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para apresentar informações acerca do caso ora retratado, bem 
como eventuais medidas para a solução da questão (evento2 - 
OfÍCIO 145/2020/GAB/2.ªPJM).
Em resposta, o Gestor Público Municipal através de sua Procuradoria 
Jurídica esclareceu que não há qualquer indicio de desvios de 
verbas ocasionando dano ao erário, bem como não houve qualquer 
questionamento acerca do referido assunto advindo do Tribunal de 
Contas do Estado. Informou ainda que o funcionário em questão é 
servidor público efetivo do Estado do Tocantins e o seu desligamento 
da Prefeitura ocorreu em virtude de estar em desvio de função do 
seu cargo originário e consequentemente, pela possibilidade de 
perder benefício previsto em lei, tais como, progressões funcionais ( 
evento 6 - OfÍCIO/PROCURADORIA/N.º 39/2020).
Em seguida, notificou-se o servidor Paulo Solidonio para apresentar 
manifestação/defesa acerca dos fatos investigados ( evento 3).
Em resposta, o servidor Paulo Solidonio esclareceu que o motivo 
de sua saída do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal 
de Miracema do Tocantins- TO se deu tão somente por questões 
pessoais. Informa que é servidor efetivo do governo do Estado do 
Tocantins, com o cargo de contador e que estava cedido ao Município 
conforme decreto de revogação de cessão de 6 de maio de 2020, 
publicado no DOE e que atualmente esta lotado na Unidade de 
Atendimento da Secretaria da fazenda em Miranorte-TO. Esclarece 
ainda que desconhece qualquer irregularidade na gestão financeira 
da Prefeitura de Miracema do Tocantins, enfatizando que todos os 
atos da Administração do Município são publicados no Portal da 
Transparência, inclusive as movimentações ( evento 5).
Posteriormente, notificou-se o Secretário Municipal de Administração 
e finanças para apresentar manifestação/defesa acerca dos fatos 
investigados ( evento 4). Sendo, que quedou-se inerte.
Em síntese, é o relatório.
2 – MANIfESTAÇÃO
Com efeito, o art. 5º, III, da Resolução nº 05/2018 do CSMP/TO, 
preceitua que:
Art. 5º A notícia de fato será arquivada quando:
I – o Ministério Público não tiver legitimidade para apreciar o fato 
narrado;
II – o fato narrado não configurar lesão ou ameaça de lesão aos 
interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público;
III – o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação 
judicial ou já se encontrar solucionado;
IV – a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, 
nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho 
Superior do Ministério Público;
V – for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos 
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação 
para complementá-la;
VI – for incompreensível. (grifo nosso)
No mesmo sentido, o art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 do CNMP, 
com redação alterada pela Resolução no 189, de 18 de junho de 
2018, preconiza que:
Art. 4º A Notícia de fato será arquivada quando:
I – o fato narrado já tiver sido objeto de investigação ou de ação 
judicial ou já se encontrar solucionado;
II – a lesão ao bem jurídico tutelado for manifestamente insignificante, 
nos termos de jurisprudência consolidada ou orientação do Conselho 
Superior ou de Câmara de Coordenação e Revisão;
III – for desprovida de elementos de prova ou de informação mínimos 
para o início de uma apuração, e o noticiante não atender à intimação 
para complementá-la. (grifo nosso)

Destarte, no caso em epígrafe, observa-se que a demanda foi 
solucionada, uma vez que como se vê o servidor Paulo Solidônio é 
servidor efetivo do estado do Tocantins e estava cedido para Prefeitura 
Municipal de Miracema do Tocantins, sendo o motivo de sua saída da 
Prefeitura se deu por questões pessoais conforme esclarecimentos 
em anexo, bem como o Gestor Público Municipal esclareceu que não 
há qualquer indicio de desvios de verbas ocasionando dano ao erário, 
bem como não houve qualquer questionamento acerca do referido 
assunto advindo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.
3 – CONCLUSÃO
Ante o exposto, com fundamento no art. 5º, III, da Resolução nº 
05/2018 do CSMP/TO, c/c o art. 4º, I, da Resolução nº 174/2017 
do CNMP, PROMOVO O ARqUIVAMENTO da NOTÍCIA DE fATO 
autuada sob o nº 2020.0002656, pelos motivos e fundamentos acima 
delineados.
Deixo de proceder à remessa dos presentes autos ao Egrégio 
Conselho Superior do Ministério Público, tendo em vista que o caso 
em destaque não se amolda às exigências da Súmula nº 003/2013 do 
CSMP/TO, vez que não foram realizadas diligências investigatórias.
Determino que seja promovida a cientificação do noticiante da 
presente decisão de arquivamento, preferencialmente por meio do 
diário eletrônico, tendo em vista tratar-se de representação  apócrifa, 
deixando consignado que, acaso tenha interesse, poderá recorrer, 
no prazo de 10 dias, nos termos do § 1º, do art. 5º, da Resolução nº 
05/2018 do CSMP/TO.
Decorrido o prazo sem manifestação, a presente Notícia de fato 
deverá ser arquivada eletronicamente no sistema E-EXT, ficando 
registrada em ordem cronológica, deixando a documentação à 
disposição dos órgãos correcionais, conforme preconiza o art. 6º, da 
Resolução nº 05/2018 do CSMP/TO.
Havendo recurso devidamente protocolizado, venham-me conclusos 
os autos, para os fins do § 3º, do art. 5º, da Resolução nº 05/2018 
do CSMP/TO.
À Secretaria para o cumprimento das medidas aqui determinadas.
Cumpra-se.

MIRACEMA DO TOCANTINS, 16 de setembro de 2020

Documento assinado por meio eletrônico
STERLANE DE CASTRO fERREIRA

02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRACEMA DO 
TOCANTINS

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - ICP/2761/2020

Processo: 2020.0003146

PORTARIA
O Ministério Público do Estado do Tocantins, por intermédio da 
Promotoria de Justiça de Novo Acordo-TO, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 129, III, da Constituição federal; 
26, I, da Lei nº 8.625/93; art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 e 61, I, da Lei 
Complementar Estadual nº 051/08;
CONSIDERANDO o teor da Notícia de fato nº 2020.0003146, a 
qual foi instaurada tendo em vista a matéria jornalística publicada no 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO ACORDO
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Portal T1 Notícias, com a informação que o caminhão da Prefeitura 
de Novo Acordo, que caiu sobre a ponte de madeira no município de 
Rio Sono/TO, estava transportando materiais de construção para a 
fazenda da filha do Prefeito de Novo Acordo, Elson Lino de Aguiar;
CONSIDERANDO que nos termos do artigo 37, caput, da 
Constituição federal, a Administração Pública deve obedecer aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, dentre outros expressos ou implícitos decorrentes de todo 
o ordenamento jurídico pátrio;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 23, inciso I da 
Constituição federal, é competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito federal e dos Municípios zelar pela guarda da 
Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o 
patrimônio público;
CONSIDERANDO que os agentes da Administração Pública, ao 
serem investidos nessa função, assume para a coletividade o 
compromisso de bem servi-la, porque outro não é o desejo do 
povo, como legítimo destinatário dos bens, serviços e interesses 
administrados pelo Estado;
CONSIDERANDO que os veículos oficiais se constituem em bens 
públicos de uso especial, afetados, portanto, à finalidade pública 
e com a utilização voltada à realização de atividades de Estado e 
consecução de seus objetivos;
CONSIDERANDO ser dever de todo gestor agir com probidade e 
transparência na administração do patrimônio público, incumbindo-
lhe envidar seus melhores esforços no sentido de permitir amplo 
controle social e institucional de seus atos;
CONSIDERANDO que o uso indevido de veículo oficial constitui 
desvio de finalidade na utilização de equipamento público, podendo 
configurar ato de improbidade administrativa, tipificado no art. 9°, 
inciso IV, no art. 10, inciso II, e no art. 11, caput, da Lei 8.429/92;
CONSIDERANDO que os veículos oficiais destinam-se 
exclusivamente ao serviço público do órgão a que estejam vinculados;
CONSIDERANDO que, se comprovados, caracterizam ato de 
improbidade administrativa, previstos nos arts. 9, 10 e 11 da Lei nº 
8.429/92;
CONSIDERANDO que o art. 37 da Constituição federal preconiza 
que a administração pública deve obedecer aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e moralidade;
CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências para apuração 
dos fatos, exigindo-se maior prazo para obtenção dos dados;
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público 
garantir o respeito aos direitos fundamentais assegurados na 
legislação, além de promover o inquérito civil e a Ação Civil Pública 
para a defesa dos interesses difusos e coletivos atinentes à defesa 
do Patrimônio Público;
RESOLVE:
Instaurar o presente Inquérito Civil Público com o objetivo de 
apurar possível prática de uso indevido de veículo oficial para fins 
particulares.
O presente procedimento deve ser secretariado pelos servidores do 
Ministério Público lotado na Promotoria de Justiça de Novo Acordo, 
que devem desempenhar a função com lisura e presteza.
Determino a realização das seguintes diligências:
a) Registre-se e autue-se o presente Inquérito Civil Público.
b) Após o retorno das atividades presenciais na sede da Promotoria 
de Justiça de Novo Acordo, notifique-se o Sr João Januário Alves 
Pinheiro e o Sr Domingos Soares Pereira para comparecerem na 
sede da Promotoria de Justiça de Novo Acordo, com a finalidade de 
prestarem declarações;

c) Oficie-se a Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins, 
para que apresente cópia das notas fiscais emitidas com o CPF nº 
006.805.221-90, em nome de Domingos Soares Pereira, referente 
ao período de 2017 até a presente data;
d) Oficie-se ao Colendo Conselho Superior do Ministério Público do 
Estado do Tocantins, dando-lhe ciência da instauração do presente 
Inquérito Civil;
e) Afixe-se cópia da presente portaria no local de costume, 
observando as demais disposições da Resolução n.º 003/08/CSMP/
TO.
f) Encaminhe-se extrato da instauração para publicação no Diário 
Oficial.
Cumpra-se.

NOVO ACORDO, 16 de setembro de 2020

Documento assinado por meio eletrônico
RENATA CASTRO RAMPANELLI

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO ACORDO

920109 - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Processo: 2020.0001517

Procedimento Administrativo: 2020.0001517
PROMOÇÃO DE ARqUIVAMENTO
Instaurou-se o presente Procedimento Administrativo, de ofício, com 
o escopo de verificar o cumprimento do Termo de Ajustamento de 
Conduta firmado com o Sr. Amilton Neres Santana (Inquérito Civil nº 
2020.0000259) que teve por objeto a recuperação e preservação de 
vegetação em Área de Preservação Permanente em área situada no 
município de São Salvador do Tocantins/TO.
É o relato do necessário.
O Procedimento Administrativo deve ser arquivado.
Verifica-se, in casu, que, ultrapassados os 06 (seis) meses para 
cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, não houve 
conhecimento de descumprimento de qualquer cláusula pelo 
compromissário.
Ante o exposto, determino o ARqUIVAMENTO do presente 
Procedimento Administrativo, com fulcro na Resolução CSMP nº. 
005/2018.
Publique-se a decisão no Diário Oficial Eletrônico, sem necessidade 
de notificação do interessado, por se tratar de procedimento 
instaurado de ofício.
Após o transcurso do prazo recursal de 10 (dez) dias, certifique-se a 
situação nos autos, finalizando-se o feito.

PALMEIROPOLIS, 16 de setembro de 2020

Documento assinado por meio eletrônico
CÉLEM GUIMARAES GUERRA JUNIOR

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PALMEIROPOLIS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PALMEIRÓPOLIS

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: a3a4f7e2 - f17ac054 - aa674731 - d4fbb205

https://athenas.mpto.mp.br/athenas/docsverify/verify/

