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no valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais, com recursos financeiros 
próprios, versão esta respaldada na nota fiscal inserta no evento 5.
No que diz respeito ao fato do veículo oficial ter sido flagrado 
descaracterizado, o investigado justificou-se alegando que “os 
adesivos costumam se deteriorar em razão do sol quente, e que 
supõe que crianças em porta de escola tenha arrancado os adesivos, 
não sabendo ao certo quando isto ocorreu”, e que “salvo engano 
no dia 17 de outubro o declarante solicitou por ofício a senhora 
Anadir, Secretária-Geral da Câmara Municipal, novos adesivos para 
o veículo em questão”.
A versão sustentada pelo investigado, em parte, parecia desprovida 
de credibilidade, uma vez que destoava das explicações dadas a 
este promotor durante sua abordagem em via pública, oportunidade 
em que disse que os adesivos se descolaram do veículo oficial 
durante a lavagem do carro, apesar disso, o fato é que a versão 
apresentada pelo investigado, no ponto em que afirmou que já havia 
solicitado à Câmara Municipal novos adesivos para o veículo oficial, 
foi corroborada através de documento idôneo (cópia de ofício juntado 
nos eventos 16 e 25) e pelos relatos de duas testemunhas (eventos 
8 e 24).
Destarte, tendo em vista que o acervo probatório produzido nestes 
autos demonstra que o investigado, após se dar conta de que o 
veículo oficial colocado à sua disposição estava descaracterizado, 
diligenciou junto ao Poder Legislativo para que o automóvel fosse 
novamente adesivado, conforme determinado em sentença, nos 
autos da ação civil pública nº 0002856-96.2017.827.2722, e bem 
assim, com seu próprio dinheiro, custeou o conserto do veículo 
oficial que fora abalroado, circunstância esta que evitou dano ao 
erário, imperioso reconhecer a ausência de justa causa que motive 
o ajuizamento de ação civil pública por este órgão do Ministério 
Público.
Diante do exposto, promovo o arquivamento do presente 
procedimento e submeto minha decisão à apreciação do Conselho 
Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 9º, parágrafo 
1º, da Lei 7.347/85 e art. 18, inciso I, da Resolução n.º 005/2018/
CSMP/TO.
Cientifique-se o investigado.
Proceda-se a publicação desta promoção de arquivamento no Diário 
Oficial Eletrônico do Ministério Público.
Após, remetam-se os autos ao Conselho Superior do Ministério 
Público, observado o prazo previsto no artigo 9º, § 1º, da Lei n.º 
7.347/85, anotando-se em livro próprio.

GURUPI, 18 de março de 2020
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08ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GURUPI

NOTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Inquérito Civil Público nº 2019.0001414

O Promotor de Justiça, Dr. Roberto freitas Garcia, Titular da 8ª 
Promotoria de Justiça de Gurupi, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, atendendo ao disposto no art. 10, § 1º, da Resolução 
n.º 23, do Conselho Nacional do Ministério Público e do art. 18, § 
1.º, da Resolução nº 05/2018, do Conselho Superior do Ministério 
Público do Estado do Tocantins, NOTIfICA o SITE "BOCA MALDITA 
TOCANTINS", acerca da Promoção de Arquivamento proferida nos 

Autos do Inquérito Civil Público nº 2019.0001414, instaurado para 
apurar denúncias anônimas veiculadas no site Boca Maldita Tocantins 
(http://bocamaldita.blogspot.com), para apurar eventuais práticas de 
atos de improbidade administrativa, consistentes em irregularidades 
nas transferências de acadêmicos de cursos superiores diversos, a 
exemplo de Odontologia, fisioterapia e Biomedicina, para o curso de 
Medicina, no âmbito da fundação Unirg.
Esclarecendo que os Autos deste Procedimento serão encaminhados 
ao Conselho Superior do Ministério Público do Tocantins e, caso 
queiram, até a data da seção em que será homologado ou rejeitado 
tal arquivamento, as pessoas co-legitimadas poderão interpor recurso 
contra tal decisão, apresentando razões escritas ou documentos que 
serão juntados aos autos, nos termos do art. 18, § 3º da Resolução 
n.º 05/2018/CSMP-TO.
DECISÃO
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado de ofício, com base 
em denúncias anônimas veiculadas no site Boca Maldita Tocantins 
(http://bocamaldita.blogspot.com), para apurar eventuais práticas de 
atos de improbidade administrativa, consistentes em irregularidades 
nas transferências de acadêmicos de cursos superiores diversos, a 
exemplo de Odontologia, fisioterapia e Biomedicina, para o curso de 
Medicina, no âmbito da fundação Unirg.
Objetivando a instrução do feito, requisitou-se da fundação Unirg 
os esclarecimentos necessários, devidamente alicerçados em 
documentos (eventos 4 e 9), tendo o órgão destinatário, em resposta, 
encaminhado os expedientes insertos nos eventos 5, 9 e 12.
Através do despacho contido no evento 7, determinei aos técnicos 
ministeriais que procedessem conferência dos documentos 
encaminhados através do Ofício nº 024/2019, pela Presidência 
da Fundação Unirg, com o propósito de certificar a existência de 
eventuais inconformidades e/ou irregularidades nos processos 
seletivos através dos quais os acadêmicos Anandra dos Santos 
Pizzolato e Wendel Antônio Gomides Júnior lograram aprovação 
para, mediante transferência de outras instituições de ensino 
superior, cursarem Medicina na fundação Unirg.
Certificou-se no evento 8 que “os três processos seletivos ocorreram 
conforme previsto nos editais previamente aprovados pelo Conselho 
Superior da IES, não sendo possível aduzir se houve algum 
favorecimento aos candidatos”. Com relação a Giovano Lorenzi 
Agnolin, certificou-se que “a Instituição informa que este não tem 
vínculos com mesma, sendo que concluiu o curso de Administração 
no ano de 2011, não logrando êxito para ingresso no curso de 
medicina como portador de diploma no processo seletivo do ano de 
2016”.
É o relatório necessário.
Após detida análise dos autos, restei convencido da inexistência de 
indícios de irregularidades alusivas às transferências de acadêmicos 
de cursos superiores diversos, a exemplo de Odontologia, fisioterapia 
e Biomedicina, para o curso de Medicina, no âmbito da fundação 
Unirg, conforme veiculado no site “bocamaldita.blogspot.com”.
Os fatos em questão foram investigados internamente pela fundação 
Unirg, através do Processo Administrativo nº 2019.02.053107, 
que restou arquivado porquanto nada de relevante que apontasse 
indícios de irregularidades.
Em linhas gerais, restou comprovado que Giovano Lorenzi Agnolin, 
oriundo do curso de Administração da ULBRA, em Palmas/TO, 
ingressou no curso de Administração da fundação Unirg, por meio 
de transferência externa em processo seletivo realizado no primeiro 
semestre de 2004 (Processo nº 4218/2003). foi inscrito como 
portador de diploma no processo seletivo para o segundo semestre 

Para verificar a autenticidade, acesse o site do MPE/TO e use a chave: 9ef36200 - ff0b14c2 - 5b10632d - 0430344f

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


PALMAS-TO, quArTA-feirA, 25 De MArçO De 202028  DIÁRIO OFICIAL  Nº 958

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADO DO TOCANTINS

Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Tocantins - DOMP/TO. Esta edição: disponibilização e publicação em 25/03/2020.                                                                                                                                               
Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001 - Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

de 2016, cuja pretensão era o ingresso no curso de Medicina, 
todavia, fora reprovado.
Ressai dos autos que Anandra dos Santos Pizzolato ingressou no 
curso de medicina como portadora de diploma, por meio do processo 
seletivo para transferência externa, no ano de 2013, realizou a prova 
e logrou aprovação em segundo lugar dentre os três classificados.
Wendel Antônio Gomides Júnior, ingressou no curso de medicina 
mediante transferência externa do curso de Biomedicina da 
faculdade de São francisco de Barreira-BA, através de processo 
seletivo para transferência externa, ocorrido em 2017, realizou a 
prova e logrou aprovação em primeiro lugar.
Derradeiramente, Diego Lorenzi Agnolin, acadêmico do curso de 
fisioterapia na fundação Unirg, ingressou no curso de Medicina 
desta instituição de ensino superior, no primeiro semestre de 2005, 
mediante transferência interna, através do Processo nº 2765/2004, 
cuja análise curricular foi deferida pelo então coordenador do curso 
de Medicina, o senhor Valdir Francisco Odorizzi, o qual afirmou 
em depoimento que à época dos fatos, todo o procedimento era 
centralizado na Presidência da Instituição, acrescentando que não 
havia ainda editais que regulamentassem processos de transferência 
interna/externa, bastando aos interessados que comprovassem 
que o programa de disciplinas de seus cursos superiores fosse 
coincidente, ao menos, em 60% (sessenta por cento) com o currículo 
do curso de Medicina, para que tivessem suas pretensões deferidas, 
conforme critério adotado, à época, pela Presidência da fundação 
Unirg.
A versão sustentada pelo então coordenador Valdir Odorizzi, ao que 
parece, é dotada de credibilidade, uma vez que, após exaustivas 
diligências em arquivos físicos e eletrônicos da fundação Unirg, não 
foram encontrados editais que regulamentassem o procedimento 
de transferência interna/externa de acadêmicos. Ademais, restou 
apurado que, após o deferimento das análises curriculares pela 
coordenação do curso de Medicina, os autos seguiam diretamente 
para a Presidência da fundação Unirg, ocupada à época pelo senhor 
Valnir de Souza Soares, já falecido, a quem competia autorizar as 
matrículas solicitadas.
Além de Valnir, diversos outros servidores e ex-servidores da 
Fundação Unirg foram ouvidos na investigação, a exemplo de Xênia 
Kelly Fogaça Cangerana Rocha (fl. 437), Célia Maria Augustini 
Lima (fls. 484/485), Américo Ricardo Moreira de Almeida (fls. 
487) e Sebastião de Oliveira Martins (fls. 550), contudo, em seus 
depoimentos não levantaram quaisquer suspeitas de prevaricação e/
ou corrupção envolvendo os procedimentos de transferência interna/
externa dos acadêmicos cujos nomes foram apontados direta e/ou 
indiretamente nas denúncias anônimas.
A aparente regularidade dos procedimentos fora corroborada por 
técnico ministerial, conforme certidão de evento 8.
Destarte, tendo em vista que o acervo probatório produzido nestes 
autos não confirma as ilegalidades denunciadas de forma apócrifa 
através do site Boca Maldita Tocantins (http://bocamaldita.blogspot.
com), imperioso reconhecer a ausência de justa causa que motive 
o ajuizamento de ação civil pública por este órgão do Ministério 
Público.
Diante do exposto, promovo o arquivamento do presente 
procedimento e submeto minha decisão à apreciação do Conselho 
Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 9º, parágrafo 
1º, da Lei 7.347/85 e art. 18, inciso I, da Resolução n.º 005/2018/
CSMP/TO.
Cientifiquem-se os interessados Fundação Unirg e o site Boca 
Maldita Tocantins (http://bocamaldita.blogspot.com).

Após, remetam-se os autos ao Conselho Superior do Ministério 
Público, observado o prazo previsto no artigo 9º, § 1º, da Lei n.º 
7.347/85, anotando-se em livro próprio.

GURUPI, 06 de março de 2020
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8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GURUPI

920470 - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Processo: 2017.0002340

DECISÃO DE ARqUIVAMENTO (ICPnº 2017.0002340)
1- DO RELATÓRIO
Cuida-se de Inquérito Civil Público, autuado em 19/02/2019, para 
averiguar possíveis irregularidades na aquisição de combustível 
pelo Município de Miracema do Tocantins – TO, durante o exercício 
de 2017 e 2018, de responsabilidade do então gestor público, Sr. 
Moisés Costa da Silva, fato que, em tese, caracterizaria, ato de 
improbidade administrativa que ocasiona prejuízo ao erário e ofensa 
aos princípios da administração pública, nos termos dos artigos 10 e 
11 da Lei n.º 8.429/92.
Em atendimento aos Ofícios requisitórios nº 198//2017/GAB/2ªPJM 
(evento 03) e 204/2017/GAB/2ªPJM (evento 06), o então  Prefeito 
do município de Miracema do Tocantins-TO, à época, apresentou  
a documentação relacionada no evento 07, dentre o que, pontua-
se: a) Ofício nº 704/2017, de 16/10/2017, b) Contrato Administrativo 
nº 003/2017, de 12 de abril de 2017, firmado entre o Município de 
Miracema do Tocantins e a empresa Brasil Card Administradora de 
cartões e c) documentos parciais relativos ao Pregão Presencial nº 
020/2017.
Mais adiante, novamente, oficiou-se o município de Miracema do 
Tocantins no ano de 2019, e, portanto, agora já sob a gestão do 
atual Prefeito, Sr. Saulo Milhomem Sardinha, ocasião em que a 
Municipalidade apresentou farta documentação, inclusive, com 
cópia integral do procedimento licitatório realizado com a empresa 
e termos de aditivos aos contratos administrativos realizados, tudo 
consoante evento 16.
 Com a finalidade de mais bem investigar o feito, ao empreender consulta 
junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, 
no portal e-contas, localizou-se o Processo nº  4319/2018 (disponível 
em http://www.tce.to.gov.br/e-contas/processo/DocumentosProcSite.
php?numero=4319&ano=2018&scriptCase=S),  o qual diz respeito 
à prestação de contas consolidadas do município de Miracema do 
Tocantins-TO, relativo ao exercício de 2017, de responsabilidade  do 
então gestor público, Sr. Moisés Costa da Silva.

02ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
MIRACEMA DO TOCANTINS
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