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22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) JUIZ (ÍZA) DE DIREITO DA
____  VARA  DOS  FEITOS  DAS  FAZENDAS  E  REGISTROS
PÚBLICOS DA COMARCA DE PALMAS, TO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, Por

intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas atribuições

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 37, caput e § 4º, 127 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), no Código de Processo Civil e microssistema de

tutela  jurisdicional  coletiva,  formado  pelas  Leis  7.347/85  e  8.078/90,  diante  da

competência inserta no art. 2º da Lei Federal nº 7.347/85 c/c art. 93, inciso I da Lei

Federal nº 8.078/90, 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,

Observado o rito  ordinário e disposições  especiais  previstas  na Lei
Federal nº 8.429/92, em face de:

1 - NÍLTON BANDEIRA FRANCO, brasileiro, casado, portador do
RG Nº 1.144.341 SSP/TO, inscrito no CPF sob nº 416.142.831-68,
Agente  Político,  ocupante  do  Cargo  de  Deputado  Estadual1,  com
endereço funcional na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins,
alocada  no  Palácio  Deputado  João  D’Abreu,  Praça  dos  Girassóis,
Palmas – TO;
2  -  VALDEMAR  RODRIGUES  LIMA  JÚNIOR,  brasileiro,

1http://www.al.to.leg.br/perfil/parlamentar/Nilton+Franco/2276
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convivente em união estável, inscrito no CPF sob nº 643.856.041-34,
Agente  Político,  ocupante  do  Cargo  de  Deputado  Estadual2,  com
endereço funcional na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins,
alocada  no  Palácio  Deputado  João  D’Abreu,  Praça  dos  Girassóis,
Palmas – TO;
3 - ORLANDO DA CRUZ DOS SANTOS, brasileiro, casado, ex-
servidor  público  estadual,  portador  do  RG  nº  113.072  -  SSP/TO,
inscrito no CPF sob nº 438.360.541-91, Telefone: 63 – 98438-0648,
residente e domiciliado à Rua Tancredo Neves, nº 1, Centro, Pium,
TO;
4 - FRANK ELSON RIBEIRO MACENO,  brasileiro,  convivente
em  união  Estável,  servidor  público  estadual,  portador  do  RG  nº
128.975 - SSP/TO, inscrito no CPF sob nº 034.668.651-23, Telefone:
63  –  98472-8854,  residente  e  domiciliado  à  Avenida  Diógenes  de
Brito, s/n, Centro, Pium, TO;
5  -  SOLINO  ABREU  AGUIAR,  brasileiro,  casado,  ex-servidor
público estadual, portador do RG nº 1.271.552 - SSP/TO, inscrito no
CPF sob nº 478.539.991-00, Telefone: 63 – 98475-3898, residente e
domiciliado à Rua da Esperança, Lote 1, Quadra 02, Setor Popular,
Pium, TO;
6 - RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, ex-
servidor  público  estadual,  portador  do  RG  nº  48.346  -  SSP/TO,
inscrito no CPF sob nº 784.067.221-34, Telefone: 63 – 98451-7591,
residente e domiciliado na Propriedade Rural denominada “Fazenda
Buritirana”,  Zona  Rural,  Município  de  Pium,  TO,  pelos  fatos  e
fundamentos a seguir articulados.

1.DA AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EM SEDE DE
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Prefacialmente, insta salientar, que os Deputados Estaduais NÍLTON

BANDEIRA FRANCO e VALDEMAR RODRIGUES LIMA JÚNIOR, por serem os

responsáveis pelas indicações dos ex-servidores da Assemble  nos arts.  9º,  caput,  XI,  10,

caput, I e 12, e 11,  caput, I, da Lei Federal nº 8.429/92  ia Legislativa do Estado do Tocantins,

além de figurarem como beneficiário das condutas perpetradas pelos demais requeridos,

inevitavelmente,  devem  figurar  como  sujeito  ativo  dos  atos  de  improbidade

administrativa  sob  persecução  ministerial,  por  força  do  art.  2º  da  Lei  Federal  nº
2http://www.al.to.leg.br/perfil/parlamentar/Valdemar+J%C3%BAnior/2271
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8.429/92, sendo, portanto, arrolados ao polo passivo da presente ação.

Ocorre  que,  a  despeito  dos  requeridos  NÍLTON  BANDEIRA

FRANCO  e  VALDEMAR  RODRIGUES  LIMA  JÚNIOR,  se encontrarem  no

exercício do cargo de Deputado Estadual, a presente ação, de natureza cível, deve

tramitar no âmbito do 1º Grau do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme

pacificado pelo STF – Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.  1. A ação civil pública por
ato de improbidade administrativa que tenha por réu parlamentar deve
ser  julgada  em  Primeira  Instância.  2.  Declaração  de
inconstitucionalidade  do  art.  84,  §2º,  do  CPP no  julgamento  da  ADI
2797. 3.  Mantida a decisão monocrática que declinou da  competência.  4.
Agravo Regimental a que se nega provimento. (Pet 3067 AgR, Relator(a):
Min.  ROBERTO  BARROSO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  19/11/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-
2015)

Sob esta nuance, revela-se inequívoco que, esta ação civil pública por

ato de improbidade administrativa,  ainda que tenha por réu parlamentares  estaduais,

deve ser julgada em Primeira Instância, sendo às Varas dos Feitos das Fazendas e dos

Registros Públicos da Comarca de Palmas, o juízo competente para o processamento

desta ação.

2.  DA COMPETÊNCIA DAS VARAS DOS FEITOS DAS FAZENDAS E DOS
REGISTROS  PÚBLICOS  DA  COMARCA  DE  PALMAS  PARA  O
PROCESSAMENTO DESTA AÇÃO – SEDE ADMINISTRATIVA DA PESSOA
JURÍDICA LESADA – MAIOR PARTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS-
PRECEDENTES STJ

Diante da dificuldade em se delimitar o local do dano nas ações de

improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a competência

também pode ser definida em razão da prevalência da localidade onde está a maior

parte dos elementos probatórios,  assim como,  na  Sede Administrativa da Pessoa

Jurídica de Direito  Público em que os servidores  investigados laboram, tendo como

objetivos a celeridade processual, a ampla defesa e a razoável duração do processo. A
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propósito:

EMENTA  –  STJ  -  CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LOCAL DO DANO -
ART. 2º DA LEI 7.347/85. DIVERGÊNCIA QUANTO À AMPLITUDE DO
DANO.  PREVALÊNCIA DA LOCALIDADE ONDE SE LOCALIZAM
A MAIOR PARTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PREJUÍZOS
MAIS GRAVES SOBRE A SEDE DE TRABALHO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS  ENVOLVIDOS.  INTERPRETAÇÃO  TELEOLÓGICA.
CELERIDADE  PROCESSUAL,  AMPLA  DEFESA  E  RAZOÁVEL
DURAÇÃO  DO  PROCESSO.  1.   [...];2.  Não  há  na  Lei  8.429/92
regramento específico acerca da competência territorial para processar e
julgar as ações de improbidade. Diante de tal omissão, tem-se aplicado,
por  analogia,  o  art.  2º  da  Lei  7.347/85,  ante  a  relação  de  mútua
complementariedade  entre  os  feitos  exercitáveis  em  âmbito  coletivo,
autorizando-se  que  a  norma  de  integração  seja  obtida  no  âmbito  do
microssistema processual da tutela coletiva. 3 [...]. 4. No caso em análise,
embora  haja  ilícitos  praticados  nos  Estados  do  Paraná,  São  Paulo  e
Sergipe, o que poderia, a princípio, caracterizar a abrangência nacional
do  dano,  deve  prevalecer,  na  hipótese,  a  informação  fornecida  pelo
próprio  autor  da  demanda  de  que  a  maior  parte  dos  elementos
probatórios da ação de improbidade encontra-se situada em São Paulo.
Ressalte-se, ainda, ser tal localidade alvo da maioria dos atos ímprobos
praticados  e  sede  dos  locais  de  trabalho  dos  servidores  públicos
envolvidos. 5. Interpretação que se coaduna com os princípios da celeridade
processual,  ampla  defesa  e  duração  razoável  do  processo.6.   Conflito
conhecido  para  declarar  competente  o  juízo  federal  de  São  Paulo,  o
suscitante.  (CC  97.351/SP, Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 10/06/2009)

No caso em debate, a despeito dos fatos perpetrados terem ocorridos

parcialmente no âmbito do Município de Pium, a competência para apreciar e julgar a

presente  ação  de  improbidade  administrativa  é  de  uma  das  Varas  dos  Feitos  das

Fazendas e dos Registros Públicos da Comarca de Palmas, por ser o local em que se

encontra alocada a sede da Pessoa Jurídica de Direito Público em que os servidores

investigados laboraram, facilitando a produção de provas, celeridade e razoável duração

do processo.

3. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A  legitimidade  ativa  do  Ministério  Público  para  a  defesa  do

patrimônio público e  social  (seja  na acepção material  – ressarcimento dos prejuízos
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pecuniários ao erário, seja na acepção imaterial – ofensa aos princípios constitucionais

da  administração  pública)  e  imposição  de  demais  sanções  previstas  nas  legislações

aplicáveis à espécie, inclusive para promover o inquérito civil e a ação civil pública na

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos

e coletivos, como, in casu, que se pretende responsabilizar os requeridos em decorrência

do cometimento de atos de improbidade administrativa,  tipificados nos arts. 9º,  caput,

XI, 10,  caput, I e 12, e 11,  caput, I, da Lei Federal nº 8.429/92,  consubstanciados na

percepção de remuneração sem a efetiva contraprestação laboral e descumprimento da

carga horária, ocasionando dano ao erário e violando  aos princípios da administração

pública,  dentre  os  quais,  o  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade  e  eficiência,

revela-se inequívoca3.

4. DOS FATOS

Em  14 de dezembro de 2015,  a TV ANHANGUERA4,  afiliada da

Rede Globo no Estado do Tocantins, veiculou matéria jornalística repercutindo os fatos

ora investigados, fazendo-o nos seguintes termos: 

- Atualizado em 14/12/2015 23h18

Vaqueiro de deputado está na folha de pagamento da AL do Tocantins
Investigação  mostra  que  servidores  de  gabinete  não  cumprem
expediente.
Deputado diz que contratados não precisam trabalhar na Assembleia.

Do G1 TO, com informações da TV Anhanguera

Uma  investigação  feita  no  quadro  de  assessores  da  Assembleia
Legislativa do Tocantins pela TV Anhanguera revelou que o deputado
Nilton Franco (PMDB) paga funcionários em Pium, a 181 km de Palmas,
que sequer sabem que são servidores do legislativo. Um deles é vaqueiro

3O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste
Supremo Tribunal  Federal,  no  sentido  da  legitimidade  do  Ministério  Público  para  propor  ação  civil
pública com o objetivo de defender o patrimônio público. Precedentes. ... Agravo regimental conhecido e
não provido.(RE 642590 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).
4http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/12/vaqueiro-de-deputado-esta-na-folha-de-pagamento-da-
al-do-tocantins.html
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em uma fazenda do parlamentar. Outros sabem que têm contrato, mas
não exercem atividades para a AL. (Veja vídeo)
Um destes funcionários é Orlando da Cruz dos Santos. Ele tem um bar no
município e disse que não trabalha em outro lugar. "Não, só tenho esse bar
mesmo."  Porém,  ao  ser  questionado  se  tem  contrato  na  AL,  Santos
respondeu: "tenho sim, tenho contrato lá."
De acordo com o Portal da Transparência, Santos é assessor parlamentar e
deveria cumprir expediente de segunda a sexta, das 8h às 18h. O salário dele
é de R$ 800, mas ele diz que recebe menos. "Uns R$ 600."
Outro  assessor  parlamentar  que  não  trabalha  na  Assembleia  Legislativa  é
Frank Elson Ribeiro Macedo. Ele também vive em Pium, mas trabalha com o
conserto  de  geladeiras  na  região.  Por  telefone,  o  homem  admitiu  que  é
contratado.
"Eu trabalho sim. São três, quatro vezes na semana, estou à disposição do
deputado." Ao ser questionado sobre quais atividades exerce, ele respondeu.
"Administração. Todas que forem de alcance do deputado, eu estou pronto
para ajudar."
Fazenda
Ainda em Pium, na fazenda Buritirana 2,  que é de propriedade de Nilton
Franco, há outro assessor parlamentar. Neste caso, é o vaqueiro que trabalha
com  a  família  do  parlamentar  há  mais  de  uma  década.  "Muitos  anos
trabalhando  aqui,  uns  12,  13  anos.  Aqui,  a  gente  faz  de  tudo",  disse
Raimundo Ferreira dos Santos, que foi nomeado em fevereiro deste ano.
O homem conta que recebe R$ 1,5 mil por mês. Ao ser questionado se já foi
na Assembleia Legislativa Santos respondeu. "Ontem mesmo (quinta-feira,
10), eu fui lá pegar autorização para comprar remédio para o gado." O salário
que ele  recebe  como vaqueiro  é  o  mesmo valor  que  consta  no Portal  da
Transparência da Assembleia Legislativa.
O  engenheiro  agrônomo  Solino  Abreu  de  Aguiar  é  outro  assessor.  Ele
confirmou  que  é  contratado  da  AL  e  disse  que  trabalha,  mas  ao  ser
questionado sobre a carga horária não quis mais responder. Aguiar também
deveria seguir a carga horária de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Deputado
O deputado Nilton  Franco  está  no  primeiro  mandato  de  parlamentar. Ele
iniciou  a  carreira  política  em  2014  e  tem  uma  relação  estreita  com  o
município de Pium porque foi prefeito duas vezes.
Questionado porque os servidores não batem ponto, o deputado disse que se
baseia em um decreto da AL. "Não necessariamente eles têm que estar dentro
do gabinete.  Esse gabinete só tem uma sala,  não dá para acomodar nem
cinco servidores, imagine 65. Eles estão nos municípios prestando o trabalho
deles."
O deputado afirmou ainda que exonerou o funcionário da fazenda no início
de dezembro, mas não disse porque ele foi contratado. "Ele trabalha comigo
há  13  anos.  Foi  meu  motorista  e  agora  exerce  atividade  na  área
agropecuária."
Assembleia
Em  nota,  a  Assembleia  Legislativa  disse  que  "conforme  decreto
administrativo  Nº  88/2006,  são  dispensados  da  assinatura  de  pontos  os
servidores  vinculados  aos  gabinetes  parlamentares,  já  que  estes  poderão
desenvolver atividades na capital e no interior, especialmente nas bases de
cada parlamentar."
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O decreto diz também que os assessores devem trabalhar junto à comunidade
levantando demandas para possíveis projetos de lei. Porém, os servidores não
disseram que prestam tais serviços.

Em decorrência desses fatos terem vindo à tona com a repercussão da

mencionada  matéria  jornalística,  o  Ministério  Público  do  Estado  do  Tocantins,  por

intermédio  da  28ª  Promotoria  de  Justiça  da  Capital,  na  condição  de  curador  do

patrimônio público, em data de 15 de dezembro de 2015, instaurou o Inquérito Civil

Público nº 2015.3.29.28.0028. (Anexo I)

A referida  matéria  jornalística,  de  caráter  investigativo,  noticiou  o

suposto cometimento de atos de improbidade administrativa, tipificados nos  arts. 9º,

caput,  XI,  10,  caput,  I  e  12,  e  11,  caput,  I,  da  Lei  Federal  nº  8.429/92,  em

decorrência da eventual ausência regular ao local de trabalho, da percepção de

remuneração sem a efetiva contraprestação laboral e do descumprimento da carga

horária regular, por ex e atuais servidores da Assembleia Legislativa do Estado do

Tocantins, lotados no gabinete dos Deputados Estaduais Nílton Bandeira Franco e

Valdemar Rodrigues Lima Júnior, além de apontar a suposta utilização de servidores

públicos para o desenvolvimento de atividades de caráter eminentemente particular, em

flagrante  violação  aos  princípios  constitucionais  da  legalidade,  moralidade,

impessoalidade e eficiência.

Buscando elucidar os fatos noticiados, em data de 15 de dezembro de

2015, o Ministério Público do Estado do Tocantins, mediante o Ofício nº 212/2015,

provocou  a  Casa  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins  a  fornecer  cópias  das  fichas

funcionais e folhas de frequência dos servidores do parlamento estadual, à época dos

fatos, Orlando da Cruz dos Santos, Frank Élson Ribeiro, Raimundo Ferreira dos Santos

e Solino Abreu Aguiar.

Na mesma oportunidade, foi ainda procedido buscas junto ao sítio5 da

Assembleia  Legislativa  do Estado do Tocantins,  com vistas  a  aferir  sobre  eventuais

cargos públicos providos pelos  servidores do parlamento estadual, à época dos fatos,

Orlando da Cruz dos Santos,  Frank Elson Ribeiro,  Raimundo Ferreira  dos Santos e

5http://www.al.to.leg.br/
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Solino Abreu Aguiar, obtendo-se às seguintes informações funcionais em relação aos

requeridos:

1 -  RAIMUNDO  FERREIRA  DOS  SANTOS,  ocupante  do  cargo  de
provimento  em comissão  de  Assessor  Parlamentar  –  AP 14,  tendo sido
admitido em data de 01/02/2015, inscrito sob a matrícula nº 10756,  lotado
no gabinete do Deputado Valdemar Júnior;

2 –  SOLINO ABREU  AGUIAR,  ocupante  do  cargo  de  provimento  em
comissão de Assessor Parlamentar – AP 12, tendo sido admitido em data de
01/02/2015,  inscrito  sob  a  matrícula  nº  10795,  lotado  no  gabinete  do
Deputado Nílton Franco;

3 –  FRANK  ELSON  RIBEIRO  MACENO,  ocupante  do  cargo  de
provimento  em comissão  de  Assessor  Parlamentar  –  AP 19, tendo sido
admitido em data de 01/02/2015, inscrito sob a matrícula nº 11132, lotado no
gabinete do Deputado Nílton Franco;

4 –  ORLANDO  DA  CRUZ  DOS  SANTOS,  ocupante  do  cargo  de
provimento  em comissão  de  Assessor  Parlamentar  –  AP 19, tendo sido
admitido em data de 01/02/2015, inscrito sob a matrícula nº 10986, lotado no
gabinete do Deputado Nílton Franco;

Posteriormente, em 18 de dezembro de 2015, o Ministério Público do

Estado  do  Tocantins,  por  intermédio  da  28ª  Promotoria  de  Justiça  da  Capital,

encaminhou à Promotoria de Justiça de Pium, Carta Precatória Ministerial, tendo como

escopo  a  oitiva  dos  requeridos  Orlando  da  Cruz  dos  Santos,  Frank  Elson  Ribeiro,

Raimundo  Ferreira  dos  Santos  e  Solino  Abreu  Aguiar,  tendo  em  vista  que  ambos

residem na mencionada localidade.

O requerido Raimundo Ferreira dos Santos, ao ser inquirido no âmbito

da Promotoria de Justiça de Pium, em 25 de abril de 2016, ou seja, após a veiculação da

matéria jornalística6,  devidamente orientado por seu Advogado, em relação aos fatos

sob elucidação, assim consignou: “[…] Atualmente não trabalha na Assembleia Legislativa

do Estado do Tocantins, pois foi desligado das suas funções em 1 de dezembro de 2015. Que já

trabalhou como assessor para o Deputado Estadual Nílton Franco entre 01 de fevereiro de

2015 e 30 de novembro de 2015 como assessor, lotado em Pium – TO, sem sede própria,

sem horário de trabalho estabelecido,  sem folha de frequência.  Declarou,  contudo,  que,
6http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/12/vaqueiro-de-deputado-esta-na-folha-de-pagamento-da-
al-do-tocantins.html
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geralmente o trabalho se iniciava às 08:00 e terminava às 11:00 quando à tarde retornava ao

serviço no período entre 14:00 e 17:00.  Declarou que ficava à disponibilidade e que tinha

como  atribuição  marcar  e  organizar  reuniões,  além  de  ser  motorista,  cuja  chefia  era

exercida pelo próprio Deputado Nílton Franco. […] Indagado sobre a existência de provas

como atas de reuniões para confirmar suas alegações, declaro que não as possui. […] Que

atualmente é vaqueiro do Deputado Nílton Franco, morando e trabalhando na Fazenda

Buritirana de propriedade do Deputado. Que exerce a atividade de Vaqueiro desde 01 de

dezembro de 2015. […] Que é amigo íntimo do Deputado Nílton Franco, pois cresceram

juntos. Nada mais. Oitiva de Raimundo Ferreira dos Santos.” (Anexo III, fls. 12)

Por  sua  vez,  o  requerido  Orlando  da  Cruz  dos  Santos,  ao  ser

inquirido no âmbito da Promotoria de Justiça de Pium, TO, em data de 25 de abril de

2016,  ou  seja,  após  a  veiculação  da  matéria  jornalística7 que  deu  causa  a  presente

investigação,  devidamente  orientado  por  seu  Advogado,  em  relação  aos  fatos  sob

elucidação, assim consignou: “[…] Atualmente não trabalha na Assembleia Legislativa do Estado

do Tocantins, pois foi desligado das suas funções em 16 de dezembro de 2015. Que já trabalhou como

assessor para o Deputado Estadual Nílton Franco entre 01 de fevereiro de 2015 e 16 de dezembro de

2015 como assessor, lotado em Pium, TO, sem sede própria, sem horário de trabalho estabelecido,

sem folha de frequência. Não soube informar com clarezas suas funções, declarando apenas que

realizava reuniões sobre assentamentos em datas incertas na companhia do Sr. Frank, natural e residente

em Pium, cuja chefia era exercida pelo Dr. Solino Aguiar, cujo cargo também era de assessor. Indagado

sobre a existência de provas como atas de reuniões para confirmar suas alegações, declarou que não

as possui. […] Que é amigo íntimo do Deputado Nílton Franco, pois praticamente cresceram juntos.

Nada mais. Oitiva de Orlando da Cruz dos Santos.” (Anexo III, fls. 15)

Em sentido idêntico, o requerido  Frank Elson Ribeiro Maceno, ao

ser inquirido no âmbito da Promotoria de Justiça de Pium, em 25 de abril de 2016, ou

seja, após a veiculação da matéria jornalística8 que deu causa a presente investigação,

devidamente orientado por seu Advogado, em relação aos fatos sob elucidação, assim

consignou:  “[…] Atualmente não trabalha na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins,

pois foi  desligado das suas funções em 16 de dezembro de 2015.  Que já trabalhou como

7http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/12/vaqueiro-de-deputado-esta-na-folha-de-pagamento-da-
al-do-tocantins.html
8http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/12/vaqueiro-de-deputado-esta-na-folha-de-pagamento-da-
al-do-tocantins.html
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assessor para o Deputado Estadual Nílton Franco entre 01 de fevereiro de 2015 e 16 de

dezembro de 2015 como assessor, lotado em Pium, TO, sem sede própria, sem horário de

trabalho estabelecido, sem folha de frequência. Declarou que ficava à disponibilidade e

que tinha como atribuição marcar reuniões e não soube especificar outras atribuições,

cuja  chefia  era  exercida  pelo  Dr. Solino  Aguiar, cujo  cargo  também  era  de  assessor.

Indagado  sobre  a  existência  de  provas  como  atas  de  reuniões  para  confirmar  suas

alegações, declarou que não as possui. [...]. Que é amigo do Deputado Nílton Franco, mas não

é amigo íntimo. Nada mais. Oitiva de Frank Elson Ribeiro Maceno.” (Anexo III, fls. 18)

Nessa linha de intelecção, o requerido  Solino Abreu Aguiar, ao ser

inquirido no âmbito da Promotoria de Justiça de Pium, em data de 25 de abril de 2016,

ou  seja,  após  a  veiculação  da  matéria  jornalística9 que  deu  causa  a  presente

investigação,  devidamente  orientado  por  seu  Advogado,  em  relação  aos  fatos  sob

elucidação, assim consignou:  “[…] Atualmente não trabalha na Assembleia Legislativa do

Estado do Tocantins, pois foi desligado das suas funções em 16 de dezembro de 2015. Que já

trabalhou como assessor para o Deputado Estadual Nílton Franco entre 01 de fevereiro de

2015 e 16 de dezembro de 2015 como assessor, lotado em Pium, TO, sem sede própria, sem

horário  de  trabalho  estabelecido,  sem  folha  de  frequência. Declarou  que  tinha  como

atribuição marcar, organizar e participar de reuniões, cuja chefia era exercida pelo Dr.

Ernandes, lotado em Palmas, TO, chefe de gabinete da Assembleia Legislativa do Estado

do Tocantins. Declarou que trabalhava em conjunto com o Sr. Orlando, Sr. Frank e Sr.

Raimundo e que era o chefe dos mesmos. Indagado sobre a existência de provas como atas

de reuniões para confirmar suas alegações, declarou que não as possui. […] Que é amigo

íntimo do Deputado Nílton Franco, pois cresceram juntos. Nada mais. Oitiva de Solino Abreu

Aguiar.” (Anexo III, fls. 21)

A oitiva dos requeridos Orlando da Cruz dos Santos, Frank Elson

Ribeiro,  Raimundo  Ferreira  dos  Santos  e  Solino  Abreu  Aguiar,  revelaram  um

quadro assombroso e afrontoso aos postulados da administração pública, evidenciando

o dispêndio de recursos públicos para o custeio das remunerações dos aludidos

servidores públicos, à época dos fatos, a despeito da ausência regular ao local de

9http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/12/vaqueiro-de-deputado-esta-na-folha-de-pagamento-da-
al-do-tocantins.html
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trabalho, da percepção de remuneração sem a efetiva contraprestação laboral e do

descumprimento  da  carga  horária  regular,  com  a  aquiescência  efetiva  dos

Deputados Estaduais Nílton Bandeira Franco e Valdemar Rodrigues Lima Júnior,

incidindo às suas condutas na tipologia constante dos arts. 9º, caput, XI, 10, caput, I e

XII, e 11, caput, I, da Lei Federal nº 8.429/92.

Ademais,  os  requeridos  Orlando  da  Cruz  dos  Santos,  Frank  Elson

Ribeiro, Raimundo Ferreira dos Santos e Solino Abreu Aguiar, confessaram que sequer

possuíam horário de trabalho regular estabelecido, folha de frequência e,  pasmem, ao

serem indagados  sobre  a  comprovação  da  eventual  atividade  laboral  que  alegavam

empreender,  foram  categóricos  em  afirmar  que  sequer  produziam  relatório  de

atividades e muito menos dispunham de atas de reuniões para comprovar o efetivo

trabalho, apontando um censurável quadro de absoluta falta de controle por parte da

administração  pública,  permitindo-lhes  perceberem  recursos  públicos  sem  a  efetiva

contraprestação laboral, às custas do combalido erário.

Por  outro  prisma,  não  se  pode  ignorar  também,  o  fato  de  que  o

Relatório de Pesquisa nº 056/2015, confeccionado pelo NIS – Núcleo de Inteligência e

Segurança  Institucional  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Tocantins  apresentou,

algumas informações  importantes  para o desenlace do caso noticiado,  que por sinal

coadunam com a matéria jornalística veiculada em data de 14 de dezembro de 2015 pela

TV ANHANGUERA10, qual seja:

Conforme  noticiado  pela  imprensa,  FRANK  ELSON  RIBEIRO

MACENO,  então  ocupante  do  cargo  de  provimento  em  comissão  de  Assessor

Parlamentar – AP 19,  admitido em data de  01/02/2015,  inscrito sob a matrícula nº

11132, lotado no gabinete do Deputado Nílton Franco, reside no Município de Pium,

onde atua como técnico em refrigeração em diversos municípios adjacentes, a exemplo

de  Nova  Rosalândia,  Pugmil  e  Lagoa  da  Confusão,  sendo  este  fato,  inclusive,

confirmado por sua esposa.

Não por acaso, o  Relatório de Pesquisa nº 056/2015, confeccionado
10http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/12/vaqueiro-de-deputado-esta-na-folha-de-pagamento-da-
al-do-tocantins.html

202 Norte, Conj. 03 - Av. Teotônio Segurado, esq. com a Av. LO 04, Sala 102, Cx. Postal 13, CEP.:  77.006-218
                           Telefone: (63) 3216-7503                   Palmas-Tocantins                                                                                               

http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/12/vaqueiro-de-deputado-esta-na-folha-de-pagamento-da-al-do-tocantins.html
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/12/vaqueiro-de-deputado-esta-na-folha-de-pagamento-da-al-do-tocantins.html


12

22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL

pelo NIS – Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Ministério Público do

Estado do Tocantins, detectou que FRANK ELSON RIBEIRO MACENO, constituiu

em 13 de julho de 2012 uma Empresa Individual  inscrita sob o CNPJ 16.462.259/0001-

9411, tendo como principal atividade econômica a manutenção e reparação de máquinas

e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, demonstrando

que,  a  despeito  de  ser  servidor  público  à  época  dos  fatos,  a  prioridade  era  o

desenvolvimento  de  atividades  de  caráter  eminentemente  privado,  percebendo

remuneração sem a contraprestação laboral. (Anexo II)

Em sentido idêntico ao abordado no tópico anterior, o Relatório de

Pesquisa nº 056/2015, apontou ainda que, SOLINO ABREU AGUIAR, então ocupante

do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar – AP 12, admitido pela

Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, em data de 01/02/2015, inscrito sob a

matrícula  nº  10795,  lotado no gabinete do Deputado Nílton Franco,  além de ter

laborado  no  Município  de  Pium,  durante  o  período  em  que  o  mencionado

parlamentar governou àquele Município, também constituiu  a Empresa Individual

inscrita sob o CNPJ 01.034.184/0001-7312, tendo como nome fantasia “AGROPLAN”,

sendo a principal atividade econômica os serviços de agronomia e de consultoria às

atividades agrícolas e pecuárias, a despeito de ser servidor público à época dos fatos,

comprovando  que  a  prioridade  era  o  desenvolvimento  de  atividades  de  caráter

eminentemente privado, percebendo remuneração sem a contraprestação laboral.

Na mesma esteira,  ORLANDO DA CRUZ DOS SANTOS,  então

ocupante do cargo de provimento em comissão de  Assessor Parlamentar – AP 19,

admitido pela Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins em data de  01/02/2015,

inscrito sob a matrícula nº 10986,  lotado no gabinete do Deputado Nílton Franco,

constituiu  em  data  de  01/12/2010,  a Empresa  Individual  inscrita  sob  o  CNPJ13

12.969.369/0001-96,  tendo  como  nome  fantasia  “PNEUS  BONS,  cuja  atividade

econômica  principal  se  refere  a  prestação  de  serviços  de  borracharia  para  veículos

11http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 
12http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
13http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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automotores, reforçando os fatos de que os requeridos perceberam remuneração sem a

contrapartida.

Outra  constatação  obtida  pelo  Relatório  de  Pesquisa  nº  056/2015,

confeccionado  pelo  NIS  –  Núcleo  de  Inteligência  e  Segurança  Institucional  do

Ministério  Público  do Estado do Tocantins  refere-se aos  fortes  laços  de afinidade

entre o requerido Nílton Bandeira Franco e o seu vaqueiro, ora réu, Raimundo

Ferreira  dos  Santos,  que  atuou  como servidor  do  Município  de  Pium,  no  período

compreendido  entre  01  de  janeiro  de  2001  a  31  de  dezembro  de  2010,

coincidentemente,  no  interstício  entre  2005  a  2012,  o  mencionado  parlamentar,

governou o referido Município tocantinense, sendo esta alegação, por sinal, confessado

por este último em sua oitiva.

Por  outro  prisma,  em  decorrência  da  provocação  do  Ministério

Público  do  Estado  do  Tocantins,  mediante  o  Ofício  nº  212/2015,  a  Assembleia

Legislativa do Estado do Tocantins, por intermédio do Ofício nº 146 – DG, em data de

06 de janeiro de 2017, encaminhou a cópia das fichas funcionais dos servidores do

parlamento  estadual,  à  época  dos  fatos,  Orlando  da  Cruz  dos  Santos,  Frank  Élson

Ribeiro, Raimundo Ferreira dos Santos e Solino Abreu Aguiar, pontuando, ainda, que

eles  se  encontravam  vinculados  a  gabinete  parlamentar,  estando,  dispensados  da

assinatura  da  folha  individual  de  frequência,  valendo-se  do  art.  6º  do  Decreto

Administrativo nº 88/2006. (Anexos 4 e 5)

Com às informações funcionais prestadas pela Assembleia Legislativa

do Estado do Tocantins em relação aos requeridos, foi possível ter acesso aos atos de

nomeação,  lotação  e  valores  percebidos  ilicitamente,  em  decorrência  da  percepção

remuneratória sem a contraprestação laboral e descumprimento da carga horária regular,

nos seguintes termos:

 
1 -  ORLANDO  DA  CRUZ  DOS  SANTOS,  inscrito  sob  a  matrícula
funcional nº 10986, foi nomeado em data de 01 de fevereiro de 2015, como
ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar –
AP 17, por intermédio do Decreto Administrativo nº 227/2015, publicado
na edição nº 2197 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa, veiculada
em data de 10 de março de 2015, lotado no gabinete do Deputado Nílton

202 Norte, Conj. 03 - Av. Teotônio Segurado, esq. com a Av. LO 04, Sala 102, Cx. Postal 13, CEP.:  77.006-218
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Franco;

Em  data  de  01  de  abril  de  2015,  por  intermédio  do  Decreto
Administrativo nº 559/2015, publicado na edição nº 2219, veiculada em
data  de  18  de  maio  de  2015,  foi  exonerado  do  cargo  de  Assessor
Parlamentar – AP 17, sendo renomeado na mesma ocasião e permanecendo
no referido cargo até a data de 16 de dezembro de 2015, ocasião em que foi
exonerado,  por  intermédio  do Decreto  Administrativo  nº  1258/2015,
publicado na edição nº 2286, veiculada em data de 14 de dezembro de
2015.

Em data de 01 de dezembro de 2015, foi nomeado para exercer o cargo de
provimento  em comissão  de  Assessor  Parlamentar  –  AP 14,  conforme se
infere do Decreto Administrativo nº 1.257/2015, publicado na edição nº 2292,
do  Diário  Oficial  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins,
veiculada em data de 30/12/2015,  com lotação no gabinete do Deputado
Valdemar Júnior, sendo exonerado em data de  16/12/2015,  por  força do
Decreto  Administrativo  nº  1295/2015,  publicado  na  edição  nº  2287  do
Diário Oficial  da  Assembleia  Legislativa,  veiculada em data de 16 de
dezembro de 2015.

A remuneração percebida por ORLANDO DA CRUZ DOS SANTOS,
ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar –
AP 17, tem como símbolo CAD – 8, que corresponde ao importe mensal de
R$ 850,00, estabelecida pelos anexos 02 e 03 da Resolução Legislativa nº
286, de 17 de fevereiro de 2011, acrescido do auxílio-alimentação no valor
de R$ 784,76 (x 10 meses), tendo percebido durante os 10 (dez) meses que
ocupou o respectivo cargo, o valor líquido de R$ 30.567,00 (trinta mil,
quinhentos e sessenta e sete reais);

2 –  FRANK  ELSON  RIBEIRO  MACENO,  inscrito  sob  a  matrícula
funcional Nº 11132, foi nomeado em data de 01 de fevereiro de 2015, como
ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar –
AP 17, por intermédio do Decreto Administrativo nº 228/2015, publicado
na edição nº 2197 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa, veiculada
em data de 10 de março de 2015, lotado no gabinete do Deputado Nílton
Franco;

Em  data  de  01  de  abril  de  2015,  por  intermédio  do  Decreto
Administrativo  nº  558/2015,  publicado  na  edição  nº  2219  do  Diário
Oficial, veiculada em data de 18 de maio de 2015, foi exonerado do cargo
de Assessor Parlamentar – AP 17,  sendo renomeado na mesma ocasião e
permanecendo no referido cargo até a data de 16 de dezembro de 2015,
ocasião em que foi exonerado,  por intermédio do Decreto Administrativo
nº  1295/2015,  publicado  na  edição  nº  2287  do  Diário  Oficial  da
Assembleia Legislativa, veiculada em data de 16 de dezembro de 2015.

Em data de  01 de fevereiro de 2016, voltou a ser nomeado para ocupar o
cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar – AP 16, por
intermédio do Decreto Administrativo nº 178/2016, publicado na edição nº
2305 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa, veiculada em data de 01 de
março de 2016,  sendo exonerado, em data de 01 de março de 2016, por
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intermédio do Decreto Administrativo nº 180/2016, publicado na edição nº
2305 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa.

Posteriormente, em data de 01 de maio de 2016, voltou a ser nomeado para
ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar – AP
16,  por  intermédio  do  Decreto  Administrativo  nº  346/2016,  publicado  na
edição nº 2336 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa,  veiculada em
data de 02 de junho de 2016, sendo exonerado, em data de 01 de agosto de
2016, por intermédio do Decreto Administrativo nº 669/2016, publicado na
edição nº 2367 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa,  veiculada em
data de 13 de setembro de 2016.

Em data de 03 de outubro de 2016, voltou a ser nomeado para ocupar o cargo
de  provimento  em  comissão  de Assessor  Parlamentar  –  AP  16,  por
intermédio do Decreto Administrativo nº  821, de 17 de outubro de 2016,
permanecendo até a presente oportunidade no exercício do referido cargo,
conforme  consulta  efetuada  junto  ao  Portal  da  Transparência  da  Casa
Legislativa14.

A remuneração percebida ilicitamente por FRANK ELSON RIBEIRO
MACENO, foi no seguinte importe:

De 01 de fevereiro a 01 de abril de 2015, por ter atuado como ocupante do
cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar – AP 17, tendo
como símbolo CAD – 8, que corresponde ao importe mensal de R$ 850,00,
estabelecida pelos anexos 02 e 03 da Resolução Legislativa nº 286, de 17 de
fevereiro de 2011, acrescido do auxílio-alimentação no valor de R$ 784,76 (x
3 meses), tendo percebido durante os 03 (três) meses que ocupou o respectivo
cargo, o valor líquido de R$ 4.505,93 (quatro mil, quinhentos e cinco reais e
noventa e três centavos);

De 01 de abril a 16 de dezembro de 2015, por ter atuado como ocupante do
cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar – AP 19, tendo
como símbolo CAD – 6, que corresponde ao importe mensal de R$ 800,00,
estabelecida pelos anexos 02 e 03 da Resolução Legislativa nº 286, de 17 de
fevereiro de 2011, acrescido do auxílio-alimentação no valor de R$ 784,76 (x
8  meses),  tendo  percebido  durante  os  08  (oito)  meses  que  ocupou  o
respectivo cargo, o valor líquido de R$ 13.057,31 (treze mil e cinquenta e
sete reais e trinta e um centavos);

De 01 de fevereiro a 01 de março de 2016, por ter atuado como ocupante do
cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar – AP 16, tendo
como símbolo CAD – 9, que corresponde ao importe mensal de R$ 880,00,
estabelecida pelos anexos 02 e 03 da Resolução Legislativa nº 286, de 17 de
fevereiro de 2011, acrescido do auxílio-alimentação no valor de R$ 1.200,00
(x 1 mês), tendo percebido durante 01 (um) mês que ocupou o respectivo
cargo, o valor líquido de R$ 2.174,84 (dois mil cento e setenta e quatro reais
e oitenta e quatro centavos);

14http://s2.asp.srv.br/etransparencia.asslegis.tocantins.to/servlet/wppessoaservidordetalhe?
Sd100RUHHSv1P7LD6FoBioud+hsr4qbEpz_0UjgWVNy254rXPobWpru_5nlM6tVilTi4bnKk5O2cmrM
EJnAsCQ==
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De 01 de maio a 01 de agosto de 2016,  por ter atuado como ocupante do
cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar – AP 16, tendo
como símbolo CAD – 9, que corresponde ao importe mensal de R$ 880,00,
estabelecida pelos anexos 02 e 03 da Resolução Legislativa nº 286, de 17 de
fevereiro de 2011, acrescido do auxílio-alimentação no valor de R$ 1.200,00
(x  3  meses),  tendo  percebido  durante  03  (três)  meses  que  ocupou  o
respectivo cargo,  o valor líquido de R$ 6.524,53  (seis mil  quinhentos e
vinte quatro reais e cinquenta e três centavos);

De 03 de outubro de 2016 a 03 de agosto de 2017,  por ter atuado como
ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar –
AP 16, tendo como símbolo CAD – 9, que corresponde ao importe mensal de
R$ 880,00, estabelecida pelos anexos 02 e 03 da Resolução Legislativa nº
286, de 17 de fevereiro de 2011, acrescido do auxílio-alimentação no valor de
R$ 1.200,00 (x 3 meses), tendo percebido durante 10 (dez) meses, ou seja,
até  a  propositura  desta  ação  (agosto  de  2016),  pois  o  mencionado
requerido continua laborando no presente cargo, conforme se infere de
consulta  formulado  junto  ao  Portal  da  Transparência  da  Assembleia
Legislativa do Estado do Tocantins15,  o  valor líquido de R$ 21.446,18
(vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos);

3 –  RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS,  inscrito  sob  a  matrícula
funcional nº 10756, foi nomeado em data de 01 de fevereiro de 2015, como
ocupante do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar –
AP 12, por intermédio do Decreto Administrativo nº 226/2015, publicado na
edição nº 2197 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa,  veiculada em
data de 10 de março de 2015, sendo lotado no gabinete do Deputado Nílton
Franco;

Em data de 01 de julho de 2015, por intermédio do Decreto Administrativo
nº 912/2015, publicado na edição nº 2249 do Diário Oficial da Assembleia,
veiculada em data de 20 de agosto de 2015, foi  exonerado do cargo de
Assessor Parlamentar – AP 12;

Em data de 01 de julho de 2015, por intermédio do Decreto Administrativo
nº 912/2015, publicado na edição nº 2249 do Diário Oficial da Assembleia,
veiculada em data de 20 de agosto de 2015, foi nomeado para exercer o
cargo de Assessor Parlamentar – AP 04,  sendo  lotado no gabinete  do
Deputado Nílton Franco;

Em  data  de  01  de  dezembro  de  2015,  por  intermédio  do Decreto
Administrativo nº 1258/2015, publicado na edição nº 2286 do Diário Oficial
da Assembleia Legislativa, veiculada em data de 14 de dezembro de 2015, foi
exonerado do cargo de Assessor Parlamentar – AP 04;

Em  data  de  01  de  dezembro  de  2015,  por  intermédio  do  Decreto
Administrativo nº 1257/2015, publicado na edição nº 2292 do Diário Oficial
da Assembleia, veiculada em data de 30 de dezembro de 2015, foi nomeado

15http://s2.asp.srv.br/etransparencia.asslegis.tocantins.to/servlet/wppessoaservidordetalhe?
Sd100RUHHSv1P7LD6FoBioud+hsr4qbEpz_0UjgWVNy254rXPobWpru_5nlM6tVilTi4bnKk5O2cmrM
EJnAsCQ==
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para exercer o cargo de Assessor Parlamentar – AP 14, sendo lotado no
gabinete do Deputado Valdemar Júnior;

Em  data  de  16  de  dezembro  de  2015,  por  intermédio  do  Decreto
Administrativo nº 1295/2015, publicado na edição nº 2287 do Diário Oficial
da Assembleia, veiculada em data de 15 de dezembro de 2015, foi exonerado
do cargo de Assessor Parlamentar – AP 12;

A remuneração  percebida  ilicitamente  por  RAIMUNDO  FERREIRA
DOS SANTOS, foi no seguinte importe:

De 01 de fevereiro a 01 de julho de 2015, por ter atuado como ocupante do
cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar – AP 12, tendo
como símbolo DAS – 1, que corresponde ao importe mensal de R$ 1500,00,
estabelecida pelos anexos 02 e 03 da Resolução Legislativa nº 286, de 17 de
fevereiro de 2011, acrescido do auxílio-alimentação no valor de R$ 784,76 (x
5  meses),  tendo  percebido  durante  os  05  (cinco)  meses  que  ocupou  o
respectivo cargo,  o valor líquido de R$ 13.818,92 (treze mil, oitocentos e
dezoito reais e noventa e dois centavos);

De 01 de julho a 01 de dezembro de 2015, por ter atuado como ocupante do
cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar – AP 04, tendo
como símbolo DAS – 9, que corresponde ao importe mensal de R$ 3.300,00,
estabelecida pelos anexos 02 e 03 da Resolução Legislativa nº 286, de 17 de
fevereiro de 2011, acrescido do auxílio-alimentação no valor de R$ 784,76 (x
5  meses),  tendo  percebido  durante  os  05  (cinco)  meses  que  ocupou  o
respectivo  cargo,  o  valor  líquido  de  R$  31.932,00 (trinta  e  um  mil,
novecentos e trinta e dois reais);

4 –  SOLINO  ABREU  AGUIAR,  inscrito  sob  a  matrícula  funcional  nº
10795, foi nomeado em data de 01 de fevereiro de 2015, como ocupante do
cargo  de  provimento  em  comissão  de  AUXILIAR  LEGISLATIVO  DE
GABINETE  DAS  COMISSÕES  PERMANENTES,  por  intermédio  do
Decreto Administrativo nº 229/2015, publicado na edição nº 2199 do Diário
Oficial  da  Assembleia  Legislativa,  veiculada  em data  de  16 de  março  de
2015, sendo lotado no gabinete das comissões permanentes;

Em data de 01 de maio de 2015, por intermédio do Decreto Administrativo
nº 675/2015, publicado na edição nº 2231 do Diário Oficial da Assembleia,
veiculada  em data  de  19  de  junho de  2015, foi  exonerado do cargo  de
AUXILIAR  LEGISLATIVO  DE  GABINETE  DAS  COMISSÕES
PERMANENTES;

Em data de 01 de maio de 2015, por intermédio do Decreto Administrativo
nº 675/2015, publicado na edição nº 2231 do Diário Oficial da Assembleia,
veiculada em data de 19 de junho de 2015,  foi  nomeado para exercer o
cargo de Assessor Parlamentar – AP 12,  sendo  lotado no gabinete  do
Deputado Nílton Franco;

Em  data  de  16  de  dezembro  de  2015,  por  intermédio  do  Decreto
Administrativo nº 1295/2015, publicado na edição nº 2287 do Diário Oficial
da Assembleia, veiculada em data de 15 de dezembro de 2015, foi exonerado
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do cargo de Assessor Parlamentar – AP 12;

Em data de 01 de maio de 2016, por intermédio do Decreto Administrativo
nº 347/2016, publicado na edição nº 2336 do Diário Oficial da Assembleia,
veiculada em data de 02 de junho de 2015,  foi  nomeado para exercer o
cargo de Assessor Parlamentar – AP 16,  sendo lotado no gabinete  do
Deputado Nílton Franco;

Em data de 01 de agosto de 2016, por intermédio do Decreto Administrativo
nº 669/2016, publicado na edição nº 2367 do Diário Oficial da Assembleia,
veiculada em data de 13 de setembro de 2016,  foi exonerado do cargo de
Assessor Parlamentar – AP 16;

Em data de 03 de outubro de 2016, voltou a ser nomeado para ocupar o cargo
de  provimento  em  comissão  de Assessor  Parlamentar  –  AP  16,  por
intermédio do Decreto Administrativo nº  821, de 17 de outubro de 2016,
permanecendo até a presente oportunidade no exercício do referido cargo,
conforme  consulta  efetuada  junto  ao  Portal  da  Transparência  da  Casa
Legislativa16.

A remuneração percebida ilicitamente por SOLINO ABREU AGUIAR,
foi no seguinte importe:

De 01 de fevereiro a 01 de maio de 2015, por ter atuado como ocupante do
cargo de provimento em comissão de  Auxiliar Legislativo das Comissões
Permanentes,  tendo como símbolo DAS – 3, que corresponde ao importe
mensal  de R$ 1.800,00,  estabelecido  pelos  anexos  02 e  03  da  Resolução
Legislativa  nº  286,  de  17  de  fevereiro  de  2011,  acrescido  do  auxílio-
alimentação no valor de R$ 784,76 (x 5 meses), tendo percebido durante os
03  (três)  meses  que  ocupou  o  respectivo  cargo, o  valor  líquido  de  R$
8.823,65  (oito  mil,  oitocentos  e  vinte  e  três  reais  e  sessenta  e  cinco
centavos);

De 01 de maio a 16 de dezembro de 2015, por ter atuado como ocupante do
cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar – AP 12, tendo
como símbolo DAS – 1, que corresponde ao importe mensal de R$ 1500,00,
estabelecido pelos anexos 02 e 03 da Resolução Legislativa nº 286, de 17 de
fevereiro de 2011, acrescido do auxílio-alimentação no valor de R$ 784,76 (x
8  meses),  tendo  percebido  durante  os  08  (oito)  meses  que  ocupou  o
respectivo  cargo,  o  valor  líquido  de  R$  19.458,19 (dezenove  mil,
quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos);

De  01 de maio a 01 de agosto de 2016, por ter atuado como ocupante do
cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar – AP 16, tendo
como símbolo CAD – 9, que corresponde ao importe mensal de R$ 880,00,
estabelecida pelos anexos 02 e 03 da Resolução Legislativa nº 286, de 17 de
fevereiro de 2011, acrescido do auxílio-alimentação no valor de R$ 1.200,00
(x  3  meses),  tendo  percebido  durante  os  03  (três)  meses  que  ocupou  o
respectivo cargo,  o valor líquido de R$ 6.524,30 (seis  mil,  quinhentos  e

16http://s2.asp.srv.br/etransparencia.asslegis.tocantins.to/servlet/wppessoaservidordetalhe?
Sd100RUHHSv1P7LD6FoBioud+hsr4qbEpz_0UjgWVNy254rXPobWpru_5nlM6tVilTi4bnKk5O2cmrM
EJnAsCQ==
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vinte e quatro reais e trinta centavos);

De 03 de outubro de 2016 ATÉ A PRESENTE OPORTUNIDADE, por ter
atuado como ocupante do cargo de provimento em comissão de  Assessor
Parlamentar – AP 16,  tendo como símbolo  CAD – 9, que corresponde ao
importe  mensal  de  R$  880,00,  estabelecida  pelos  anexos  02  e  03  da
Resolução  Legislativa  nº  286,  de  17  de  fevereiro  de  2011,  acrescido  do
auxílio-alimentação no valor de R$ 1.200,00 (x 3 meses),  tendo percebido
durante 10 (dez) meses, ou seja, até a propositura desta ação (agosto de
2016),  pois  o  mencionado  requerido  continua  laborando  no  presente
cargo,  conforme  se  infere  de  consulta  formulado  junto  ao  Portal  da
Transparência  da  Assembleia  Legislativa  do Estado do Tocantins17,  o
valor líquido de R$ 21.498,40 (vinte e um mil quatrocentos e noventa e oito
reais e quarenta centavos).

Nessa esteira, percebe-se, de forma inequívoca, que o valor auferido

ilicitamente pelos requeridos revela-se vultoso, ocasionando dano significativo ao erário

estadual,  além  de  evidenciar  um  quadro  de  servidores  gafanhotos18 (por  analogia,

referindo àqueles que só comem a folha de pagamento, sem a contraprestação laboral,

em alusão ao inseto que somente devora a folha), decorrente da indicação e nomeação

de aliados políticos e asseclas de parlamentares em troca de apoio político,  além de

permitir a utilização de mão de obra desses servidores públicos para o desenvolvimento

de  atividades  políticas  e  particulares  às  custas  do  combalido  e  espoliado  povo

tocantinense, diante dessa famigerada e espúria prática.

Emerge do conjunto probatório, que os requeridos  Orlando da Cruz

dos Santos, Frank Elson Ribeiro, Raimundo Ferreira dos Santos e Solino Abreu Aguiar,

tem profundos  laços  de  afinidade  com o  Deputado  Nílton  Franco,  que  remonta  ao

período em que o parlamentar governou o Município de Pium, sendo agraciados com

cargos  de  provimento  em  comissão  na  Casa  Legislativa  Estadual,  como  forma  de

retribuir o apoio e a fidelidade política.

Diante  das  condutas  ímprobas  apuradas,  revela-se  inequívoca  a

incidência dos  requeridos em alusão,  nos arts. 9º,  caput, XI, 10,  caput, I e XII, e 11,
17http://s2.asp.srv.br/etransparencia.asslegis.tocantins.to/servlet/wppessoaservidordetalhe?
k1l8D79qdwQL29f037RgmIRgt_xbompevo8lN3SlU2quN5G_6baIyWjHSiTQCuqcG257kgaSOI1kkTym
35mf7Q==
18http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2016/03/pf-prende-tres-mulheres-envolvidas-no-escandalo-dos-
gafanhotos-em-rr.html
https://revista.ufrr.br/textosedebates/article/view/1189/964
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caput, I, da Lei Federal nº 8.429/92, em decorrência da suposta ausência regular ao local

de trabalho, da percepção de remuneração sem a efetiva contraprestação laboral e do

descumprimento  da  carga  horária  regular, por  ex  e  atuais  servidores  da Assembleia

Legislativa do Estado do Tocantins, lotados no gabinete dos Deputados Estaduais Nílton

Bandeira  Franco  e  Valdemar  Rodrigues  Lima  Júnior,  em  flagrante  violação  aos

princípios  constitucionais  da  legalidade,  moralidade,  impessoalidade  e  eficiência,

devendo, portanto, serem condenados nas sanções do art. 12, I, II e III, da Lei Federal nº

8.429/92, decorrente do cometimento de atos de improbidade administrativa.

Sem embargo disso, o descaso dos réus com os vetores axiológicos da

eficiência,  da  moralidade  e  da  continuidade  do  serviço  público  configura  ato  de

improbidade  administrativa,  razão  pela  qual  o  Parquet ajuíza  a  presente  ação  civil

pública com esteio na Lei n.º 8.429/92, com o fito de restaurar a força normativa dos

preceptivos legais violados, ressarcir o erário dos danos materiais e imateriais causados

e,  ao  final,  responsabilizar  o  agente  ímprobo  nas  sanções  catalogadas  na  Lei  de

Improbidade Administrativa.

5 – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

5.1 – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS REQUERIDOS PARA
FINS  DE  RESPONSABILIZAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  ATO  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

As  investigações  encetadas  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do

Tocantins evidenciaram um quadro assombroso de servidores públicos percebendo

remuneração de maneira ilícita, sem a devida contraprestação laboral, aliado ao

descumprimento da carga horária regular, além do emprego de mão de obra em

atividades de caráter eminentemente particular, custeada com recursos públicos,

formando uma verdadeira nuvem de servidores gafanhotos19, que apenas devoram

a folha de pagamento sem qualquer contrapartida, como forma de retribuição aos

apoios políticos prestados aos parlamentares que vos indicam.

Vale  ressaltar  que,  ambos  os  requeridos,  mediante  unidade  de
19www.pf.gov.br/institucional/relatorio-anual-pf/RA%202003.ppt
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desígnios e divisão de tarefas, colaboraram para a ocorrência dos atos ímprobos sob

persecução ministerial,  demonstrando a pertinência subjetiva para figurarem no polo

passivo da presente Ação Civil Pública Para Responsabilização por Ato de Improbidade

Administrativa.

Com base na prova dos autos, se contatou que os requeridos Orlando

da Cruz dos Santos, Frank Elson Ribeiro, Raimundo Ferreira dos Santos e Solino Abreu

Aguiar, efetivamente não prestaram qualquer serviço público,  mas ao contrário,

foram  contratados  para  realizar  serviços  de  interesse  pessoal  dos  deputados

estaduais  Nílton  Bandeira  Franco  e  Valdemar  Júnior,  cometendo  atos  de

improbidade que, além de violarem aos princípios da Administração Pública, ensejaram

enriquecimento  ilícito  e  ocasionaram  prejuízos  ao  erário  em  montante  vultoso,

espoliando o combalido patrimônio público estadual.

A  individualização  das  condutas  dos  requeridos,  decorrentes  do

cometimento de atos de improbidade administrativa, podem ser descritas da seguinte

forma,  denotando  de  maneira  inequívoca,  no  que  consistiu  o  modus  operandi

engendrado pelos demandados, assim como facultando-lhes o exercício constitucional

ao contraditório e a ampla defesa.

5.1.1 – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO REQUERIDO NÍLTON
BANDEIRA FRANCO

O  requerido  Nílton  Bandeira  Franco,  no  exercício  do  cargo  de

Deputado Estadual, valendo-se das prerrogativas conferidas pelo parágrafo 2º, do art. 2º,

da  RESOLUÇÃO  LEGISLATIVA Nº  286,  de  17  de  fevereiro  de  2011 e  de  igual

maneira do aparato estatal colocado a sua disposição pela Casa Legislativa Tocantinense

efetuou  a  indicação  dos  requeridos  Orlando  da  Cruz  dos  Santos,  Frank  Elson

Ribeiro, Raimundo Ferreira dos Santos e Solino Abreu Aguiar, com vistas a prover

os cargos de Assessores Parlamentares – AP 12, 16,17 e 19, lotando-os em seu gabinete.

A despeito disso, não se pode relevar, a circunstância que se emergiu

dos  autos,  evidenciando  que  todos  os  requeridos  indicados  pelo  Deputado  Nílton
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Franco, são pessoas que desfrutam da sua amizade e afinidade, além de serem militantes

políticos do mencionado parlamentar, o acompanhando desde a época que iniciou a sua

trajetória política em Pium.

Pois  bem,  com  a  indicação  efetivada  pelo  demandado  Nílton

Bandeira  Franco,  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Tocantins  promoveu  a

nomeação e posse dos requeridos Orlando da Cruz dos Santos, Frank Elson Ribeiro,

Raimundo  Ferreira  dos  Santos  e  Solino  Abreu  Aguiar,  provendo os  respectivos

cargos de Assessores Parlamentares – AP 12, 16, 17 e 19, lotando-os em seu gabinete.

Após a investidura nos cargos em alusão,  os requeridos  Orlando da

Cruz dos Santos,  Frank Elson Ribeiro,  Raimundo Ferreira dos Santos e Solino

Abreu  Aguiar,  passaram  a  ficar  vinculados  hierarquicamente  e  funcionalmente  ao

Deputado  Nílton  Franco,  que,  por  sinal,  passou  a  não  apenas  consentir  que  estes

percebessem remuneração sem a contraprestação laboral, descumprindo o cumprimento

da  carga  horária  regular,  como,  foi  mais  além,  valendo-se  da  mão  de  obra  desses

servidores, custeada com recursos públicos, para o desenvolvimento de atividades de

caráter privado, que sequer possuíam pertinência temática com as atividades funcionais

e muito menos satisfaziam a preservação do interesse público.

A situação se revelou tão promíscua e imoral, que em um gesto de

enorme degradação moral, o Deputado Nílton Bandeira Franco, promoveu a indicação

do requerido Raimundo Ferreira dos Santos, que, embora formalmente fosse nomeado

para  exercer  o  cargo  de  Assessor  Parlamentar,  a  despeito  de  perceber  remuneração

custeada pela Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, do ponto de vista fático,

ou seja, materialmente, exercia o ofício de Vaqueiro na Propriedade Rural denominada

“Fazenda  Buritirana  II”,  alocada  no  Município  de  Pium,  TO,  pertencente  ao

mencionado parlamentar.

Essa  grave  desonestidade  funcional,  acoimada  de  improbidade

administrativa,  perpetrada  pelo  requerido  Nílton Bandeira  Franco,  em se  valer  do

emprego de mão de obra de assessores parlamentares, custeadas com recursos públicos,

para o desenvolvimento de atividades de caráter particular, revela um trágico cenário
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vivenciado  pelo  Brasil,  em  que  o  descumprimento  à  Constituição  da  República

Federativa e aos princípios da administração pública e demais atos normativos, vem

partindo, justamente, daqueles que deveriam adotar conduta idônea, moral e ética de

forma  irrepreensível,  exercendo  a  probidade  com  devoção,  proporcionando

comportamento exemplar.

A guisa  do  exemplo,  vale  destacar,  que  a  audácia  do  parlamentar

Nílton Bandeira Franco, se revela tamanha, que mesmo após a enorme repercussão dos

fatos noticiados em uma das principais emissoras de televisão do Estado do Tocantins, a

despeito  de  ter  solicitado  a  exoneração  dos  seus  assessores  parlamentares,  ora

requeridos, após a sociedade colocar estes fatos no rol do esquecimento,  ele voltou a

indicar para os cargos de Assessor Parlamentar, os requeridos Frank Elson Ribeiro

e Solino Abreu Aguiar, que, por sinal, continuam lotados em seu gabinete, sendo esta

alegação devidamente comprovada com pesquisas junto ao Portal da Transparência da

Assembleia  Legislativa20,  bem  como  pelos  documentos  anexos,  embora  o  caderno

probatório demonstre de forma inequívoca o descumprimento da carga horária regular,

conforme confessado pelos requeridos em destaque, ao serem inquiridos no âmbito do

Ministério Público.

Desta  forma,  o  demandado  NÍLTON  BANDEIRA  FRANCO,  na

condição de chefe imediato dos requeridos  Orlando da Cruz dos Santos, Frank Elson

Ribeiro, Raimundo Ferreira dos Santos e Solino Abreu Aguiar, não apenas se valeu da

mão de obra desses servidores públicos, inclusive para o desenvolvimento de atividades

políticas,  como,  permitiu  que  eles  não  prestassem  qualquer  serviço  à  Assembleia

Legislativa  do  Estado do Tocantins,  mas,  mesmo assim,  continuasse a  receber  seus

vencimentos regularmente.

Veja-se  que,  ao  indicar  os  Orlando  da  Cruz  dos  Santos,  Frank

Elson Ribeiro, Raimundo Ferreira dos Santos e Solino Abreu Aguiar, para atuarem

na  condição  de  Assessores  Parlamentares,  permitindo  que  não  houvesse  a  efetiva
20http://s2.asp.srv.br/etransparencia.asslegis.tocantins.to/servlet/wppessoaservidordetalhe?
k1l8D79qdwQL29f037RgmIRgt_xbompevo8lN3SlU2quN5G_6baIyWjHSiTQCuqcG257kgaSOI1kkTym
35mf7Q==
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contraprestação  laboral,  a  despeito  de  perceberem  regularmente  a  remuneração,  o

requerido  NÍLTON  BANDEIRA  FRANCO, acarretou  o  enriquecimento  ilícito  de

terceiros,  ou  dele  próprio;  lesou  o  erário  e  violou  os  princípios  da  Administração

Pública.

Assim,  o  demandado  NÍLTON  BANDEIRA  FRANCO,  concorreu

para o enriquecimento  ilícito  dos  requeridos  Orlando da Cruz dos Santos,  Frank

Elson Ribeiro, Raimundo Ferreira dos Santos e Solino Abreu Aguiar, além de ter se

locupletado  da  mão  de  obra  de  servidor  público  para  o  desempenho  do  ofício  de

vaqueiro em sua propriedade rural, às expensas do erário estadual, o que o torna incurso

nos mesmos atos de improbidade praticados pelos assessores parlamentares (arts. 9º,

caput, XI, 10, caput, I e XII, e 11, caput, I e II, todos da Lei Federal nº 8.429/92), por

força do disposto no art.  3º da Lei 8.429/92,  incorrendo em violação aos princípios

constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, previstos no art.

37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, vulnerando, além do mais,

seu dever funcional previsto no art. 4º da Lei 8.429/92.21

5.1.2 – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO REQUERIDO ORLANDO
DA CRUZ DOS SANTOS

O requerido Orlando da Cruz dos Santos, a despeito de ter exercido

os cargos de Assessor Parlamentar – AP 17 e 19, no período compreendido entre 01 de

fevereiro a 16 de dezembro de 2015, devendo, efetivamente, cumprir a jornada regular

de  08  (oito)  horas  estabelecida  pelo  art.  3º  do  Decreto  Administrativo  nº  88/2006,

publicado na edição nº 1470 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa, veiculada em

data de 23 de março de 2006, não apenas ignorava o cumprimento da carga horária

legal,  como,  de  forma  mais  audaciosa  e  afrontosa  aos  princípios  da  Administração

Pública, sequer comparecia ao local de trabalho, não desenvolvendo qualquer atividade

relacionada ao interesse público, muito menos que guardasse pertinência temática com o

cargo ocupado, além de perceber, ilicitamente, a remuneração, custeada com recursos da
21Art.  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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Casa Legislativa do Estado do Tocantins.

Vale ressaltar  que,  além da reportagem veiculada  em rede estadual

evidenciar que o requerido Orlando da Cruz dos Santos, não cumpre com a sua jornada

regular de trabalho, sendo um servidor cognominado de “gafanhoto” por apenas devorar

a folha de pagamento da Assembleia Legislativa, não tendo, sequer, folha de frequência

assinada,  ele  não  possui  nenhum relatório  e/ou  documento  equivalente  que  pudesse

comprovar o desenvolvimento de atividades funcionais a que estava obrigado, sendo

proprietário de um estabelecimento de bebidas no perímetro urbano de Pium. Vejamos:

Aliás, o requerido Orlando da Cruz dos Santos, ao ser inquirido no

âmbito da Promotoria de Justiça de Pium, em data de 25 de abril de 2016, devidamente

orientado por seu Advogado, em relação aos fatos sob elucidação, assim consignou:

[…]  Que já trabalhou como assessor para o Deputado Estadual Nílton
Franco entre 01 de fevereiro de 2015 e 16 de dezembro de 2015 como
assessor, lotado em Pium, TO, sem sede própria, sem horário de trabalho
estabelecido, sem folha de frequência. Não soube informar com clarezas
suas  funções.  Indagado  sobre  a  existência  de  provas  como  atas  de
reuniões para confirmar suas alegações, declarou que não as possui. […]
Que  é  amigo  íntimo  do  Deputado  Nílton  Franco,  pois  praticamente
cresceram juntos. Nada mais. Oitiva de Orlando da Cruz dos Santos. Sem
ênfases no original.

Desta forma, o  requerido  Orlando da Cruz dos Santos, ao  auferir

enriquecimento ilícito, às expensas do erário estadual, decorrente da percepção de
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remuneração sem a contraprestação laboral e descumprimento da carga horária

regular, cometeu ato de improbidade administrativa (arts. 9º, caput, XI, 10, caput,

I,  VII e XII, e 11,  caput,  I e II, todos da Lei Federal nº 8.429/92), por força do

disposto no art. 3º da Lei 8.429/92, violando os princípios constitucionais da legalidade,

moralidade, impessoalidade e eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição da

República Federativa do Brasil, vulnerando, além do mais, seu dever funcional previsto

no art. 4º da Lei 8.429/92.

5.1.3  –  DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO REQUERIDO  FRANK
ELSON RIBEIRO MACENO

O requerido Frank Elson Ribeiro Maceno, a despeito de ter exercido

e continuar exercendo os cargos de Assessor Parlamentar – AP 16, 17 e 19, no período

compreendido entre 01 de fevereiro de 2015 até a presente oportunidade, pois continua

no exercício do cargo de Assessor Parlamentar – AP 17, conforme consulta efetuada

junto ao Portal da Transparência da Casa Legislativa22, devendo, efetivamente, cumprir

a jornada regular de 08 (oito) horas estabelecida pelo art. 3º do Decreto Administrativo

nº 88/2006, publicado na edição nº 1470 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa,

veiculada em data de 23 de março de 2006, não apenas ignorava o cumprimento da

carga horária legal, como, de forma mais audaciosa e afrontosa aos princípios da

administração pública, sequer comparecia ao local de trabalho, não desenvolvendo

qualquer  atividade  relacionada  ao  interesse  público,  muito  menos  que  guardasse

pertinência  temática  com  o  cargo  ocupado,  além  de  perceber,  ilicitamente,  a

remuneração, custeada com recursos da Casa Legislativa do Estado do Tocantins.

Vale ressaltar  que,  além da reportagem veiculada  em rede estadual

evidenciar  que  o  requerido  Frank Elson Ribeiro  Maceno,  não  cumpre  com a  sua

jornada regular de trabalho, sendo um servidor cognominado de “gafanhoto” por apenas

devorar a folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, não

tendo,  sequer,  folha  de  frequência  assinada,  muito  menos  relatório  e/ou  documento
22http://s2.asp.srv.br/etransparencia.asslegis.tocantins.to/servlet/wppessoaservidordetalhe?
Sd100RUHHSv1P7LD6FoBioud+hsr4qbEpz_0UjgWVNy254rXPobWpru_5nlM6tVilTi4bnKk5O2cmrM
EJnAsCQ==
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equivalente que pudesse comprovar o desenvolvimento de atividades funcionais a que

estava  obrigado,  pois,  conforme  depoimento  de  sua  esposa  prestado  à  TV

ANHANGUERA23, ficou constatado que ele, a despeito de ser Assessor Parlamentar,

atua  como  técnico  em  refrigeração  em  diversos  municípios  adjacentes  a  Pium,  a

exemplo  de  Nova  Rosalândia,  Pugmil  e  Lagoa  da  Confusão,  em  detrimento  da

administração pública que o remunera.

Não por acaso, o  Relatório de Pesquisa nº 056/2015, confeccionado

pelo NIS – Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional do Ministério Público do

Estado do Tocantins, detectou que FRANK ELSON RIBEIRO MACENO, constituiu

em 13 de julho de 2012 uma Empresa Individual  inscrita sob o CNPJ 16.462.259/0001-

9424, tendo como principal atividade econômica a manutenção e reparação de máquinas

e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, demonstrando

que,  a  despeito  de  ser  servidor  público  à  época  dos  fatos,  a  prioridade  era  o

desenvolvimento  de  atividades  de  caráter  eminentemente  privado,  percebendo

remuneração sem a contraprestação laboral.

Por seu turno, o requerido  FRANK ELSON RIBEIRO MACENO,

ao ser inquirido no âmbito da Promotoria de Justiça de Pium, TO, em data de 25 de abril

de 2016, devidamente orientado por seu Advogado, em relação aos fatos sob elucidação,

assim consignou:

[…]  Que já trabalhou como assessor para o Deputado Estadual Nílton
Franco entre 01 de fevereiro de 2015 e 16 de dezembro de 2015 como
assessor, lotado em Pium, TO, sem sede própria, sem horário de trabalho
estabelecido, sem folha de frequência. Declarou ausência regular ao local
de  trabalho,  da  percepção  de  remuneração  sem a  efetiva  contraprestação
laboral  e  do  descumprimento  da  carga  horária  regular,  que  ficava  à
disponibilidade e que tinha como atribuição marcar reuniões e não soube
especificar outras atribuições,  cuja chefia era exercida pelo Dr. Solino
Aguiar, cujo cargo também era de assessor. Indagado sobre a existência
de provas como atas de reuniões para confirmar suas alegações, declarou
que não as possui. Que é amigo do Deputado Nílton Franco, mas não é
amigo íntimo.  Nada mais.  Oitiva de  Frank Elson Ribeiro Maceno.  Sem

23http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/12/vaqueiro-de-deputado-esta-na-folha-de-pagamento-da-
al-do-tocantins.html
24http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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ênfases no original.

Desta forma, o requerido FRANK ELSON RIBEIRO MACENO, ao

auferir  enriquecimento  ilícito,  às  expensas  do  erário  estadual,  decorrente  da

percepção de remuneração sem a contraprestação laboral e descumprimento da

carga horária regular, cometeu ato de improbidade administrativa (arts. 9º, caput,

XI, 10, caput, I, VII e XII, e 11, caput, I e II, todos da Lei Federal nº 8.429/92), por

força do disposto no art. 3º da Lei 8.429/92, violando os princípios constitucionais da

legalidade,  moralidade,  impessoalidade  e  eficiência,  previstos  no  art.  37,  caput,  da

Constituição da República Federativa do Brasil, vulnerando, além do mais, seu dever

funcional previsto no art. 4º da Lei 8.429/92.

5.1.4  –  DA  INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  CONDUTA  DO  REQUERIDO
RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS

O requerido  RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS, a despeito

de ter  exercido os cargos de  Assessor Parlamentar – AP 04, 12 e 14,  no período

compreendido  entre  01  de  fevereiro  a  16  de  dezembro  de  2015,  devendo,

efetivamente, cumprir a jornada regular de 08 (oito) horas estabelecida pelo art. 3º do

Decreto Administrativo nº 88/2006, publicado na edição nº 1470 do Diário Oficial da

Assembleia  Legislativa,  veiculada  em  data  de  23  de  março  de  2006, não  apenas

ignorava  o  cumprimento  da  carga  horária  legal,  como,  de  forma  mais  audaciosa  e

afrontosa  aos  princípios  da  administração  pública,  sequer  comparecia  ao  local  de

trabalho, não desenvolvendo qualquer atividade relacionada ao interesse público, muito

menos que guardasse pertinência  temática  com o cargo ocupado,  além de  perceber,

ilicitamente, a remuneração, custeada com recursos da Casa Legislativa do Estado do

Tocantins.

Vale ressaltar que, além da reportagem25 veiculada em rede estadual

evidenciar que o requerido  Raimundo Ferreira dos Santos, não cumpre com a sua

25http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/12/vaqueiro-de-deputado-esta-na-folha-de-pagamento-da-
al-do-tocantins.html
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jornada regular de trabalho, sendo um servidor cognominado de “gafanhoto” por apenas

devorar a folha de pagamento da Assembleia Legislativa, não tendo, sequer, folha de

frequência assinada, ele não possui nenhum relatório e/ou documento equivalente que

pudesse comprovar o desenvolvimento de atividades funcionais a que estava obrigado,

pois atuava como  vaqueiro na propriedade rural denominada “Fazenda Buritirana II”,

alocada no Município de Pium, TO, pertencente ao Deputado Estadual Nílton Bandeira

Franco,  por  sinal,  seu  reduto  eleitoral,  onde  exerceu,  por  02  (dois)  mandatos

consecutivos, o cargo de Prefeito. Vejamos:

O requerido  Raimundo Ferreira  dos  Santos,  ao  ser  inquirido  no

âmbito da Promotoria de Justiça de Pium, em data de 25 de abril de 2016, devidamente

orientado por seu Advogado, em relação aos fatos sob elucidação, assim consignou:

[…]  Que já trabalhou como assessor para o Deputado Estadual Nílton
Franco entre 01 de fevereiro de 2015 e 30 de novembro de 2015 como
assessor,  lotado  em  Pium  –  TO,  sem  sede  própria,  sem  horário  de
trabalho estabelecido, sem folha de frequência.  Declarou, contudo, que,
geralmente o trabalho se iniciava às 08:00 e terminava às 11:00 quando à
tarde retornava ao serviço no período entre 14:00 e 17:00.  Declarou que
ficava à disponibilidade e que tinha como atribuição marcar e organizar
reuniões,  além de ser motorista,  cuja chefia era exercida pelo próprio
Deputado  Nílton  Franco.  […]  Indagado  sobre a  existência  de  provas
como atas de reuniões para confirmar suas alegações, declaro que não as
possui.  […]  Que  atualmente  é  vaqueiro  do  Deputado  Nílton  Franco,
morando  e  trabalhando  na  Fazenda  Buritirana  de  propriedade  do
Deputado. Que exerce a atividade de Vaqueiro desde 01 de dezembro de
2015.  {…}  Que  é  amigo  íntimo  do  Deputado  Nílton  Franco,  pois
cresceram juntos.  Nada mais. Oitiva de  Raimundo Ferreira dos Santos.
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Sem ênfases no original.

Desta  forma,  o  demandado  RAIMUNDO  FERREIRA  DOS

SANTOS,  ao  auferir  enriquecimento  ilícito,  às  expensas  do  erário  estadual,

decorrente  da  percepção  de  remuneração  sem  a  contraprestação  laboral  e

descumprimento  da  carga  horária  regular,  cometeu  ato  de  improbidade

administrativa (arts. 9º, caput, XI, 10, caput, I, VII e XII, e 11, caput, I e II, todos

da Lei Federal nº 8.429/92), por força do disposto no art. 3º da Lei 8.429/92, violando

os  princípios  constitucionais  da  legalidade,  moralidade,  impessoalidade  e  eficiência,

previstos  no  art.  37,  caput,  da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil,

vulnerando, além do mais, seu dever funcional previsto no art. 4º da Lei 8.429/92.

5.1.5 – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO REQUERIDO  SOLINO
ABREU AGUIAR

O  requerido  Solino  Abreu  Aguiar,  a  despeito  de  ter  exercido  e

continuar  exercendo  os  cargos  de  Assessor  Parlamentar  –  AP 12  e  16,  no  período

compreendido entre 01 de fevereiro de 2015 até a presente oportunidade, pois continua

no exercício do cargo de Assessor Parlamentar – AP 16, conforme consulta efetuada

junto ao Portal da Transparência da Casa Legislativa26, devendo, efetivamente, cumprir

a jornada regular de 08 (oito) horas estabelecida pelo art. 3º do Decreto Administrativo

nº 88/2006, publicado na edição nº 1470 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa,

veiculada em data de 23 de março de 2006, não apenas ignorava o cumprimento da

carga horária legal, como, de forma mais audaciosa e afrontosa aos princípios da

administração pública, sequer comparecia ao local de trabalho, não desenvolvendo

qualquer  atividade  relacionada  ao  interesse  público,  muito  menos  que  guardasse

pertinência  temática  com  o  cargo  ocupado,  além  de  perceber,  ilicitamente,  a

remuneração, custeada com recursos da Casa Legislativa do Estado do Tocantins.

26http://s2.asp.srv.br/etransparencia.asslegis.tocantins.to/servlet/wppessoaservidordetalhe?
k1l8D79qdwQL29f037RgmIRgt_xbompevo8lN3SlU2quN5G_6baIyWjHSiTQCuqcG257kgaSOI1kkTym
35mf7Q==
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Vale  ressaltar  que,  reportagem27 veiculada  em  rede  estadual

evidenciou  que  o  requerido  Solino  Abreu  Aguiar,  não  cumpre  com a  sua  jornada

regular de trabalho, sendo um servidor cognominado de “gafanhoto” por apenas devorar

a folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, não tendo,

sequer, folha de frequência assinada, muito menos relatório e/ou documento equivalente

que  pudesse  comprovar  o  desenvolvimento  de  atividades  funcionais  a  que  estava

obrigado.

Coincidentemente,  o  Relatório  de  Pesquisa  nº  056/2015  elaborado

pelo  NIS  –  Núcleo  de  Inteligência  e  Segurança  Institucional,  apontou  ainda  que,

SOLINO ABREU AGUIAR, então ocupante do cargo de provimento em comissão de

Assessor Parlamentar – AP 12,  admitido pela Assembleia Legislativa do Estado do

Tocantins,  em  data  de  01/02/2015,  inscrito  sob  a  matrícula  nº  10795,  lotado  no

gabinete do Deputado Nílton Franco, além de ter laborado no Município de Pium,

TO,  durante  o  período  em  que  o  mencionado  parlamentar  governou  àquele

Município,  também  constituiu  a Empresa  Individual  inscrita  sob  o  CNPJ

01.034.184/0001-7328,  tendo como nome fantasia  “AGROPLAN”,  sendo a  principal

atividade econômica os serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e

pecuárias, a despeito de ser servidor público à época dos fatos, comprovando que a

prioridade  era  o  desenvolvimento  de  atividades  de  caráter  eminentemente  privado,

percebendo remuneração sem a contraprestação laboral.

O requerido  Solino Abreu  Aguiar,  ao  ser  inquirido  no  âmbito  da

Promotoria  de  Justiça  de  Pium,  TO,  em data  de  25  de abril  de 2016,  devidamente

orientado por seu Advogado, em relação aos fatos sob elucidação, assim consignou:

[…]  Que já trabalhou como assessor para o Deputado Estadual Nílton
Franco entre 01 de fevereiro de 2015 e 16 de dezembro de 2015 como
assessor, lotado em Pium, TO, sem sede própria, sem horário de trabalho
estabelecido,  sem  folha  de  frequência. Declarou  que  tinha  como
atribuição marcar, organizar e participar de reuniões,  cuja chefia era
exercida pelo Dr. Ernandes, lotado em Palmas, TO, chefe de gabinete da

27http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/12/vaqueiro-de-deputado-esta-na-folha-de-pagamento-da-
al-do-tocantins.html
28http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Declarou que trabalhava
em conjunto com o Sr. Orlando, Sr. Frank e Sr. Raimundo e que era o
chefe dos mesmos. Indagado sobre a existência de provas como atas de
reuniões para confirmar suas alegações, declarou que não as possui. […]
Que é amigo íntimo do Deputado Nílton Franco, pois cresceram juntos. Nada
mais. Oitiva de Solino Abreu Aguiar. Sem ênfases no original.

Nessa  esteira  de  pensamento,  o  demandado  RAIMUNDO

FERREIRA  DOS  SANTOS,  ao  auferir  enriquecimento  ilícito,  às  expensas  do

erário estadual, decorrente da percepção de remuneração sem a contraprestação

laboral e descumprimento da carga horária regular, cometeu ato de improbidade

administrativa (arts. 9º, caput, XI, 10, caput, I, VII e XII, e 11, caput, I e II, todos

da Lei Federal nº 8.429/92), por força do disposto no art. 3º da Lei 8.429/92, violando

os  princípios  constitucionais  da  legalidade,  moralidade,  impessoalidade  e  eficiência,

previstos  no  art.  37,  caput,  da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil,

vulnerando, além do mais, seu dever funcional previsto no art. 4º da Lei 8.429/92.

5.1.6  –  DA  INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  CONDUTA  DO  REQUERIDO
VALDEMAR RODRIGUES LIMA JÚNIOR

O requerido Valdemar Rodrigues Lima Júnior, no exercício do cargo

de Deputado Estadual, valendo-se das prerrogativas conferidas pelo parágrafo 2º, do art.

2º, da RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 286, de 17 de fevereiro de 2011 e de igual

maneira  do  aparato  estatal  colocado  a  sua  disposição  pela  Casa  Legislativa

Tocantinense, efetuou em data de 01 de dezembro de 2015 a indicação do requerido

Raimundo Ferreira dos Santos, com vista a prover o cargo de Assessor Parlamentar –

AP 14, lotando-o em seu gabinete, conforme se infere do Decreto Administrativo nº

1.257/2015, publicado na edição nº 2292 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa,

veiculada em data de 30 de dezembro de 2015.

Essa nomeação, se deve ao fato de que os Deputados Estaduais Nílton

Bandeira  Franco  e  Valdemar  Rodrigues  Lima  Júnior,  após  a  repercussão  da

matéria jornalística abordando a utilização da mão de obra do assessor parlamentar

Raimundo Ferreira dos Santos, para exercer o ofício de vaqueiro na propriedade rural
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pertencente ao demandado Nílton Franco, denominada “Fazenda Buritirana II”, alocada

no Município  de  Pium,  por  sinal,  seu  reduto  eleitoral,  onde exerceu,  por  02  (dois)

mandatos consecutivos, o cargo de Prefeito29, buscando agasalhá-lo no âmbito da Casa

Legislativa, engendraram estratagema como forma de afastar o favorecimento explícito

do réu Nílton Franco, decorrente da utilização da mão de obra do assessor parlamentar

Raimundo Ferreira dos Santos.

O estratagema se deu da seguinte forma: O requerido Nílton Bandeira

Franco, buscando dissimular a permanência do seu vaqueiro  Raimundo Ferreira dos

Santos, no exercício do cargo de provimento em comissão de Assessor Parlamentar

– AP 14, sem a devida contraprestação laboral no serviço público, a despeito do

ponto de vista fático arregimentar à sua mão de obra para desenvolver atividades

de caráter meramente particular, em  sua  propriedade rural  denominada “Fazenda

Buritirana II”, alocada no Município de Pium, buscou um mecanismo para disfarçar

o vosso intento ímprobo.

Assim, o requerido  Nílton Bandeira Franco,  mediante unidade de

desígnios e divisão de tarefas, contou com a efetiva colaboração do requerido Valdemar

Rodrigues Lima Júnior que assim procedeu:

 Buscando  afastar  a  suposta  pecha  de  favorecimento  real  do

parlamentar Nílton Franco, decorrente da nomeação do seu vaqueiro Raimundo Ferreira

dos  Santos,  com  a  respectiva  lotação  em  seu  gabinete,  o  requerido  Valdemar

Rodrigues Lima Júnior, tomou por bem, em não apenas promover a indicação do

servidor em destaque, como, foi mais além, ainda consentiu com a sua lotação em

seu gabinete.

E  esse  modus  operandi,  por  acaso,  não  foi  idealizado  de  forma

meramente amadora. Pelo contrário, teve o nítido propósito de favorecer o seu colega de

bancada,  Deputado  Nílton  Bandeira  Franco,  além  de  lhe  poupar  de  eventual

questionamento vindouro,  pois,  assim,  caso houvesse alguma arguição em relação à
29https://pt-br.facebook.com/pg/deputadoniltonfranco/about/?ref=page_internal
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nomeação do servidor  Raimundo Ferreira  dos  Santos,  para atuar, do ponto  de vista

fático, como vaqueiro na propriedade rural do requerido Nílton Franco, este, poderia se

valer do argumento, de que o mencionado servidor público não se encontrava lotado em

seu gabinete, de forma que não viesse a lhe recair qualquer responsabilidade sobre tal

conduta.

Não por acaso, embora não seja objeto de apuração nestes autos, não

se  pode  passar  despercebido,  outra  intrigante  coincidência,  que  evidencia  o  forte

relacionamento entre os requeridos Nílton Bandeira Franco e Valdemar Rodrigues Lima

Júnior, qual seja, o fato deste parlamentar, indicar o irmão do Deputado Nílton Franco, a

saber,  Antônio  Propício  Aguiar  Franco  Filho30,  para,  também,  exercer  o  cargo  de

Assessor  Parlamentar  –  AP  08,  conforme  se  infere  do  Decreto  Administrativo  nº

1.257/2015, publicado na edição nº 2292 do Diário Oficial da Assembleia Legislativa,

veiculada em data de 30 de dezembro de 2015, por sinal, no mesmo ato que nomeou o

vaqueiro.

A nomeação do irmão do Deputado Nílton Franco, a saber, Antônio

Propício Aguiar Franco Filho, exercer o cargo de Assessor Parlamentar – AP 08,  foi

renovada em  data  de  01  de  janeiro  de  2016,  conforme  se  infere  do  Decreto

Administrativo  nº  063/2016,  publicado  na  edição  nº  2301  do  Diário  Oficial  da

Assembleia  Legislativa,  veiculada  em data  de  19 de  fevereiro  de  2016,  reforçando,

ainda mais, os laços de afinidades entre os parlamentares.

Assim, o demandado Valdemar Rodrigues Lima Júnior, concorreu

para o enriquecimento ilícito do  requerido  Raimundo Ferreira dos Santos,  além de

ter permitido que o mencionado servidor público desviasse a sua mão de obra em

proveito do Parlamentar Nílton Franco, consentindo com o desempenho do ofício de

vaqueiro  na  propriedade  rural  deste,  às  expensas  do  erário  estadual,  o  que  o  torna

incurso  nos  mesmos  atos  de  improbidade  praticados  pelos  assessores  parlamentares

(arts. 9º, caput, XI, 10,  caput, I, VII e XII, e 11,  caput, I e II, todos da Lei Federal nº

8.429/92), por força do disposto no art. 3º da Lei 8.429/92, incorrendo em violação aos

30http://www.clebertoledo.com.br/n75487
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princípios  constitucionais  da  legalidade,  moralidade,  impessoalidade  e  eficiência

previstos  no  art.  37,  caput,  da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil,

vulnerando, além do mais, seu dever funcional previsto no art. 4º da Lei 8.429/92.

6 – DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

A Constituição Federal de 1988, 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 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/1988,  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
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alusão amoldam-se aos arts. 9º,  caput, XI, 10,  caput, I, VII e XII, e 11,  caput, I e II,

todos da Lei  Federal  nº 8.429/92, por força do disposto no art.  3º  da Lei  8.429/92,

incorrendo  em  violação  aos  princípios  constitucionais  da  legalidade,  moralidade,

impessoalidade e eficiência, previstos no art. 37,  caput, da Constituição da República

Federativa do Brasil, vulnerando, além do mais, seu dever funcional previsto no art. 4º

da Lei 8.429/92.

Isso  porque,  ao  aferirem enriquecimento  ilícito,  em decorrência  da

suposta  ausência  regular  ao  local  de  trabalho,  da  percepção  de  remuneração  sem a

efetiva  contraprestação  laboral  e  do  descumprimento  da  carga  horária  regular,  os

requeridos Orlando da Cruz dos Santos, Frank Elson Ribeiro, Raimundo Ferreira

dos Santos e Solino Abreu Aguiar, praticaram os atos de improbidade administrativa

plasmados no  arts.  9º,  caput,  XI,  10,  caput,  e  11,  caput,  I,  todos da Lei  Federal nº

8.429/92, por força do disposto no art. 3º da Lei 8.429/92. A propósito, confira-se:

Art.  9° Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida
em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas
entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
(…)
XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas
ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no
art. 1° desta lei;   

Art.  10. Constitui  ato  de  improbidade  administrativa  que  causa  lesão  ao
erário  qualquer  ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje  perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

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;

Os requeridos Nílton Bandeira Franco e Valdemar Rodrigues Lima

Júnior, na condição de chefes imediatos dos requeridos Orlando da Cruz dos Santos,

Frank  Elson  Ribeiro,  Raimundo  Ferreira  dos  Santos  e  Solino  Abreu  Aguiar,
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permitiram  que  os  mencionados  Assessores  Parlamentares  não  prestasse  qualquer

serviço  à  Assembleia  Legislativa,  mas,  mesmo  assim,  continuasse  a  receber  seus

vencimentos regularmente.

Assim,  concorreram  para  o  enriquecimento  ilícito  dos  requeridos

Orlando da Cruz dos Santos, Frank Elson Ribeiro, Raimundo Ferreira dos Santos

e  Solino Abreu Aguiar,  o  que  os  torna  incursos  nos  mesmos  atos  de  improbidade

praticados pelos assessores parlamentares em alusão (arts. 9º, caput, XI, 10, caput, e 11,

caput, I, da Lei 8.429/92), por força do disposto no art. 3º da Lei 8.429/92:

Art. 3º -  As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele
que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática
do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou
indireta.

Não  obstante  isso,  além  dos  atos  de  improbidade  administrativa

perpetrados  em concurso  com os  requeridos  Orlando da Cruz dos  Santos,  Frank

Elson  Ribeiro,  Raimundo  Ferreira  dos  Santos  e  Solino  Abreu  Aguiar,  os

demandados  Nílton  Bandeira  Franco  e  Valdemar  Rodrigues  Lima  Júnior,  na

condição de chefes imediatos dos assessores parlamentares em evidência,  praticaram

atos de improbidade administrativa autônomos,  conforme se verifica dos  arts. 10,

caput, I e XII, e 11, caput, I e II, da Lei 8.429/92.

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, I, II e III, da Lei 8.429/92.

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 o percebimento da remuneração
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relativa ao exercício de cargo de provimento em comissão (Assessor Parlamentar), para

o qual  foram nomeados os requeridos  Orlando da Cruz dos Santos,  Frank Elson

Ribeiro, Raimundo Ferreira dos Santos e Solino Abreu Aguiar, mediante indicação

dos  Deputados  Estaduais  Nílton  Bandeira  Franco  e  Valdemar  Rodrigues  Lima

Júnior,  sem  a  contraprestação  laboral  correlata,  mormente  quando  considerado  o

descumprimento da carga horária de quarenta horas semanais,  revela a incorporação

indevida  de  recursos  públicos  em  seu  patrimônio,  restando,  assim,  tipificada  a

improbidade administrativa por força do enriquecimento ilícito, em razão da presença

do elemento subjetivo (dolo) de deslealdade funcional.

Para  o  reconhecimento  de  ato  de  improbidade,  segundo  a

jurisprudência do 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 demonstrado

no caso em debate o dolo dos requeridos Orlando da Cruz dos Santos, Frank Elson

Ribeiro, Raimundo Ferreira dos Santos e Solino Abreu Aguiar, mediante indicação

dos  Deputados  Estaduais  Nílton  Bandeira  Franco  e  Valdemar  Rodrigues  Lima

Júnior, decorrente da contraprestação laboral correlata, mormente quando considerado

o descumprimento da carga horária de quarenta horas semanais.

Na  mesma  esteira  da  responsabilização,  incide  os  Deputados

Estaduais  Nílton Bandeira Franco e Valdemar Rodrigues Lima Júnior, por serem

os responsáveis pela indicação dos assessores parlamentares, além de figurarem como

chefes imediatos, consentindo com a percepção da remuneração sem a contraprestação

laboral, pois, sendo conhecedores do ordenamento jurídico, até porque figuram como

legisladores, tem plena consciência de que os servidores indicados têm a obrigação legal

e  moral  de  cumprirem  com  a  efetiva  carga  horária,  cometendo,  assim,  ato  de

improbidade.

E mais, os requeridos se locupletaram ilicitamente em detrimento do

erário, na medida em que percebia mensalmente vencimentos por um cargo público que

202 Norte, Conj. 03 - Av. Teotônio Segurado, esq. com a Av. LO 04, Sala 102, Cx. Postal 13, CEP.:  77.006-218
                           Telefone: (63) 3216-7503                   Palmas-Tocantins                                                                                               



39

22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL

exige  dedicação  exclusiva  e  integral,  quando,  em  inúmeras  ocasiões,  não  dava

expediente na Assembleia em período integral.

A chefia imediata que mantém sob a sua hierarquia funcional servidor

público  sem  exercer  qualquer  tipo  de  vigilância,  para  desempenhar  parcela  das

atribuições funcionais inadimplidas pelo servidor nomeado, contribui para a ocorrência

de prejuízo ao erário, na medida em que permite a dissipação de recursos públicos sem

que  seja  oferecida  qualquer  contrapartida  benéfica  à  Administração  Pública.  Nessa

esteira jurisprudencial, confira-se:

EMENTA – TJMG - PROCESSO CIVIL - PRELIMINAR DE
NULIDADE  DA  SENTENÇA  -  OFENSA  AO  DEVIDO
PROCESSO LEGAL - REJEIÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  -  LEI  8.429/92  -
NOMEAÇAO  PARA  CARGO  COMISSIONADO  -
AUSÊNCIA  DO  SERVIDOR  DURANTE  O  TEMPO
CONTRATADO  -  "FUNCIONÁRIO  FANTASMA"  -
OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO - PRESENÇA
DO  ELEMENTO  SUBJETIVO  DE  DESLEALDADE
FUNCIONAL  -  CONFIGURAÇÃO  DA  CONDUTA
ÍMPROBA  EM  RELAÇÃO  À  AUTORIDADE
NOMEANTE  E  AO  SERVIDOR  NOMEADO  -
APLICAÇÃO DAS SANÇÕES. 1[...].4 - O percebimento da
remuneração  relativa  ao  exercício  de  cargo  comissionado,
para o qual foi nomeado o servidor, sem a contraprestação
laboral  correlata,  mormente  quando  considerado  o
descumprimento  da  carga  horária  de  quarenta  horas
semanais,  revela  a  incorporação  indevida  de  recursos
públicos  em  seu  patrimônio,  restando,  assim,  tipificada  a
improbidade  administrativa  por  força  do  enriquecimento
ilícito. 5 - A autoridade nomeante que contrata profissional
para  desempenhar  parcela  das  atribuições  funcionais
inadimplidas  pelo  servidor  nomeado,  contribui  para  a
ocorrência de prejuízo ao erário, na medida em que permite
a  dissipação  de  recursos  públicos  sem  que  seja  oferecida
qualquer contrapartida benéfica  à  Administração  Pública.
(TJMG -  Apelação  Cível  1.0134.14.004693-6/003,  Relator(a):
Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
16/05/2017, publicação da súmula em 26/05/2017).
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Assim, considerando a ocorrência de lesão ao patrimônio público, os

réus  sujeitar-se-ão,  ainda,  ao  art.  5º  da  Lei  8.429/92,  ou  seja,  à  obrigação  de

ressarcimento integral do dano (“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.”).

Dessarte, ao agir de forma malsinada, Orlando da Cruz dos Santos,

Frank Elson Ribeiro, Raimundo Ferreira dos Santos e Solino Abreu Aguiar, mediante

indicação dos Deputados Estaduais Nílton Bandeira Franco e Valdemar Rodrigues Lima

Júnior,  subverteram o princípio  da  supremacia  do interesse público,  sobrepujando-o

com a satisfação de seus interesses privados, em completo menosprezo ao exercício das

funções de servidor público estadual, cujo cargo demandava dedicação exclusiva.

Curial  sublinhar  que,  o  art.  3º  do  Decreto  Administrativo  nº

88/2006, publicado na  edição nº  1470 do Diário Oficial  da Assembleia  Legislativa,

veiculada  em  data  de  23  de  março  de  2006,  revela-se  inequívoco  em  relação  a

obrigatoriedade  dos  ocupantes  de  cargos  de  provimento  em  comissão

desempenharem às suas atribuições em regime de dedicação exclusiva,  denotando,

que sob hipótese alguma, os réus poderiam desempenhar qualquer atividade de caráter

particular, violando, por conseguinte, os princípios da administração pública, dentre os

quais,  o  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade.  Eficiência  e  probidade

administrativa.

Ao procederem assim, os réus comprovadamente concorreram para a

consumação do ato improbo ora perseguido, conforme se denota do caderno probatório

coligido aos autos.

Por esse aspecto, percebe-se que a conduta dos requeridos, também

ensejou na violação dos postulados da administração pública, plasmados no caput do

art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, amoldando-se, também, aos

atos de improbidade administrativa censurados pelo art. 11 da Lei Federal nº 8.429/92,

pois  vai  de  encontro  aos  princípios  da  legalidade,  moralidade,  impessoalidade  e

eficiência.

202 Norte, Conj. 03 - Av. Teotônio Segurado, esq. com a Av. LO 04, Sala 102, Cx. Postal 13, CEP.:  77.006-218
                           Telefone: (63) 3216-7503                   Palmas-Tocantins                                                                                               



41

22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL

6.3 – DO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE
BENS E ATIVOS DOS REQUERIDOS

A Constituição Federal, 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.

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.
[...]
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, a saber, o  fumus boni juris  e o  periculum in mora,

como demonstraremos.

6.3.1. 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  réus,  com

expressiva lesão ao erário e aos princípios da administração pública, em razão da prática

de atos de improbidade administrativa decorrente da percepção de remuneração sem a

contraprestação  laboral,  com  a  aquiescência  dos  chefes  imediatos,  em  prejuízo  do
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interesse público.

6.3.2.  DO  PERICULUM IN MORA –  DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOB A
SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO: DECORRÊNCIA NATURAL DA
PRÁTICA DO ATO ÍMPROBO.

Consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 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. É o que

se observa:

DIREITO  SANCIONADOR.  REGIMENTAL  EM  ARESP.
ACP  POR  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO IMPLICADO NA
ORIGEM   CONTRA   DECISÃO   DE   PRIMEIRO   GRAU
QUE  DETERMINOU  A INDISPONIBILIDADE  DE BENS
DO  RÉU.  PRETENSÃO  NESTA  CORTE  SUPERIOR  DE
REFORMA  DO  ARESTO DO TJ/MT QUE CONFIRMOU A
DECISÃO PRIMITIVA,  ESTA QUE APONTOU PARA A
DESNECESSÁRIA  EVIDENCIAÇÃO  DE  ATOS  DE
DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL   PELO   RÉU  PARA
QUE   SE   DEFIRA   A   MEDIDA   CAUTELAR
CONSTRICTIVA   EM   AÇÃO  DE  IMPROBIDADE.
CONCLUSÃO  MANTIDA  PELA PRESIDÊNCIA  DESTE
TRIBUNAL  SUPERIOR,  AO  APLICAR  PRECEDENTE
JULGADO NESTE   TRIBUNAL   SOB  O  RITO  DO
ART.  543-C  DO  CPC/73  (RESP. 1.366.721/BA,  REL.
P/ACÓRDÃO  MIN. OG FERNANDES, DJE 19.9.2014).  A
PARTE  AGRAVANTE,  PORÉM,  PRETENDE  A REFORMA
DA DECISÃO POR EXIGIR PROVA  DE QUE O ACUSADO
DISSIPOU BENS, ARGUMENTO AFRONTOSO AO CITADO
PRECEDENTE.  AGRAVO REGIMENTAL DO IMPLICADO
DESPROVIDO. 1.  Esta  Corte  Superior,  em  interpretação
ao  art.  7º.  da Lei 8.429/92,   firmou   o   entendimento   de
que   a  decretação  de indisponibilidade  de  bens  em  ACP
por Improbidade Administrativa  dispensa a demonstração
de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do  patrimônio
para  a  configuração  do  periculum  in  mora,  o  qual  está
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implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/92,
bastando a demonstração do fumus boni juris, que consiste
em  indícios  de  atos  ímprobos  (REsp.  1.366.721/BA.Rel.
p/Acórdão  Min.  OG  FERNANDES,  DJe  19.9.2014).  […]  4.
Agravo Regimental do implicado desprovido. (AgRg no AREsp
733.681/MT,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA
FILHO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  20/06/2017, DJe
28/06/2017).

Com efeito,  esse entendimento está plenamente consentâneo com o

art.  37,  §4º,  da  CF,  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.

6.3.3. 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 administração pública e, por isso, ajustáveis aos tipos da

Lei  Federa  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 propósito:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO.  1.  A Primeira  Seção,  em  sede  de  recurso
especial  repetitivo  (REsp  n.  1.366.721/BA),  firmou  o
entendimento de que o magistrado que preside a  ação  de
improbidade,  desde  que  de  forma  fundamentada, pode
decretar   a   indisponibilidade  cautelar  de  bens  do
demandado, quando presentes  indícios  da  prática  de  atos
ímprobos  - como no caso vertente  -,  estando o periculum in
mora  implícito  no  comando  legal  que  rege  a  matéria. 2.
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1504360/RO, Rel.
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Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 09/05/2017, DJe 20/06/2017).

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, 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,  podendo,  até  mesmo,

inviabilizar  o  ressarcimento  ao  erário  estadual,  tornando-se  inócua  a  prestação

jurisdicional.

7 – DO PEDIDO

Devidamente comprovada a prática, pelos réus em comento, de atos

de improbidade administrativa, REQUER o Ministério Público do Estado do Tocantins:

A) cautelarmente, com  espeque  no  art.  37,  §4º,  da  Constituição

Federal,  na  forma  do  art.  7º,  da  Lei  Federal  nº  8.429/92,  a decretação  da

indisponibilidade dos bens dos acionados, até os limites a seguir indicados para cada

réu, recaindo preferencialmente sobre dinheiro, nos termos do art. 835, I, do CPC31, a

ser efetivada pelo Sistema de penhora on-line do Banco Central – Bacen Jud32, pois em

casos desse jaez, o STJ33 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.

A.1) Nílton Bandeira  Franco:  R$  540.993,75;  correspondente  aos

valores que permitiu que fossem incorporados ilicitamente ao patrimônio dos assessores

parlamentares  lotados  em  seu  gabinete,  em  relação  de  hierarquia  funcional.  (R$

31Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em
depósito ou aplicação em instituição financeira;
32https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/dologin
33  […] 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).
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180.331,25) x 3 (três) vezes o valor da multa civil, conforme estabelece o art. 12, III, da

Lei Federal nº 8.429/92;

A.2) Valdemar  Rodrigues  Lima  Júnior:  R$ 8.802,12;

correspondente  aos  valores  que  permitiu  que  fosse  incorporado  ilicitamente  ao

patrimônio do assessor parlamentar Raimundo Ferreira dos Santos, que manteve lotado

em  seu  gabinete34,  conforme  se  infere  do  Decreto  Administrativo  nº  1.257/2015,

publicado na edição nº 2292, do Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do

Tocantins, veiculada em data de 30 de  dezembro de 2015, percebendo remuneração

sem a devida contraprestação laboral no mês de dezembro de 2015 (R$ 2.939,04) x

3 (três) vezes o valor da multa civil,  conforme estabelece o art.  12, I,  II,III,  da Lei

Federal nº 8.429/92;

A.3) Orlando da Cruz dos Santos:  R$ 91.701,00; correspondente a

soma do valor percebido ilicitamente como Assessor Parlamentar (R$ 30.567,24) x 3

(três) vezes o valor da multa civil,  conforme estabelece o art.  12, I,  II e III,  da Lei

Federal nº 8.429/92;

A.4) Frank Elson Ribeiro: R$ 143.126,37; correspondente a soma do

valor percebido ilicitamente como Assessor Parlamentar (R$ 47.708,79) x 3 (três) vezes

o valor  da multa  civil,  conforme estabelece o art.  12,  I,  II  e  III,  da Lei  Federal  nº

8.429/92;

B.5)  Raimundo  Ferreira  dos  Santos:  R$  137.252,76;

correspondente a soma do valor percebido ilicitamente como Assessor Parlamentar (R$

45.750,92) x 3 (três) vezes o valor da multa civil, conforme estabelece o art. 12, III, da

Lei Federal nº 8.429/92;

A.6) Solino Abreu Aguiar: R$ 168.913,62; correspondente a soma do

valor percebido ilicitamente como Assessor Parlamentar (R$ 56.304,54) x 3 (três) vezes

o valor da multa civil, conforme estabelece o art. 12, III, da Lei Federal nº 8.429/92;

B) Decretada  a  MEDIDA  CAUTELAR  DE

INDISPONIBILIDADE DE BENS e valores, REQUER-SE, com espeque no art. 189,
34http://www.clebertoledo.com.br/n75487
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I,  do  CPC,  a  DECRETAÇÃO  DO  SIGILO  dos  autos  evidenciados  até  o

cumprimento das diligências adiante elencadas, para se assegurar a sua efetividade e

operacionalização, levantando-o em seguida, por não mais justificar a necessidade de se

repousar o sigilo:

B.1) Emissão de ordem de indisponibilidade por intermédio da CNIB

–  Central  Nacional  de  Indisponibilidade  de  Bens,  instituída  pelo  Provimento  nº

39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, de todos os imóveis localizados

em nome dos requeridos.

B.2.)  Seja realizada a indisponibilidade on-line de todos os veículos

dos réus por intermédio do Sistema RENAJUD – 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;

B.3) Seja oficiada à Secretaria da Receita Federal para que forneça o

Dossiê Integrado, inclusive declaração sobre operações imobiliárias – DOI, referente

aos Requeridos, no período de 2015 a 2017;

B.4) seja determinado à CVM – Comissão de Valores mobiliários que

circularize entre  as companhias  prestadoras  do serviço de custódia fungível  e  ações

escriturais e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, depositários

centrais, custodiantes e escrituradores, a adoção de medidas necessárias no âmbito de

suas  atribuições  para  efetivação  da  medida  de  indisponibilidade,  devendo  ser

encaminhado o resultado diretamente ao Juízo, enfatizando-se que as instituições

financeiras deverão apenas efetuar o bloqueio, sem a transferência do valor para

conta judicial até ulterior determinação do juízo, evitando eventuais perdas em razão

de resgates antecipados.

Ainda,  requer-se  que,  após  decretada  a  indisponibilidade,  as

respectivas  instituições  financeiras  forneçam  extratos  em  formato  .txt  ou  .pdf

relativamente ao período compreendido entre 2015 a 2017;
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B.5) seja determinado à JUCETINS - Junta Comercial do Estado do

Tocantins que adote as providências necessárias à indisponibilidade de ações, quotas, ou

participações societárias de qualquer natureza em nome dos demandados, apresentando

a esse Juízo a relação dessas ações, quotas ou participações societárias.

C) seja  esta  petição  inicial  autuada  com  os  documentos  que  a

acompanham, notificando-se os réus 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,  aplicando-se  a  prerrogativa  de  imprimir

tramitação  prioritária  no  presente  feito,  conforme  disposição  elencada  no  item

2.23.535 e  seus  demais  dispositivos  da  Consolidação  das  Normas  Gerais  da

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins;

D) após o oferecimento de tal manifestação, ou transcorrido o prazo

legal sem sua apresentação, seja recebida esta petição inicial, citando-se os réus para,

querendo, ofertarem contestação, no prazo ordinário de quinze dias, conforme disposto

no artigo 17, § 9º, da Lei Federal n.º 8.429/92;

E) seja  o  Estado  do  Tocantins notificado  por  intermédio  da  sua

Procuradoria-Geral, 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 4.717/65;

F) sejam todos os réus condenados nas sanções previstas no art. 12,

I,  II  e III,  da Lei  Federal nº 8.429/92,  em razão da prática de atos de improbidade

administrativa, tipificados no art. 9º, caput, XI, art. 10, caput, I e XII, art. 11, caput, I e

II na forma do art. 3º da Lei Federal nº 8.429/92.

G) a  condenação  dos  réus  ao  pagamento  de  custas  processuais  e

35Dos  Processos  de  Natureza  Coletiva  2.23.5  –  Terão  prioridade,  na  tramitação  em  primeira
instância, os procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, que tratam a
respeito de:
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que
seja titular grupo, categoria,  ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária,  por uma
relação jurídica base, nos termos do artigo 81, parágrafo único, II, do Código de Defesa do Consumidor;
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demais verbas de sucumbência;

H) no caso de julgamento procedente do pedido contido no item  F,

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;

I) Requer ainda, que seja inserido o nome dos réus no  CNCIAI36 -

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa

e Inelegibilidade, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme preconiza a

Resolução  CNJ  nº  4437,  de  20  de  novembro  de  2007,  com  a  redação  dada  pela

Resolução nº 172 de 08/03/2013;

8 – DAS PROVAS

Por fim, o Ministério Público protesta pela produção de toda a prova

em  direito  admitida  e,  em  especial,  a  documental,  pericial,  depoimento  pessoal  e

testemunhal,  cujo rol será ofertado oportunamente,  nos termos do art.  357, § 4º,  do

Código de Processo Civil.

9 – VALOR DA CAUSA 

Atribui-se à causa o valor de R$ 540.993,75 (quinhentos e quarenta

mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) correspondente ao

valor  do  dano,  decorrente  da  percepção  ilícita  pelos  assessores  parlamentares  em

alusão, sem a devida contraprestação laboral, que foram incorporados ilicitamente aos

seus respectivos patrimônios (R$ 180.331,25) x 3 (três) vezes o valor da multa civil38,

conforme estabelece o art. 12, I, II e III, da Lei Federal nº 8.429/92.
36https://www.indisponibilidade.org.br/institucional
37 http://www.cnj.jus.br/images/stories/docs_cnj/resolucao/rescnj_44.pdf
38 http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/manual_de_calculos_online.pdf
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Termos em que
Pede deferimento.

Palmas/TO, 05 de setembro de 2017.

   Miguel Batista de Siqueira Filho
   22º Promotor de Justiça da Capital

ROL DE TESTEMUNHAS
-  Ana Paula  Rehbein,  podendo ser  localizada  no seguinte  endereço funcional:  TV
Anhanguera,  Quadra  102  Norte,  Avenida  NS 02,  Lotes  09/10,  Conjunto  02,  Plano
Diretor Norte, Palmas, TO;
- Raimundo Nonato Carneiro, podendo ser localizada no seguinte endereço funcional:
TV Anhanguera, Quadra 102 Norte, Avenida NS 02, Lotes 09/10, Conjunto 02, Plano
Diretor Norte, Palmas, TO.
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