitar  a
retenção dos recursos financeiros. Assim agindo, deu causa à inadimplência
estatal, em  flagrante  violação  aos  princípios  constitucionais  da  legalidade,
impessoalidade e moralidade, em nítida ocorrência de desvio de finalidade.

O  requerido  Sandoval  Lobo  Cardoso,  sendo  o  Chefe  do
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Poder Executivo do Estado do Tocantins, diante da repercussão social desses
fatos, aliado à sua gravidade, além de não poder se escusar sob o argumento
de que desconhecia esta circunstância, por ser fato público e notório, deveria
ter  determinado  ao  seu  auxiliar  Joaquim  Carlos  Parente  Júnior,  que  se
abstivesse  de  efetuar  a  retenção  dos  recursos  advindos  de  descontos
incidentes  na  remuneração  dos  servidores  públicos,  decorrentes  de
empréstimos  consignados,  tendo  em  vista  a  circunstância  dos  valores  não
pertencerem ao ente federativo, o que não foi feito, denotando sua omissão.

Acrescente-se a isso que os fatos tiverem enorme repercussão
social, diante da exposição vexatória ocasionada aos servidores públicos que,
mesmo sofrendo a incidência do desconto mensal dos valores concernente às
parcelas dos empréstimos consignados, ainda foram submetidos a situações
constrangedoras, diante das cobranças e inscrições indevidas nos cadastros
de proteção de crédito, ocasionando repulsa coletiva, por serem vítimas desse
grave e lamentável episódio protagonizado pelos requeridos.

Vale  ressaltar  que,  diante  da  gravidade  dos  fatos  e  da
repercussão social que eles ocasionaram, não se torna plausível a tese a ser
eventualmente agitada pelo ex-Governador de que desconhecia tais fatos e
que por essa razão não adotou nenhuma providência para evitá-lo, até mesmo
diante do desgaste político advindo naturalmente dessa conduta.

De  se  consignar  que  o  requerido  Sandoval  Lobo Cardoso
tinha plena consciência da grave dificuldade financeira pela qual  passava o
Estado  do  Tocantins,  tanto  é  que,  o  mesmo  (Sandoval)  editou  a  Medida
Provisória nº 36, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins, de 18 de
setembro de 2014 e  republicada como Medida Provisória nº 36, no Diário
Oficial do Estado do Tocantins, 26 de novembro de 2014, a qual extinguiu o
Fundo Estadual  de Recursos Hídricos e instituiu o Fundo Estadual  de
Recursos Naturais, com o único objetivo de utilizar recursos desse fundo
e utilizá-los para finalidade diversa da legalmente estabelecida. 

Em  outro  procedimento  restou  apurado  que  o  ex-
Governador  Sandoval  Lobo  Cardoso  utilizou  a  quantia  de
aproximadamente  R$  7.000.000,00  (sete  milhões)  pertencentes  ao  Fundo
Estadual de Recursos Naturais, os quais foram utilizados para pagamento de
despesas oriundas da Secretaria de Estado da Saúde. 

Não  há  como  prosperar  eventual  tese  a  ser  suscitada  pelo
requerido Sandoval Lobo Cardoso, no sentido de que não tinha conhecimento
sobre os contratos dos empréstimos consignados, pois é presumível que um
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Governador receba, de forma minuciosa, as informações relevantes das
Secretarias e Autarquias, sobretudo aquelas que afetam diretamente as
finanças,  como era  o  caso  dos  consignados,  que  envolvia  valores  da
ordem de dezenas de milhões de reais. 

Ademais, ainda que os Secretários omitissem essa informação,
o que não é crível, o ex-Governador, ora Requerido, teria a obrigação de saber
sobre isso, por ser um assunto que se tornou fato público e notório.

Em relação a esses fatos,  cumpre consignar  que as  provas
constantes no Inquérito Civil Público nº 2016.3.29.09.0108, comprovaram que
os requeridos, dentre os quais o  ex-Governador Sandoval Cardoso e o ex-
Secretário  da  Fazenda,  Joaquim  Carlos  Parente  Júnior,  no  período
compreendido entre 17 de novembro a 31 de dezembro de 2014, consciente e
voluntariamente, sob o pretexto de grave situação de penúria financeira e fiscal
que  se  encontrava  o  Estado  do Tocantins,  elegeram como alternativa  para
mitigar  os  efeitos  da  indisponibilidade  financeira,  a  retenção  de  recursos
provenientes  dos  descontos  incidentes  na  remuneração  dos  servidores
públicos, decorrente de empréstimo consignado contratado junto às instituições
financeiras,  para,  mediante  desvio  de  finalidade,  adimplirem  obrigações
financeiras de outra natureza, cometendo atos de improbidade administrativa.

Ocorre  que,  a  despeito  de  o  Estado  do  Tocantins  executar
inúmeras  despesas  voluptuárias,  como  publicidade,  custeio  de  shows,
vaquejadas,  motocross,  fuscacross,  dentre  outras,  as  quais  poderiam  ser
direcionadas  para  o  adimplemento  de  obrigações  referentes  a  serviços
essenciais, inclusive ao pagamento da remuneração dos servidores públicos,
valendo-se  das  famosas  escolhas  trágicas6,  optaram  sponte própria,  por
custearem  essas  despesas  voluptuárias,  levando  o  Ente  Federativo  ao
desequilíbrio  econômico-financeiro,  chegando  ao  ponto  de  dar  causa  à
presente ação, retendo recursos das instituições financeiras.

Ressalta-se ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
em data de 17 de maio de 2016, a Ação Penal nº 9167, versando sobre caso
análogo ao que ora se debate, firmou o entendimento de que o ente público é

6Palavras  do  Ministro  do  Supremo  Tribunal  Federal-STF,  Celso  de  Mello,
quando do julgamento do Recurso Extraordinário – ARE 639337 AgR, onde se
“pontuou  caber  ao  Estado  Administrador,  diante  da  escassez  de  recursos,
valer-se das famosas escolhas trágicas, optando por eleger aquela demanda
mais relevante, diante do caso concreto vivenciado”
7(AP 916,  Relator(a):  Min.  ROBERTO BARROSO,  Primeira  Turma,  julgado  em 17/05/2016,
DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016).
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mero depositário das contribuições,  descontadas dos contracheques de
seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, as quais
pertencem às instituições financeiras contratadas.

Para  a  Suprema  Corte,  se  o  requerido,  consciente  e
voluntariamente, se apropria de verbas cuja detenção se dá em razão do cargo
que ocupa e se as emprega em finalidade diversa daquelas a que se destinam,
pratica o delito de peculato-desvio, desimportante não tenha o desvio se dado
em proveito próprio, como no presente caso,  em que os agentes políticos
insinuam  terem  utilizados  os  recursos  para  o  custeio  de  atividades
essenciais e pagamento de remuneração de servidores públicos.

Veja-se  que,  para  o  Supremo  Tribunal  Federal,  a  conduta
adotada pelos requeridos se reveste de gravidade, de tal maneira, ainda que o
desvio  dos  recursos  das  instituições  financeiras,  não  tenha  se
consumado em proveito próprio, essa condição se torna irrelevante para
a ocorrência do ilícito, uma vez que o ente público é mero custodiador dos
recursos, impedindo à destinação diversa da originariamente estabelecida.

Em  decorrência  dessas  condutas,  os  requeridos  Sandoval
Lobo  Cardoso  e  Joaquim  Carlos  Parente  Júnior, cometeram  atos  de
improbidade administrativa, tipificados no art. 11, caput, I e II, da Lei Federal nº
8.429/92, devendo, portanto, serem condenados nas sanções do art. 12, III, da
LIA, como forma de reprimir e prevenir condutas graves dessa natureza.

3.3.2  –  DA  INDIVIDUALIZAÇÃO  DAS  CONDUTAS  DOS
REQUERIDOS  MARCELO  DE  CARVALHO  MIRANDA,  PAULO
AFONSO TEIXEIRA, EDSON RONALDO NASCIMENTO E PAULO
ANTENOR DE OLIVEIRA – EXERCÍCIO 2015 A 2018

Nesse  tópico,  insta  registrar,  que  a  conduta  e  o  modus
operandi dos  requeridos  Marcelo  de  Carvalho  Miranda,  Paulo  Afonso
Teixeira, Edson Ronaldo Nascimento e Paulo Antenor Teixeira, em nada se
difere  dos demandados Sandoval  Lobo Cardoso e Joaquim Carlos  Parente
Júnior, guardando similitude com a descrição fática.

O requerido Marcelo de Carvalho Miranda, em data de 01 de
janeiro  de  2015,  assumiu  o  cargo  de  Governador  do  Tocantins8,  nele
permanecendo investido até a data de 18 de abril de 20189.
8https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/05/1449294-sandoval-cardoso-toma-posse-como-
governador-do-tocantins.shtml
9https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/carlesse-assume-governo-e-afirma-que-vai-
recontratar-secretarios-escolhidos-em-marco.ghtml
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Em data  de  01  de  janeiro  de  2015,  Marcelo  de  Carvalho
Miranda, nomeou o requerido Paulo Afonso Teixeira para ocupar o cargo de
Secretário  da Fazenda do Estado do Tocantins,  conforme se comprova por
meio do ATO nº 13 – NM, publicado à pg. 37, da edição nº 4.288 do Diário
Oficial  Estadual,  sendo exonerado em data de 27 de janeiro de 2016,  em
decorrência da elaboração do ATO nº 86 – EX, publicado na edição nº 4.697 do
Diário Oficial Estadual, veiculado em data de 01/09/2016.

Durante o período em que o requerido Paulo Afonso esteve a
frente da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, o mesmo se absteve
de  repassar  às  instituições  financeiras  consignatárias  o  valor  de  R$
46.711,588,55.

Por  outro  lado,  o  ex-Secretário  da  Fazenda  do  Estado  do
Tocantins,  Edson Ronaldo Nascimento foi nomeado pelo requerido Marcelo
de Carvalho de Miranda, para ocupar o respectivo cargo, em data de 27 de
janeiro de 2016, conforme se comprova através do ATO nº 89 – NM, publicado
à pg. 11, da edição nº 4.548 do Diário Oficial, sendo que a sua exoneração foi
efetivado em data de 01 de setembro de 2016, decorrente da elaboração do
ATO nº 1.137 – EX, publicado na edição nº 4.548 do Diário Oficial Estadual,
veiculado em data de 27/01/2016.

Insta salientar que, durante o período em que o demandado
Edson Ronaldo Nascimento esteve a frente da Secretaria  da Fazenda do
Tocantins,  o  mesmo  se  absteve  de  repassar  às  instituições  financeiras
consignatárias o valor de R$ 60.502,329, 89 (sessenta milhões, quinhentos e
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dois mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme
comprova o Ofício nº 1.232/18/SEFAZ/GASEC – SGD 2018/25009/018734.

O ex-Secretário  da Fazenda do Estado do Tocantins,  Paulo
Antenor de Oliveira, foi nomeado para ocupar o esse cargo, em data de 01 de
setembro de 2016, conforme comprova o ATO nº 1.138 – NM, publicado à pg.
01,  da edição nº  4.697 do Diário  Oficial,  sendo que a sua exoneração foi
efetivado em data de 27 de março de 2018, conforme se infere através do
ATO nº  340 – EX,  publicado à pg.  11 da edição nº  5.078 do Diário  Oficial
Estadual, veiculado em data de 26/03/2018.

A despeito disso,  impende consignar  que, durante o período
em que o requerido Paulo Antenor de Oliveira esteve a frente da Secretaria
da Fazenda do Tocantins,  o  mesmo se absteve de repassar  às instituições
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financeiras consignatárias o valor de R$ 122.425,443, 60 (cento e vinte dois
milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três
reais  e  sessenta  centavos),  comprovado  por  meio  do  Ofício  nº
1.232/18/SEFAZ/GASEC – SGD 2018/25009/018734.

Impende destacar, que o § 2º, inciso I, do art. 17, do Decreto nº
3.197, de 17 de dezembro de 2003, estabelece que o Estado do Tocantins, por
meio da Secretaria da Fazenda, tem a incumbência de  transferir para  as
Consignatárias, o montante das respectivas consignações, denotando ser
atribuição do Secretário da Fazenda este ônus.

Ocorre que, durante os respectivos períodos de investidura nos
cargos políticos acima declinados, os requeridos Marcelo de Carvalho Miranda,
Paulo Afonso Teixeira, Edson Ronaldo Nascimento e Paulo Antenor Teixeira,
cometeram atos de improbidade administrativa, tipificados no art. 11, caput, I e
II, da Lei Federal nº 8.429/92.

Isso  se  deve  à  conduta  comissiva  dolosa  adotada  pelos
requeridos  Marcelo  de  Carvalho  Miranda,  Paulo  Afonso  Teixeira,  Edson
Ronaldo  Nascimento  e  Paulo  Antenor  Teixeira,  consubstanciada  em  reter
recursos  arrecadados  de  servidores  públicos  do  Estado  do  Tocantins,
relativamente  aos  descontos  efetuados  por  averbação  de  consignação  em
folha de pagamentos, oriundos de empréstimos consignados, contratados por
servidores  públicos  do  ente  federativo  em  alusão,  junto  às  instituições
financeiras conveniadas,  os quais deveriam, obrigatoriamente,  serem a elas
repassados mensalmente, por força de convênio de mútua cooperação, dando-
lhes destinação diversa da legalmente estabelecida, em flagrante violação aos
princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade.

Paulo  Afonso  Teixeira,  Edson  Ronaldo  Nascimento  e  Paulo
Antenor Teixeira, por terem atuado como Secretários da Fazenda do Estado do
Tocantins,  além  de  plena  consciência  a  respeito  da  gravidade  das  suas
condutas, consubstanciada na retenção dos recursos oriundos de empréstimos
consignados  contratados  por  servidores  públicos  junto  à  instituições
financeiras, sendo conhecedores que o Estado é mero custodiador desses
valores, sob nenhuma hipótese poderiam lhe dar destinação diversa da
legalmente  estabelecida,  devendo,  contudo,  terem  empreendidos
esforços para evitarem a retenção dos recursos financeiros.

A despeito disso, vale registrar, que buscando elucidar os fato
sob  persecução,  em data  de  28  de julho  de 2016,  o  Ministério  Público  do
Estado do Tocantins, no bojo do Inquérito Civil Público nº 2016.3.29.09.0108,
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promoveu  a  oitiva  do  servidor  público  efetivo,  senhor  Maurício  Parizotto
Lourenço,  à  época  dos fatos  Superintendente  de  Controle  e  Contabilidade-
Geral do Estado do Tocantins que, de forma elucidativa, consignou:

[...]
Que  trabalha  na  função  de  Superintendente  de  Controle  e
Contabilidade Geral do Estado do Tocantins desde janeiro de 2015,
cujo  órgão  é  vinculado  a  Secretaria  de  Fazenda  do  Estado  do
Tocantins;;  que  indagado  ao  depoente  a  respeito  da  situação  da
despesa de pessoal, se houve alerta à gestão sobre os problemas
supracitados  o  depoente  esclarece  que  ”em janeiro  de  2015  foi
elaborado um parecer técnico sobre a situação de despesa de
pessoal,  isto  é,  folha  de  pagamento  dos servidores  do  Poder
Executivo do Estado do Tocantins; que o parecer foi elaborado
pela equipe técnica da contabilidade da SEFAZ, sendo que  um
dos responsáveis pela elaboração do parecer foi o depoente; que
o parecer foi assinado pela senhora Ana Ferreira Alves Martins, à
época  Diretora  de  Contabilidade  Geral  da  SEFAZ,  que  esse
parecer  demonstrava  a  extrapolação  do  limite  prudencial
referente a dezembro de 2014 previsto no art. 22, § único da Lei
Complementar nº 101/2000; que o parecer técnico foi repassado
para  o  ex-  secretário  da  Fazenda,  Paulo  Afonso  Teixeira  e
também ao Secretário de Administração de Estado, Sr. Geferson
Barros;  que  os  dois  Secretários  de  Estado  tomaram
conhecimento  do  inteiro  teor  do  parecer  técnico,  o  qual  já
alertava da extrapolação do limite prudencial previsto na Lei de
Responsabilidade  Fiscal; que  no  mês  de  junho  de  2015,  tomou
conhecimento de que foi detectado que o Poder Executivo do Estado
do Tocantins tinha condições de pagar tão somente o liquido da folha
de pagamento dos servidores públicos; que em junho de 2015 esse
fato foi  comunicado ao então secretário da Fazenda Sr.  Paulo
Afonso  Teixeira;  que  houve  uma  decisão  por  parte  do  então
Secretário  da  Fazenda  do  Estado  do  Tocantins  de  fazer  o
pagamento  do  líquido  da  folha  dos  servidores  do  Poder
Executivo; que o líquido significa dizer “que se trata da parte que
os  servidores  recebem  de  fato,  excluindo-se  todas  as
consignações, tais como empréstimos bancários, coparticipação
de  plano  de  saúde,  imposto  de  renda,  planos  de  saúde,  Igeprev,
consignados de banco, descontos sindicais e associações”;
[...]

Constata-se assim, que os requeridos tinham ciência a respeito
da  situação  econômico-financeira  do  Estado  do  Tocantins  e,  em  vez  de
adotarem  outras  medidas  legais  buscando  a  recomposição  do  reequilíbrio
financeiro,  optaram por  promover  a  retenção dos  recursos advindos  da
dedução  incidente  na  remuneração  dos  servidores  públicos  decorrente  de
empréstimos consignados, mesmo sabendo da ilicitude da conduta.
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A endossar esta afirmação, torna-se necessário registrar, que
em data de 29 de julho de 2016, o então Secretário da Fazenda do Estado do
Tocantins, encaminhou ao Ministério Público do Estado do Tocantins, o Ofício
nº  1058/2016/SEFAZ/GASEC,  consignando  que  os  débitos  para  com  as
instituições  financeiras,  até  àquela  oportunidade,  perfazia  o  valor  de  R$
25.023.885,66 (vinte e cinco milhões, vinte e três mil, oitocentos e oitenta e
cinco reais e sessenta e seis centavos), consignando, ainda, o seguinte:

[...]
No que se refere à suposta retenção de recursos dos servidores, o
que ocorreu entre  junho de 2015 e janeiro  de 2016 foi  a  falta  de
receitas  suficientes  para  repasse  aos  sindicatos  e  instituições
financeiras na forma de consignados. Não houve, de acordo com a
Contabilidade Geral do Estado, utilização de recursos dos servidores
para outra finalidade. O que ocorreu, de fato, foi o acúmulo de um
passivo com o setor privado que começou a ser honrado a partir de
fevereiro de 2016.
Como já explicado, houve uma significativa redução dos repasses do
FPE  ao  Estado  do  Tocantins.  Assim,  em  2015,  chegou-se  a  um
cenário  preocupante:  o  Estado não tinha fôlego  para arcar  com a
folha de pagamento de seus funcionários  de maneira  integral,  13º
salário e, ainda, realizar os repasses dos recursos consignados.
[...]

As  provas  constantes  no  presente  inquérito  civil  público
evidenciam que esse argumento é mero exercício de retórica, decorrente da
execução de inúmeras despesas voluptuárias durante o período compreendido
entre 01 de janeiro de 2015 a 18 de abril de 2018, a exemplo de gastos com
publicidade, pagamento de emendas parlamentares destinadas ao custeio de
shows, vaquejadas, motocross, fuscacross, dentre outras, comprovando que os
requeridos não procuraram evitar essas despesas, como forma de incrementar
as receitas públicas e adimplir as obrigações básicas.

A corroborar  as  alegações  ministeriais  no  que  se  refere  à
execução  de  despesas  voluptuárias,  em  detrimento  do  adimplemento  dos
valores decorrentes de empréstimos consignados,  em data de 25 de abril de
2018, o Secretário da Fazenda do Estado do Tocantins encaminhou planilha de
débito, atualizada até o mês de março de 2018, confirmando que no período
compreendido entre janeiro de 2015 a março de 2018, houve a liquidação e
pagamento de R$ 16.265.044,65 (dezesseis milhões, duzentos e sessenta e
cinco  mil,  quarenta  e  quatro  reais  e  sessenta  e  cinco  centavos)  com
publicidade,  demonstrando que esse argumento de insuficiência econômica,
não tem a dimensão dada e por consequência não se valeram das escolhas
trágicas, pois priorizaram despesas voluptuárias em detrimento do essencial,
necessários à sociedade tocantinense.
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O requerido Marcelo de Carvalho Miranda, sendo o Chefe do
Poder Executivo do Estado do Tocantins, diante da repercussão social desses
fatos, aliado à sua gravidade, além de não poder se escusar sob o argumento
de que desconhecia essa circunstância, por ser fato público e notório, deveria
ter  determinado  aos  seus  auxiliares  Paulo  Afonso  Teixeira,  Edson  Ronaldo
Nascimento  e  Paulo  Antenor  Teixeira,  que  se  abstivessem  de  efetuar  a
retenção dos recursos advindos de descontos incidentes na remuneração dos
servidores públicos, decorrentes de empréstimos consignados, tendo em vista
a circunstância dos valores não pertencerem ao ente federativo, além de ter se
furtado a essa providência, aquiesceu que os requeridos assim procedessem.

Acrescente-se a isso que os fatos tiveram enorme repercussão
social, diante da exposição vexatória ocasionada aos servidores públicos que,
mesmo sofrendo a incidência do desconto mensal dos valores concernente às
parcelas dos empréstimos consignados, ainda foram submetidos à situações
constrangedoras, diante das cobranças e inscrições indevidas nos cadastros
de proteção de crédito, ocasionando repulsa coletiva, por serem vítimas desse
grave e lamentável episódio protagonizado pelos requeridos.

Vale  ressaltar  que,  diante  da  gravidade  dos  fatos  e  da
repercussão social que eles ocasionaram, torna-se implausível a tese a
ser  eventualmente  suscitada  pelo  ex-Governador  Marcelo  de  Carvalho
Miranda,  que desconhecia  tais fatos e que por essa razão não adotou
nenhuma providência para evitá-lo, até mesmo diante do desgaste político
advindo naturalmente dessa conduta.

Não  há  como  prosperar  eventual  tese  a  ser  suscitada  pelo
requerido  Marcelo  de  Carvalho  Miranda,  no  sentido  de  que  não  tinha
conhecimento  sobre  os  contratos  dos  empréstimos  consignados,  pois  é
presumível  que  um  Governador  receba,  de  forma  minuciosa,  as
informações relevantes das Secretarias e Autarquias, sobretudo aquelas
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que afetam diretamente as finanças, como era o caso dos consignados,
que envolvia valores da ordem de dezenas de milhões de reais. 

Ademais, ainda que os Secretários omitissem essa informação,
o que não é crível, o então Governador, ora Requerido, teria a obrigação de
saber sobre isso, por ser um assunto que se tornou fato público e notório.

As  provas  constantes  no  Inquérito  Civil  Público  nº
2016.3.29.09.0108  comprovaram que  os  requeridos  Marcelo  de  Carvalho
Miranda,  Paulo  Afonso  Teixeira,  Edson  Ronaldo  Nascimento  e  Paulo
Antenor  Teixeira, consciente  e  voluntariamente,  elegeram como alternativa
para mitigar os efeitos da indisponibilidade financeira, a retenção de recursos
provenientes  dos  descontos  incidentes  na  remuneração  dos  servidores
públicos, decorrente de empréstimo consignado contratado junto às instituições
financeiras, para,  mediante  desvio  de  finalidade,  adimplirem  obrigações
financeiras de outra natureza, cometendo atos de improbidade administrativa,
sendo que, durante o período de investidura nos respectivos cargos, houve um
aumento vertiginoso dos débitos para com as instituições financeiras.

Ocorre que, a despeito do Estado executar inúmeras despesas
voluptuárias,  como  publicidade,  pagamento  de  emendas  parlamentares
destinadas ao custeio de shows,  vaquejadas,  motocross,  fuscacross, dentre
outras, as quais poderiam ser direcionadas para o adimplemento de obrigações
referentes a serviços essenciais, inclusive ao pagamento da remuneração dos
servidores  públicos,  valendo-se  das  famosas  escolhas  trágicas10,  optaram
sponte própria,  por  manter  essas  despesas,  levando  o  Ente  Federativo  ao
desequilíbrio  econômico-financeiro,  chegando  ao  ponto  de  dar  causa  a
presente ação, retendo recursos das instituições financeiras.

Ressalta-se ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
em data de 17 de maio de 2016, a Ação Penal nº 91611, versando sobre caso

10Palavras  do  Ministro  do  Supremo  Tribunal  Federal-STF,  Celso  de  Mello,
quando do julgamento do Recurso Extraordinário – ARE 639337 AgR, onde se
“pontuou  caber  ao  Estado  Administrador,  diante  da  escassez  de  recursos,
valer-se das famosas escolhas trágicas, optando por eleger aquela demanda
mais relevante, diante do caso concreto vivenciado”
11(AP 916, Relator(a):  Min.  ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2016,
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análogo ao que ora se debate, firmou o entendimento de que o ente público é
mero depositário das contribuições,  descontadas dos contracheques de
seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, as quais
pertencem às instituições financeiras contratadas.

Para  a  Suprema  Corte,  se  o  requerido,  consciente  e
voluntariamente, se apropria de verbas cuja detenção se dá em razão do cargo
que ocupa e se as emprega em finalidade diversa daquelas a que se destinam,
pratica o delito de peculato-desvio, desimportante não tenha o desvio se dado
em proveito próprio, como no presente caso,  em que os agentes políticos
insinuam  terem  utilizados  os  recursos  para  o  custeio  de  atividades
essenciais e pagamento de remuneração de servidores públicos.

Isso  porque,  na  concepção  do  Supremo Tribunal  Federal,  a
conduta adotada pelos requeridos se reveste de gravidade,  de tal  maneira,
ainda que o desvio dos recursos das instituições financeiras, não tenha
se consumado em proveito próprio, essa condição se torna irrelevante
para a ocorrência do ilícito, uma vez que o ente público é mero custodiador
dos recursos, impedindo à destinação diversa da originária.

Em  decorrência  dessa  conduta,  os  requeridos  Marcelo  de
Carvalho Miranda, Paulo Afonso Teixeira, Edson Ronaldo Nascimento e
Paulo  Antenor  Teixeira, cometeram  atos  de  improbidade  administrativa,
tipificados no art. 11, caput, I e II, da Lei Federal nº 8.429/92.

A título de exemplo, conforme planilha de cálculo editada pela
Secretaria  da  Fazenda  e  encaminhada  ao  Ministério  Público  do  Estado  do
Tocantins,  em data de 13 de julho de 2018, por intermédio do Ofício Nº
1232/2018/SEFAZ/GASEC, entre janeiro de 2015 a janeiro de 2016, o débito
do Estado do Tocantins para com as Instituições Financeiras que com ele
celebraram Convênio de Mútua Cooperação,  chegou ao importe de R$
46.711.588,55 (quarenta e seis milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e
oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), agravando-se ainda mais o
quadro de inadimplência.

No período compreendido entre fevereiro a agosto de 2016, o
débito do Estado do Tocantins para com as Instituições Financeiras que
com  ele  celebraram  Convênio  de  Mútua  Cooperação,  majorou
significativamente, chegando ao importe de R$ 60.502,329, 89 (sessenta
milhões, quinhentos e dois mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e
nove centavos), conforme demonstrou o Ofício nº 1.232/18/SEFAZ/GASEC –

DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016).
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SGD 2018/25009/018734.

Já em relação ao período compreendido entre setembro de
2016 a  março de 2018,  o  débito  do Estado do Tocantins para  com as
Instituições  Financeiras que  com  ele  celebraram  Convênio  de  Mútua
Cooperação,  majorou  significativamente,  chegando  ao  importe  de  R$
122.425,443, 60 (cento e vinte dois milhões, quatrocentos e vinte e cinco
mil,  quatrocentos  e  quarenta  e  três  reais  e  sessenta  centavos),
comprovado por meio do Ofício nº 1.232/18/SEFAZ/GASEC, evidenciando-se a
persistência  da  ilicitude,  tornando-se  círculo  vicioso,  abalando  a  imagem
institucional do ente público, como se destaca:

De se consignar que o Estado do Tocantins, até a presente
data  (março  de  2019),  continua  promovendo  a  retenção  de  recursos
provenientes  dos  descontos  incidentes  na  remuneração  dos  servidores
públicos, decorrente de empréstimo consignado contratado junto às instituições
financeiras, para,  mediante  desvio  de  finalidade,  adimplirem  obrigações
financeiras de outra natureza, cometendo atos de improbidade administrativa,
sendo que, durante o período de investidura nos respectivos cargos, houve um
aumento vertiginoso dos débitos para com as instituições financeiras.

A despeito disso, insta salientar, que esses fatos são objeto de
apuração  em  outro  procedimento  investigatório,  que  tramita  no  Ministério
Publico do Estado do Tocantins.

Desta  forma,  percebe-se  a  gravidade  da  conduta  dos
requeridos,  devendo,  portanto,  serem responsabilizados pela prática  de tais
atos, seja por ação, seja por omissão.
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3.3.3 – DA INOCORRÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA  –  EXECUÇÃO  DE  DESPESAS  VOLUPTUÁRIAS  –
INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DAS ESCOLHAS TRÁGICAS

A informação prestada pelo Secretário da Fazenda do Estado
do  Tocantins,  encaminhado ao  Ministério  Público,  em resposta  ao  ofício  nº
094/2018, em data de 13 de julho de 2018, já evidenciou a tese a ser suscitada
pelos  requeridos,  consubstanciada  na  inexigibilidade  de  conduta  diversa,
decorrente  “da  dificuldade  de  gerenciar  a  crise  financeira  vivenciada  pelo
Estado  do  Tocantins,  sendo  que  não  houve  apropriação  ou  retenção  que
culminasse em proveito econômico do gestor, vez que se buscou observar a
não violação aos princípios da administração pública ou dano ao erário”.

Essa alegação, no entanto, não é suficiente para, por si  só,
excluir toda e qualquer responsabilidade dos requeridos no gerenciamento do
dinheiro dos empréstimos consignados dos servidores do Estado do Tocantins.

Do  ponto  de  vista  fático  e  jurídico,  essa  tese  não  goza  de
plausibilidade,  tendo  em  vista  que  a  conduta  adotada  pelos  requeridos  se
revelou flagrantemente contraditória, pois, a despeito de invocarem a suposta
situação  de  penúria  econômico-financeira  do  Estado  do  Tocantins,  para  se
absterem de efetuar o repasse dos valores deduzidos da remuneração dos
servidores  públicos  às  instituições  financeiras,  embora  sabendo  que  os
recursos  não  são  públicos,  constatou-se  que, no  período  compreendido
entre 01 de janeiro de 2015 a fevereiro de 2018, o ente federativo executou
despesas voluptuárias decorrentes de emendas parlamentares, destinadas em
sua  maioria  para  eventos  festivos  (shows,  motocross,  temporada  de  praia,
corrida de kart, fuscacross) no importe de R$ 60.822.251,35 (sessenta milhões,
oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco
centavos),  conforme  comprova  o  Ofício  nº  1232/2018/SEFAZ/GASEC,
encaminhado à 9ª Promotoria de Justiça da Capital, em resposta ao ofício nº
094/2018, em data de 13 de julho de 2018.

Ademais,  no período compreendido entre 01 de janeiro de
2015 a fevereiro de 2018, o ente federativo executou despesas voluptuárias
decorrentes de publicidade no importe de  R$ 30.897.461,43  (trinta  milhões,
oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta
e três centavos), denotando que, ao contrário do alegado, se houvesse boa
governança  e  eleição  prioritária  a  respeito  da  destinação  dos  recursos,
valendo-se das escolhas trágicas, não haveria necessidade de se proceder a
utilização  inadequada  de  recursos  pertencentes  às  instituições  financeiras,
decorrente de empréstimos consignados. 
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Desta forma, temos que considerar que o papel de um gestor
público do mais alto escalão (Governador), é exatamente o de gerenciar essas
situações e encontrar  saídas dentro da legalidade,  não sendo razoável  que
uma dessas saídas seja a ordem (ou a omissão) para não repassar aos bancos
credores os recursos decorrente dos empréstimos consignados.

A planilha adiante inserida, evidencia, de forma inequívoca, a
existência de recursos públicos que, caso os gestores tivessem sintonizados
com a boa governança e aos princípios da administração pública, deixariam de
se executar despesas voluptuárias, a exemplo de publicidade e realização de
eventos festivos decorrentes de emendas parlamentares, remanejando-os para
os serviços essenciais e, dessa forma, sequer utilizaria os recursos decorrentes
da  dedução  na  remuneração  dos  servidores  públicos,  em  razão  de
empréstimos consignados contratados junto às instituições financeiras.
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Esses dados, por sinal, comprovam as alegações do Ministério
Público  no  que  se  refere  à  disponibilidade  de  recursos  públicos  para  o
atendimento das demandas essenciais, sem a necessidade se reter recursos
decorrentes de empréstimos consignados, acaso houvesse boa governança.

Nesse  particular,  são  valiosas  as  palavras  do  Ministro  do
Supremo  Tribunal  Federal-STF,  Celso  de  Mello,  quando  do  julgamento  do
Recurso Extraordinário – ARE 639337 AgR, onde se “pontuou caber ao Estado
Administrador,  diante  da  escassez  de  recursos,  valer-se  das  famosas
escolhas trágicas,  optando por eleger aquela  demanda mais relevante,
diante  do  caso  concreto  vivenciado”,  ou  seja,  se  em vez  de  se  utilizar
recursos  para  o  custeio  de  despesas  voluptuárias  (publicidade  e  shows)
destinasse ao cumprimento de obrigações essenciais,  como educação, saúde
e segurança pública,  não se utilizaria os recursos decorrentes do empréstimo
consignado, que sequer possuem natureza de receita pública, para destinação
diversa da originariamente estabelecida.

4 – DA OCORRÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 4º, dispõe:

Art.  37. A administração pública,  direta,  indireta ou fundacional,  de
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  da  legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  eficiência  e,  também,  ao
seguinte:
§ 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão

202 NORTE, AV. LO 4, CONJ. 1, Lotes 5 e 6 – Plano Diretor Norte – CEP 77.006-218
PALMAS-TO – Fone: (63) 3216-7509
e-mail: prom09acap@mpto.mp.br 



 

                                     9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL                              26
 

dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade e
o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível”.

Promulgada a Constituição da República, os mecanismos de
combate à corrupção ganharam ainda mais força com o advento da Lei Federal
nº 8.429/92, cuja aplicação se revela imprescindível para o banimento dessas
condutas  abjetas,  mesquinhas  e  egoísticas  de  certos  administradores  e
agentes públicos que enlameiam as cores da Bandeira Pátria.

Pois elas disseminam a desilusão, destroem a autoestima do
cidadão, alimentam o mau exemplo entre os criminosos, fortalecem o cinzento
sentimento de impunidade e ainda se sentem encorajados a vociferar contra os
que perseguem implacavelmente o império da Constituição e da Justiça.

O referido diploma normativo contempla três categorias de atos
de  improbidade  administrativa,  a  saber:  em  seu  artigo  9º,  os  atos  de
improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito do agente ou
de  terceiros;  em seu  artigo  10,  os  atos  de  improbidade  administrativa  que
causam  prejuízo  ao  erário;  e  no  artigo  11,  os  atos  de  improbidade
administrativa que atentam contra os princípios da administração pública.

No  caso  objeto  desta  ação,  certo  é  que  a  conduta  dos
requeridos em alusão amoldam-se ao art. 11, caput, I e II, todos da Lei Federal
nº 8.429/92, por força do disposto no art. 3º, da lia, pois incorreram em violação
aos  princípios  constitucionais  da  legalidade,  moralidade  e  impessoalidade,
previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, vulnerando, além do mais,
seus deveres funcionais previstos no art. 4º, da Lei 8.429/9212.

Esse enquadramento às tipologias do  art. 11,  caput, I e II, da
Lei  Federal  nº  8.429/92,  decorrem da  suposta  conduta  comissiva  dolosa,
consubstanciada em retenção de recursos arrecadados de servidores públicos
do Estado do Tocantins, relativamente aos descontos efetuados por averbação
de  consignação  em  folha  de  pagamentos,  oriundos  de  empréstimos
consignados, contratados por servidores públicos do ente federativo em alusão,
junto  às  instituições  financeiras  conveniadas,  os  quais  deveriam,
obrigatoriamente,  serem  a  elas  repassados  mensalmente,  por  força  de
convênio  de  mútua  cooperação,  em  flagrante  violação  aos  princípios
constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência.

Percebe-se assim, que as condutas dos requeridos, além de
12Art. 4º Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita
observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato
dos assuntos que lhe são afetos. 
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terem abalado a imagem institucional do ente público, a um só tempo, violaram
os princípios  da  legalidade,  por  desrespeitar  os  convênios  firmados;  da
moralidade,  por  afetar  a  imagem  do  Estado  do  Tocantins;  e  da
impessoalidade,  porque  resolveu  priorizar  despesas  diversas  da
originariamente estabelecida, em detrimento dos servidores públicos, que
foram  expostos  à  situações  vexatórias,  pois,  além  de  sofrerem,
tempestivamente, dedução em suas remunerações, ainda foram vítimas
de  cobranças  ilegais  pelas  Instituições  Financeiras,  sob  o  pretexto  de
inadimplência nas parcelas decorrentes de empréstimos consignados.

A propósito, confira-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,  legalidade,  e
lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

Diante  do  exposto,  faz-se  necessária  a  condenação  dos
requeridos pelos atos de improbidade administrativa praticados, devendo ser-
lhes aplicadas as sanções previstas no artigo 12, III, da Lei Federal nº8.429/92.

A configuração do ato de improbidade, a atrair as sanções da
Lei  Federal  nº  8.429/92,  depende,  além  da  configuração  dos  elementos
nucleares dos tipos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da referida legislação,  da
presença do elemento anímico na conduta do agente, já  que é vedado
reconhecimento de improbidade administrativa em razão de responsabilidade
objetiva, sendo inequivocamente demonstrado no caso presente.

Tal  constatação  se  deve  ao  fato  de  que  os  demandados,
conscientes e voluntariamente, procederam dolosamente em suas condutas,
pois, sob hipótese alguma poderiam ter efetuado a retenção desses recursos
decorrente de desconto incidente na remuneração de servidores públicos do
Poder Executivo do Estado do Tocantins, oriundo de empréstimos consignados
contraídos  junto  às  instituições  financeiras,  eis  que  o  ente  público  é  mero
custodiador desses valores, não lhe pertencendo esse numerário. Vejam-se:

EMENTA  –  STJ  –  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  ART.  11  DA  LEI  N.  8.429/92.  ELEMENTO
SUBJETIVO.  DOLO  GENÉRICO.  DOSIMETRIA  DA  SANÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
1. Conforme consta do acórdão proferido na instância ordinária,
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o  agravante  violou  os  princípios  da  legalidade,  moralidade  e
impessoalidade,  na  medida  em  que,  livre  e  conscientemente,
deixou  de  efetuar  o  repasse  dos  valores  descontados  dos
servidores  públicos  municipais,  a  título  de  empréstimos
consignados,  para  as  respectivas  instituições  bancárias,
objetivando proceder ao pagamento de fornecedores sediados
no município.
2. A conduta do agravante, a um só tempo, violou os princípios da
legalidade, por desrespeitar  os convênios firmados;  da moralidade,
por criar dívida para a gestão seguinte; e da impessoalidade, porque
resolveu priorizar alguns fornecedores, em detrimento dos servidores
municipais.
3. Houve a incidência do tipo previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92
pois,  além  da  situação  fática  amoldar-se  à  previsão  contida  no
suporte fático hipotético, a ação do administrador público foi movida
pelo dolo genérico de praticar o ato.
4. Em relação ao quantum sancionatório estabelecido pela instância
de  origem,  não  é  possível  sua  reforma,  uma  vez  que  houve
proporcionalidade nas penas aplicadas, as quais foram estabelecidas
no patamar mínimo previsto no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92.
Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  AREsp  234.852/SP,  Rel.
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em
23/10/2012, DJe 30/10/2012)

Vale ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar em
data de 17 de maio de 2016, a  Ação Penal nº 91613,  versando sobre caso
análogo ao que ora se debate, firmou o entendimento de que o ente público é
mero depositário das contribuições,  descontadas dos contracheques de
seus servidores para pagamento de empréstimos consignados, as quais
pertencem às instituições financeiras contratadas.

Para  a  Suprema  Corte,  se  o  demandado,  consciente  e
voluntariamente, se apropria de verbas cuja detenção se dá em razão do cargo
que ocupa e se as emprega em finalidade diversa daquelas a que se destinam,
pratica o delito de peculato-desvio, desimportante não tenha o desvio se dado
em proveito próprio, como  in casu,  em que os agentes políticos insinuam
terem utilizados os recursos para o custeio de atividades essenciais e
pagamento de remuneração de servidores públicos.

Veja-se  que,  para  o  Supremo  Tribunal  Federal,  a  conduta
adotada pelos demandados se reveste de gravidade, de tal maneira, ainda que
o  desvio  dos  recursos  das  instituições  financeiras,  não  tenha  se
consumado em proveito próprio, essa condição se torna irrelevante para
a ocorrência do ilícito, uma vez que o ente público é mero custodiador dos

13(AP 916, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2016,
DJe-207 DIVULG 27-09-2016 PUBLIC 28-09-2016).
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recursos, impedindo à destinação diversa da originária.

Para  o  reconhecimento  de  ato  de  improbidade,  segundo  a
jurisprudência do eg. STJ – Superior Tribunal de Justiça, exige-se a presença
de dolo nos casos dos arts. 9º e 11 – que coíbem o enriquecimento ilícito e o
atentado  aos  princípios  administrativos,  respectivamente  –  e  ao  menos  de
culpa nos termos do art. 10, que censura os atos de improbidade que causem
efetivo  dano  ao  erário, sendo  efetivamente  demonstrado  no  caso  em
debate o dolo dos requeridos, pois, mesmo tendo ciência da ilicitude da
conduta, ainda assim procederam de forma ilegal e imoral, utilizando recursos
pertencentes às instituições financeiras em flagrante desvio de finalidade.

Nessa esteira jurisprudencial, confira-se:

EMENTA  –  TJTO:  APELAÇÃO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PREFEITO  E  SECRETÁRIO
MUNICIPAL  DE  FINANÇAS.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  DE
SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO
CREDOR. RECURSOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA. A realização de descontos referentes a
parcelas  de  empréstimo  bancário  consignado  em  folha  de
pagamento de servidor público sem o devido repasse ao credor,
somada à ausência de respeito à destinação de recursos extraídos do
FUNDEB,  FPM  e  FUS  configuram  ato  de  improbidade
administrativa, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429, de
1992, sujeitando-se, os responsáveis, ao ressarcimento integral
do  dano  ao  erário,  pagamento  de  multa  civil,  suspensão
temporária de direitos políticos e proibição de contratar com o
poder público. (Ap 0005650-11.2017.827.0000,  Rel.  Des.  MARCO
VILLAS BOAS, 2ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 30/08/2017.

EMENTA – TJTO - APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA  DE  REPASSE  DE  VALORES  RELATIVOS  À
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO
GENÉRICO. INEXIGIBILIDADE  DE  DOLO  ESPECÍFICO  PARA
CARACTERIZAÇÃO  DE  ATO  DE  IMPROBIDADE.  RECURSO
IMPROVIDO. 1-Na esteira do entendimento firmado pelo STJ, o dolo
necessário  à  caracterização  de  ato  de  improbidade  é  genérico,
prescindindo  de  qualquer  elemento  volitivo  específico.  2-Havendo
comprovação do ato de improbidade, além de estar presente o dolo
genérico para sua configuração, não há se falar em absolvição. 3-
Apelação  conhecida  e  não  provida.  TJTO  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº
0012149-74.2018.827.0000 ORIGEM: 1ª V. CÍVEL DA COMARCA DE
DIANÓPOLIS/TO REFERENTE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 5002190-
67.2013.827.2716 APELANTE: ANÍBAL CAVALCANTE CERQUEIRA
APELADO:  MUNICÍPIO  DE  NOVO  JARDIM  RELATORA:  JUÍZA
CÉLIA REGINA REGIS Processo: 00121497420188270000.
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Por esse aspecto, percebe-se que a conduta dos requeridos,
também ensejou violação aos postulados da administração pública, previstos
no  caput do  art.  37,  da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil,
amoldando-se,  também, aos atos de improbidade administrativa censurados
pelo art. 11, caput, I e II, da Lei Federal nº 8.429/92, pois vai de encontro aos
princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

4.1  –  DO DANO MORAL COLETIVO EM SEDE DE AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ

Prefacialmente,  insta  destacar,  que  o  dano  moral  coletivo,
assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não
de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e
à  moral  coletiva  dos  indivíduos  enquanto  síntese  das  individualidades
percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica base.

Importante frisar que o Superior Tribunal de Justiça e a doutrina
elegem dois requisitos para a configuração do dano moral coletivo: a) razoável
significância do fato transgressor e b) repulsa social.14 No presente caso, esses
requisitos estão presentes, senão veja-se.

Na  espécie,  o  dano  moral  coletivo  configurado,  decorre  da
conduta  comissiva  dolosa,  consubstanciada  em  retenção  de  recursos
arrecadados de servidores públicos do Estado do Tocantins, relativamente aos
descontos efetuados por averbação de consignação em folha de pagamentos,
oriundos de empréstimos consignados, contratados por servidores públicos do
ente  federativo em alusão,  junto às instituições financeiras conveniadas,  os
quais deveriam, obrigatoriamente, serem a elas repassados mensalmente, por
força de convênio de mútua cooperação, em flagrante violação aos princípios
constitucionais  da  legalidade,  moralidade,  impessoalidade  e  eficiência,
provocadas por inadimplência estatal decorrente da conduta dos acionados.

Estes fatos transgressores, revestem-se de enorme gravidade,
pois  além de  serem detentores  de  relevante  significância,  desbordaram os
limites da tolerabilidade,  sendo grave o suficiente para produzir  verdadeiros
sofrimentos,  intranquilidade  social  e  alterações  relevantes  na  ordem
extrapatrimonial, provocando enorme constrangimento aos servidores públicos.

Isso  porque,  os  servidores  do  Estado  do  Tocantins,  a

14ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses Difusos e Coletivos
Esquematizado. 3ª ed., São Paulo: Método, 2013, p. 435.
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despeito  de  terem  incidência  de  desconto  em  suas  remunerações,
decorrente de contratos de empréstimos consignados celebrados junto às
instituições  financeiras,  foram  vítimas  das  condutas  perpetradas  pelos
demandados,  que,  mediante  desvio  de  finalidade,  deram  destinação
diversa  da  legalmente  estabelecida  aos  recursos,  levando-os  à
inadimplência e compelindo-os a inúmeros constrangimentos,  desde  as
cobranças  vexatórias  rotineiras  até  a  inscrição  perante  os  órgãos  de
proteção de crédito, sem que eles tenham dado qualquer causa.

A previsão  de  responsabilização  por  danos  morais  coletivos
encontra respaldo, dentre outros diplomas legais, na Lei Federal 7.347/85:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação
popular,  as  ações  de  responsabilidade  por  danos morais e
patrimoniais causados: 
(…) 
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
(…)
VIII – ao patrimônio público e social. 
Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro
ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Além da expressa previsão legal, a doutrina sustenta que
“os valores da coletividade não se confundem com os valores de cada um
dos  indivíduos  que  a  compõem,  admitindo-se,  assim,  que  um
determinado  fato  possa  abalar  a  imagem  e  a  moral  coletivas,
independentemente dos danos individualmente suportados”.15

Ademais, “o dano moral (lesão a direito personalíssimo) não se
confunde com a dor,  com o abalo psicológico,  com o sofrimento da vítima,
sendo estes apenas os efeitos da ofensa. Por isso é perfeitamente possível
entender  a  proteção  dos  direitos  da  personalidade  para  os  direitos
difusos e coletivos, a exemplo do que já é feito em relação às pessoas
jurídicas, passíveis de sofrerem dano moral”.16

Com  apoio  nesse  entendimento,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça, tem admitido a possibilidade de se postular à condenação por danos
morais  coletivos  em sede  de  ação  de  improbidade  administrativa,  como  in
casu. Nessa linha de intelecção jurisprudencial, confira-se:

EMENTA  –  STJ  –  PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.

15 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses Difusos e Coletivos
Esquematizado. 3ª ed., São Paulo: Método, 2013, p. 435.

16 Ibidem, p. 436.
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IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  VIOLAÇÃO  DE  PATRIMÔNIO
PÚBLICO  POR  SERVIDORES  E  INDUZIMENTO  DE
PARTICULARES.  VIOLAÇÃO  DOS  ARTIGOS  1º  E  2º  DA LEI  N.
8.429/92.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.  DANOS  MORAIS
PROPORCIONAIS.  PRETENSÃO  DE  REEXAME  FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. 
XI – O incidente ainda ao presente caso os termos do referido verbete
sumular  7  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  com  relação  ao  valor
arbitrado a título de danos morais coletivos.  XII - Os danos morais
foram fixados de forma proporcional à gravidade dos fatos, que,
frise-se, envolveram vários sujeitos da administração pública e
da  comunidade  empresarial,  bem  como  significativas  cifras,
destinadas originariamente à promoção de ações de melhoria em
um dos campos de atuação estatal mais sensíveis, fragilizados
economicamente,  qual  seja,  saúde  pública.  Ainda  quanto  ao
dano  moral  coletivo,  ao  contrário  do  que  argumentam  os
recorrentes,  nesse  órgão  jurisdicional  de  superposição  está
consolidado  o  entendimento  de  que  o  dano  extrapatrimonial
coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de
abalo psicológico.
[…]  XIII  – Agravo interno improvido.  (AgInt  no AREsp 1113260/RJ,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/08/2018, DJe 27/08/2018).

EMENTA  –  STJ  –  ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  ART.  17,  §§ 8º  E 9º.  AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO VESTIBULAR PARA PROCESSAMENTO DA
DEMANDA.  COGNIÇÃO  SUMÁRIA.  BROCARDO  IN  DUBIO  PRO
SOCIETATE. AUSENTE  A  OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC.
CABIMENTO  DA  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DANO  MORAL
COLETIVO.  FUNDAMENTAÇÃO  ADEQUADA.  ELEMENTO
SUBJETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE SUFICIENTEMENTE BEM
NARRADOS. AUSÊNCIA  DE  INÉPCIA.  JUSTA  CAUSA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÕES DA SEGUNDA
TURMA EM CASOS IDÊNTICOS.
12. A questão suscitada guarda relação com a alegação de  error in
judicando, em contrariedade a precedentes do STJ no sentido de que
há interesse de agir (adequação) no ajuizamento de Ação Civil
Pública pelo Parquet para a obtenção de indenização por danos
morais coletivos, sem mais divagações sobre o destinatário da
reparação (AgRg  no  REsp  1003126/PB,  Rel.  Ministro  Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/5/2011).  Cito acórdão relatado
pelo eminente Ministro Castro Meira, no qual se afirma que "não
há vedação legal ao entendimento de que cabem danos morais
em  ações  que  discutam  improbidade  administrativa  seja  pela
frustração trazida  pelo  ato  ímprobo na  comunidade,  seja  pelo
desprestígio efetivo causado à entidade pública que dificulte a
ação  estatal" (REsp  960.926/MG,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,
Segunda  Turma,  DJe  1/4/2008).  (REsp  1666454/RJ,  Rel.  Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,  julgado em 27/06/2017,
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DJe 30/06/2017).

Desse modo, presente os requisitos aptos à configuração do
dano moral coletivo, resta quantificar o valor a título de reparação.

A  Lei  Federal  7.347/85,  em  seu  art.  1º,  V,  prevê  que  as
infrações à ordem econômica podem ser  sindicadas por  meio de ação civil
pública. Diante disso, é lícito valer-se da Lei Federal 12.259/2011, que dispõe
sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, como
parâmetro para fixação do  quantum  a ser delimitado na reparação do dano
moral coletivo. Dispõe a Lei 12.259/2011 em seu art. 37:

Art.  37.A  prática  de  infração  da  ordem  econômica  sujeita  os
responsáveis às seguintes penas:
(...)
II – no caso das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito público
ou  privado,  bem  como  quaisquer  associações  de  entidades  ou
pessoas  constituídas  de  fato  ou  de  direito,  ainda  que
temporariamente,  com  ou  sem  personalidade  jurídica,  que  não
exerçam  atividade  empresarial,  não  sendo  possível  se  utilizar  o
critério  do  valor  do  faturamento  bruto,  a  multa  será  entre  R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões
de reais).

Nesse passo, a condenação solidária dos demandados ao
pagamento  correspondente  aos  valores  decorrentes  da  atualização
monetária dos valores retidos, no importe de R$ 32.184.400,03 (trinta e
dois  milhões,  cento  e  oitenta  e  quatro  mil,  quatrocentos  reais  e  três
centavos) a título de danos morais coletivos afigura-se razoável e consentânea
com o parâmetro fixado pelo art. 37, II, da Lei Federal 12.259/2011, a serem
recolhidos ao fundo17 a que alude o art. 13, da Lei Federal 7.347/85.

Vale ressaltar que,  o gráfico adiante declinado, traz consigo a
evolução dos débitos e a planilha com a atualização monetária, editadas por
servidor do Ministério Público,  Analista Ministerial  - Ciências Econômicas,
com bases  nas  informações  encaminhadas  pela  Secretaria  da  Fazenda  do
Estado do Tocantins, à 9ª Promotoria de Justiça da Capital, por intermédio do
Ofício nº 1.232/18/SEFAZ/GASEC – SGD 2018/25009/018734.

17http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos

202 NORTE, AV. LO 4, CONJ. 1, Lotes 5 e 6 – Plano Diretor Norte – CEP 77.006-218
PALMAS-TO – Fone: (63) 3216-7509
e-mail: prom09acap@mpto.mp.br 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos


 

                                     9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL                              34
 

5  –  DO  PEDIDO  DE  TUTELA  DE  EVIDÊNCIA  DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES DOS REQUERIDOS

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu
artigo 37, § 4°, ao dispor sobre os atos de improbidade administrativa,  prevê
como  uma  de  suas  consequências  naturais  a  decretação  da
indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,  também,  ao
seguinte:
(…)
§ 4º.  Os atos de improbidade administrativa importarão  a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

A fim de concretizar esse dispositivo constitucional e os anseios
sociais a ele relacionados, criou-se a Lei nº 8.429/92, que, em seus arts. 5º e
7º,  estabelece  a  medida  cautelar  de  indisponibilidade  de  bens  como
decorrência lógica da prática de atos ímprobos, in verbis:

Art. 5°. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa,
do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
[...]
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Art.  7°  Quando o  ato  de  improbidade  causar  lesão  ao  patrimônio  público  ou
ensejar  enriquecimento ilícito,  caberá à  autoridade administrativa  responsável
pelo  inquérito  representar  ao  Ministério Público,  para  a  indisponibilidade  dos
bens do indiciado. 
Parágrafo único.  A indisponibilidade a que se refere o  caput  deste artigo recairá
sobre  bens  que  assegurem  o  integral  ressarcimento  do  dano,  ou  sobre  o
acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

No presente caso, estão satisfeitos todos os requisitos para a
decretação desta medida cautelar em desfavor dos demandados, a saber, o
fumus boni juris e o periculum in mora, como adiante demonstraremos.

5.1. DA PRESENÇA DO FUMUS BONI JURIS.

O  fumus boni  juris  decorre naturalmente de toda a narrativa
fática da petição inicial, expondo grave prática de atos ímprobos por parte dos
demandados, com expressiva lesão aos princípios da administração pública,
em razão da prática de atos de improbidade administrativa tipificados no  art.
11, caput e seus incisos I e II, todos da Lei Federal nº 8.429/92 , decorrentes
da  conduta  improba  consubstanciada  em  retenção  de  recursos
arrecadados  de  servidores  públicos  do  Estado  do  Tocantins,
relativamente aos descontos efetuados por averbação de consignação em
folha de pagamentos, oriundos de empréstimos consignados, contratados
por  servidores  públicos  do  ente  federativo  em alusão,  junto  às  instituições
financeiras conveniadas,  os quais deveriam, obrigatoriamente,  serem a elas
repassados mensalmente, por força de convênio de mútua cooperação.

Este requisito, portanto, está atendido conforme se depreende
da  narrativa  fática  lançada  neste  tópico,  comprovada  pelos  documentos
constantes do caderno probatório edificado no inquérito civil público.

5.2.  DO  PERICULUM  IN  MORA –  ENTENDIMENTO DO  STJ:
DECORRÊNCIA NATURAL DA PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO.

Consoante  reiterado  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça – STJ18, a indisponibilidade cautelar dos bens, no caso de improbidade
administrativa,  não  está  condicionada  à  comprovação  concreta,  caso  a
caso, de que os réus os estejam dilapidando, ou com intenção de fazê-lo ,
exigindo-se  apenas  a  demonstração  de  fumus  boni  juris,  consistente  em
fundados indícios da prática de improbidade. 

Com efeito, esse entendimento está plenamente consentâneo

18REsp 1734001/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/09/2018, DJe 17/12/2018).
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com  o  art.  37,  §4º,  da  Constituição  Federal,  que  prevê  a  decretação  da
indisponibilidade de bens como decorrência  natural,  lógica  e  necessária  da
comprovada prática de ato ímprobo que cause lesão ao erário.  Da mesma
forma,  também o art. 7º da Lei 8.429/92 prevê a indisponibilidade como
consectário  imediato  e  imperativo  do  ato  ímprobo,  a  fim  de  que
salvaguardar o erário e a moralidade administrativa.

5.3. DO PERICULUM IN MORA NO CASO CONCRETO.

No caso vertente, conforme assinalado em capítulo próprio, as
provas existentes nos autos sugerem a ocorrência de fatos contrastantes com
a dimensão ontológica dos princípios da moralidade administrativa, legalidade
e impessoalidade e, por isso, ajustáveis aos tipos da Lei Federal nº 8.429/92.

 Por  outras  palavras,  os fatos imputados aos Requeridos,  e
examinados em tópicos precedentes, evidenciam a presença da plausibilidade
do  direito  substancial  vindicado,  a  justificar  a  indisponibilidade  cautelar  dos
bens e ativos dos demandados, diante da gravidade dos fatos.

Noutro giro verbal, o STJ decidiu no bojo da (MC 24.205/RS,
Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
12/04/2016,  DJe  19/04/2016) que  a  medida cautelar  de  indisponibilidade
dos  bens  também  pode  ser  aplicada  aos  atos  de  improbidade
administrativa que impliquem violação dos princípios da administração
pública,  mormente  para  assegurar  o  integral  ressarcimento  de  eventual
prejuízo ao erário, se houver, e ainda a multa civil prevista no art. 12, III, da
Lei n. 8.429/92, o que se aplica ao caso noticiado nos autos.

Nesse  passo,  a  indisponibilidade  cautelar  dos  bens  dos
demandados deve corresponder aos valores decorrentes da atualização
monetária  dos  recursos  financeiros  privados  retidos  ilicitamente  pelos
requeridos, no importe de R$ 32.184.400,03 (trinta e dois milhões, cento e
oitenta e quatro mil, quatrocentos reais e três centavos).

A bem da verdade, não seria razoável, em absoluto, esperar
que  o  feito  permaneça  correndo  sem  a  adoção  de  uma  providência
acautelatória como a que ora se postula, diante da gravidade dos fatos, pois
certamente  abriria  precedente  à  dilapidação  patrimonial,  cuja  chance  de
ocorrência é bem maior agora, com o ajuizamento da ação, e aumenta a cada
nova fase do processo que passa, em direção ao trânsito em julgado.
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6 – DOS PEDIDOS

6.1 – EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA

6.1.1  –  na  forma  do  art.  7º,  da  Lei  Federal  nº  8.429/92,  a
decretação da indisponibilidade dos bens dos requeridos, no importe de
R$  32.184.400,03  (trinta  e  dois  milhões,  cento  e  oitenta  e  quatro  mil,
quatrocentos  reais  e  três  centavos),  correspondentes  aos  valores
decorrentes da atualização monetária dos recursos financeiros privados
retidos  ilicitamente  pelos  requeridos,  recaindo  preferencialmente  sobre
dinheiro, nos termos do art. 835, I, do CPC19, a ser efetivada pelo Sistema de
penhora on-line do Banco Central – Bacen Jud20, pois em casos desse jaez,
o STJ21 perfilha do entendimento que  a responsabilidade é solidária até a
instrução  final  do  feito, momento  em  que  se  delimita  a  quota  de
responsabilidade de cada agente para fins de dosimetria da pena, observando,
ainda,  que  a jurisprudência  do  STJ22 conclui  pela  possibilidade  de  a
indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial.

6.1.2) decretada  a  MEDIDA  CAUTELAR  DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS E ATIVOS, REQUER-SE:

6.1.3) emissão de ordem de indisponibilidade por intermédio da
CNIB  –  Central  Nacional  de  Indisponibilidade  de  Bens23,  instituída  pelo
Provimento nº 3924/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, de todos
os imóveis localizados em nome dos requeridos;

19Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em
depósito ou aplicação em instituição financeira;
20https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/dologin
21EMENTA  –  STJ  -  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  RESSARCIMENTO  DE  DANOS
CAUSADOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. […] 3.
Nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até a instrução final do
feito, momento em que se delimita a quota de responsabilidade de cada agente para a dosimetria
da pena. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.314.061 - SP (2012/0051743-8) RELATOR : MINISTRO
HUMBERTO MARTINS,Brasília (DF), 02 de maio de 2013 (Data do Julgamento).
22(AgRg no AREsp 698.259/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 19/11/2015, DJe 04/12/2015) 
23https://www.indisponibilidade.org.br/institucional
24https://www.indisponibilidade.org.br/downloads/  provimento  _39.pdf
CNIB  –  Central  Nacional  de  Indisponibilidade  de  Bens  –  é  um  sistema  de  alta
disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento Nº 39/2014, da Corregedoria Nacional
de  Justiça,  que  se  destina  a  integrar  todas  as  indisponibilidades  de  bens  decretadas  por
Magistrados e por Autoridades Administrativas recaindo sobre todos os imóveis localizados
dos demandados.
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6.1.4.) caso não seja possível a efetivação da medida em
espécie, que seja realizada a indisponibilidade on-line de todos os veículos
dos  réus  por  intermédio  do  Sistema  RENAJUD25 –  Restrições  Judiciais
Sobre  Veículos  Automotores,  ou,  alternativamente,  seja  oficiado  ao
DETRAN-TO, no sentido de que informe a esse Juízo sobre a existência de
veículos registrados em nome dos requeridos, e, sendo positiva a resposta,
seja, imediatamente e no mesmo ato, gravada a indisponibilidade de tais bens;

Por  outro  lado,  devidamente  comprovada  a  prática,  pelos
requeridos,  de  atos  de  improbidade  administrativa,  REQUER  o  Ministério
Público do Estado do Tocantins, o seguinte:

a) seja esta petição inicial autuada com os documentos que a
acompanham, notificando-se os requeridos para, querendo, apresentarem
manifestação  prévia  no  prazo  de  quinze  dias,  consoante  disposto  no
artigo 17, § 7º, da Lei Federal n.º 8.429/92 e dispositivos seguintes;

b) após o oferecimento de tal manifestação, ou transcorrido o
prazo legal sem sua apresentação, seja recebida esta petição inicial, citando-se
os requeridos para, querendo, ofertarem contestação, no prazo ordinário de
quinze dias, conforme disposto no artigo 17, § 9º, da Lei Federal n.º 8.429/92; 

c) seja o  Estado do Tocantins notificado por intermédio da
sua Procuradoria-Geral – PGE, para tomar ciência do ajuizamento desta ação
e caso,  queira,  abster-se de contestar  o  pedido ou atuar  ao lado do autor,
desde  que  isso  se  afigure  útil  ao  interesse  público,  conforme  faculdade
delineada no artigo 17, § 3º, da Lei Federal n.º 8.429/92, na forma do art. 6º, §
3º da Lei Federal nº 4.717, de 29 de junho de 1965;

6.2 – NO MÉRITO

d) sejam  todos  os  requeridos  condenados  nas  sanções
previstas  no art. 12, III, da Lei Federal nº 8.429/92, em razão da prática de
atos de improbidade administrativa, tipificados no art. 11, caput, I e II, na forma
do art. 3º, todos da Lei Federal nº 8.429/92;

e) a  condenação  solidária  dos  requeridos ao  pagamento
correspondente  aos  valores  decorrentes  da  atualização  monetária  dos
recursos  financeiros  privados  retidos,  no  importe  de  R$  32.184.400,03
(trinta e dois milhões, cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos reais e

25 https://renajud.denatran.serpro.gov.br/login.html
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três  centavos) a  título  de  danos  morais  coletivos,  consentâneo  com  o
parâmetro  fixado  pelo  art.  37,  II,  da  Lei  Federal  12.259/2011,  a  serem
recolhidos ao fundo26 a que alude o art. 13, da Lei Federal 7.347/85.

f) no caso de julgamento procedente do pedido contido no item
E, imputando-lhes  a  suspensão  dos  direitos  políticos,  sejam  oficiados  o
Tribunal Superior Eleitoral, assim como o Banco Central do Brasil – para que
este comunique às instituições financeiras oficiais a proibição de contratar com
o poder público e receber incentivos e benefícios fiscais ou creditícios;

g) Requer  ainda,  que  seja  inserido  o  nome  dos  réus  no
CNCIAI27 -  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Ato  de
Improbidade  Administrativa  e  Inelegibilidade,  instituído  pelo  Conselho
Nacional de Justiça, conforme preconiza a Resolução CNJ nº 4428, de 20 de
novembro de 2007, com a redação dada pela Resolução nº 172 de 08/03/2013;

Por fim, o Ministério Público protesta pela produção de toda a
prova  em  direito  admitida  e,  em  especial,  a  documental,  perícia  contábil,
depoimento pessoal e testemunhal, cujo rol será ofertado oportunamente, nos
termos do art. 357, § 4º, do Código de Processo Civil.

Atribui-se à causa o valor de  R$ 47.542,783, 53 (quarenta e
sete milhões, quinhentos e quarenta e dois mil,  setecentos e oitenta e três
reais e cinquenta e três centavos) correspondente ao valor do débito informado
pelo  Estado  do  Tocantins,  contraído  junto  às  instituições  financeiras,
decorrente de empréstimos consignados contratado por servidores públicos,
que  a  despeito  de  terem sido  deduzido  das  remunerações  dos  servidores
públicos, foram retidos pelos demandados, dando-lhes destinação diversa da
originariamente estabelecidas nos Convênios de Mútua Cooperação.

Pede deferimento.

Palmas, TO, 11 de março de 2019.

EDSON AZAMBUJA
Promotor de Justiça

26http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos
27https://www.indisponibilidade.org.br/institucional
28http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_44.pdf
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