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D E C I S Ã O 

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido urgente, interposto pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, em face de decisão prolatada nos 

autos da ação em epígrafe, ajuizada em desfavor do ESTADO DO TOCANTINS e 

FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS – FCC, na qual se discute alguns aspectos tangentes ao 

Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 04, de 2017, celebrado em 25/4/2017 

entre o ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio da PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DO TOCANTINS - PGE e a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS – FCC, o qual 

objetiva a prestação de serviços técnicos especializados de organização das provas atinentes 

ao Concurso Público para provimento do cargo de Procurador do Estado. 

Nesta via recursal, manifestou o Ministério Público Estadual preocupação 

com problemas técnicos de natureza orçamentária, bem como com a majorarão dos gastos 

com pessoal que poderão advir das futuras nomeações inerentes ao concurso público em voga. 

Em análise perfunctória (Evento 2), indeferi a tutela de urgência que 

buscava suspender a eficácia do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços no 04, de 

2017, celebrado em 25/4/2017 entre o ESTADO DO TOCANTINS, por intermédio da 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS - PGE e a FUNDAÇÃO 

CARLOS CHAGAS – FCC. 
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No entanto, verifico a necessidade de reanalisar a medida anteriormente 

tomada, diante do quadro de crise institucional que se apresenta, decorrente da cassação do 

atual governador pelo Tribunal Superior Eleitoral no último dia 23 do corrente mês, no 

Recurso Ordinário no 0001220- 86.2014.6.27.0000, e pelo fato de que este vem praticando 

atos administrativos e de gestão incompatíveis com a normalidade e respeito aos princípios 

constitucionais que regem a Administração Pública, conforme asseverei na decisão proferida 

na Ação Cautelar Inominada no 0006407-68.2018.827.0000, requerida pela Procuradoria 

Geral de Justiça do Tocantins. 

Nesse contexto, reporto-me àquela decisão para considerar as recentes 

informações trazidas pela mídia estadual concernente à intervenção da Delegacia 

Especializada de Repressão a Crimes de Maior Potencial contra a Administração Pública – 

DRACMA nas dependências do Instituto de Terras do Tocantins (ITERTINS), tendo em vista 

que servidores estariam, na calada da noite, emitindo títulos de propriedade de forma 

aparentemente ilegal, que se confirmada, transmuda-se em danos ao patrimônio público 

estadual. 

Ações como estas, caso sejam comprovadas, estão, inequivocamente, 

dissociadas do fim público a que deveriam se destinar. 

Entrevê-se que tais práticas estão sendo perpetradas em razão do possível 

fim da gestão à frente do Executivo Estadual, devido à cassação dos mandatos pela Corte 

Superior Eleitoral, situação que conclama olhares atentos, sendo de rigor a atuação 

jurisdicional, lastreada no poder geral de cautela, para que o Poder Judiciário possa apresentar 

uma prestação jurisdicional efetiva, apta a garantir a segurança do resultado útil do processo. 

A situação tratada naqueles autos, notadamente no que se refere ao concurso 

da Polícia Militar, a colocar em risco a regularidade orçamentária, guarda similitude com a 

desse feito, de modo que há necessidade de alinhamento das decisões mediante manifestação 

explícita sobre o Concurso Público para provimento do cargo de Procurador do Estado do 

Tocantins, ainda que naquela decisão já tenha determinado a suspensão de todo processo 

seletivo e de contratação de servidores comissionados e efetivos. 

Valho-me aqui dos mesmos fundamentos lançados naquela decisão, 

determinando sua juntada ao presente feito. 
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Registre-se quanto ao concurso em questão, que as provas objetivas de 

caráter eliminatório e classificatório foram aplicadas no dia 4/3/2018, ao passo que as provas 

escritas estão agendadas para ocorrerem nos dias 28 e 29 de abril deste ano. 

Assim, considerando que a segunda fase está em vias de acontecer, me 

parece razoável e prudente atuar com o desiderato de suspender o trâmite do concurso, 

sobretudo porque a medida possibilita o acautelamento do interesse público em apreço, e 

também dos próprios candidatos, elidindo também, a homologação do certame do qual pairam 

dúvidas sobre o regular trâmite legal, especialmente no que diz respeito à conjecturada 

inobservância aos ditames orçamentários e de aspectos das Leis de Licitação e de 

Responsabilidade Fiscal. 

Diante desse momento extremamente delicado de instabilidade 

administrativa e financeira pelo qual passa o Estado, sujeito à transição abrupta para um 

governo provisório que pode não passar de sessenta dias, deve-se ter todo o cuidado para que 

os atos praticados não provoquem maior ruína do que a já experimentada pelos cofres 

públicos, notadamente em relação à despesa com pessoal. 

Portanto, há plausibilidade do direito subjetivo, e o risco de dano é evidente, 

de modo que a prudência recomenda a suspensão do concurso objeto desta lide até a posse do 

Governador a ser eleito nas próximas eleições determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Posto isso, utilizando do poder geral de cautela, reconsidero a decisão 

constante do Evento 2, para determinar a suspensão do andamento do III Concurso Público de 

Provas e Títulos para o provimento de cargos na carreira de Procurador do Estado do 

Tocantins (Edital no 1/2017) até a posse do Governador a ser eleito nas próximas eleições 

determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, proibindo, inclusive, a divulgação das notas e 

pontuações dos candidatos, bem como dos resultados inerentes ao certame. 

Comunique-se com urgência o teor desta decisão ao juízo de origem. 

Publique-se, registre-se e intimem-se. 

Cumpra-se. 

Palmas-TO, 26 de março de 2018. 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Relator 
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