
 

9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO   DO
TOCANTINS, por intermédio da 9ª Promotoria de Justiça da Capital, no uso de
suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 129, III, da Constituição
da República Federativa do Brasil, 26, I, da Lei n.º 8.625/93, 8º, § 1º, da Lei n.º
7.347/85 e 61, I, da Lei Complementar Estadual n.º 051/08, e;

CONSIDERANDO  o  que  consta  da  reportagem
veiculada no Jornal do Tocantins do dia 22 de julho de 2018, a respeito de
gastos efetuados por Deputados Estaduais, consistente em utilização da verba
indenizatória  denominada  de  Cota  de  Despesa  de  Atividade  Parlamentar  –
CODAP,  os  quais  resultaram  em  uma  despesa  de  aproximadamente  R$
4.639,000,00  (quatro  milhões,  seiscentos  e  trinta  e  nove  mil  reais),  cujas
despesas foram efetuadas entre os meses de janeiro a junho de 2018; 

CONSIDERANDO  que do valor acima mencionado,
aproximadamente  63%  (sessenta  e  três  por  cento)  foram  gastos  com
combustíveis e locação de veículos, o que equivale a cerca de R$ 3.000,000,00
(três milhões de reais), cujo valor é extremamente significativo;

CONSIDERANDO a notícia de que todos os valores
mencionados foram custeados com recursos públicos;

CONSIDERANDO a notícia de que as empresas que
receberam  maior  parcela  das  mencionadas  verbas  indenizatórias,
aparentemente,  não possuem capacidade operacional  e/ou  econômica para
oferecer a contraprestação do serviço ou produto contratado, citando-se, como
exempo, a empresa HP Locadora de Veículos, que possui capital social de R$
200.000,00  (duzentos  mil  reais),  sediada  em Silvanópolis,  TO,  a  qual  teria
recebido da Assembleia Legislativa, entre os meses de janeiro a junho deste
ano, a quantia de R$ 529.000,00 (quinhentos e vinte e nove mil reais);

CONSIDERANDO a notícia de que outras empresas,
que também receberam verbas indenizatórias, aparentemente, não possuem
capacidade operacional  e/ou econômica para oferecer a contraprestação do
serviço  ou  produto  contratado,  citando-se,  como  exemplo,  as  empresas
sediadas em Ananás, TO, dentre as quais a empresa Ealth Consulting, que
possui capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a qual teria prestado
serviços e/ou produtos  no valor  total  de R$ 61.250,00 (sessenta e um mil,
duzentos e cinquenta reais), nos meses acima mencionados;
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CONSIDERANDO  que  foi  publicado  no  Diário  da
Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins nº 1717, na página 3, em data
de 11 de setembro de 2009, o  Ato da Mesa Diretora nº 02/2009, o qual
instituiu a verba denominada Cota de Despesa de Atividade Parlamentar –
CODAP,  destinada  a  custear  gastos  exclusivamente  vinculados  ao
exercício da atividade parlamentar;

CONSIDERANDO  que  o Ato  da  Mesa  Diretora  nº
02/2009,  que  instituiu  a  verba  denominada  Cota  de  Despesa  de  Atividade
Parlamentar,  previu que “a CODAP atenderá as seguintes despesas: I –
passagens  áreas  e/ou  terrestres;  II  –  telefonia;  III  –  serviços  postais,
vedada a aquisição de selos; IV – despesas com instalação e manutenção
de  escritórios  de  apoio  à  atividade  parlamentar,  compreendendo:  a)
locação  de  imóveis;  b)  condomínio;  c)  IPTU;  d)  serviços  de  energia
elétrica,  água  e  esgoto;  e)  material  de  expediente  e  suprimento  de
informática; f) locação de móveis e equipamentos; g) acesso à Internet; h)
assinatura de TV a cabo ou similar; i)  locação ou aquisição de uso de
software;  V  –  assinatura  de  publicações;  VI  –  fornecimento  de
alimentação do Parlamentar; VII – hospedagem, exceto do Parlamentar na
Capital  do  Estado;  VIII  –  locação  ou  fretamento  de  aeronaves,
embarcações e veículos automotores; IX – combustíveis e lubrificantes,
até  o  limite  inacumulável  de  R$  3.375,00  mensais;  X  –  serviços  de
segurança  prestados  por  empresa  especializada,  até  o  limite
inacumulável de R$ 3.375,00 mensais; XI – contratação, para fins de apoio
ao  exercício  do  mandato  parlamentar  de  consultorias  e  trabalhos
técnicos, permitidas pesquisas socioeconômicas” (sic); 

CONSIDERANDO  que  foi  publicado  no  Diário  da
Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins nº 1845, na página 3, em data
de 03 de maio de 2011, o Ato da Mesa Diretora nº 01/2011, o qual dispõe
sobre a verba denominada Cota de Despesa de Atividade Parlamentar –
CODAP,  destinada  a  custear  gastos  exclusivamente  vinculados  ao
exercício da atividade parlamentar;

CONSIDERANDO  que  o  art.  39,  §  4º,  da
Constituição da República Federativa do Brasil preconiza que  o membro de
Poder,  o  detentor  de  mandato  eletivo,  os  Ministros  de  Estado  e  os
Secretários  Estaduais  e  Municipais  serão remunerados exclusivamente
por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra
espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X
e XI. (incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998); 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal,
ao proferir o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.587-GO,
em caso análogo ao que ora se retrata, consignou que o Texto Constitucional é
expresso, no art. 39, § 4º,  ao vedar o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional,  abono,  prêmio,  verba  de  representação  ou  outra  espécie
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remuneratória  ao  subsídio  percebido  pelos  parlamentares,  como  se
destaca:

EMENTA:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 147, § 5º, DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DE  GOIÁS.  PAGAMENTO  DE
REMUNERAÇÃO  AOS  PARLAMENTARES  EM  RAZÃO  DA
CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA. AFRONTA
AOS  ARTS.  39,  §  4º,  E  57,  §  7º,  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,  QUE  VEDAM  O  PAGAMENTO  DE  PARCELA
INDENIZATÓRIA  EM  VIRTUDE  DESSA  CONVOCAÇÃO.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I – O art. 57, § 7º, do Texto
Constitucional veda o pagamento de parcela indenizatória
aos parlamentares em razão de convocação extraordinária.
Essa  norma é  de  reprodução obrigatória  pelos  Estados-
membros por força do art. 27, § 2º, da Carta Magna. II – A
Constituição  é  expressa,  no  art.  39,  §  4º,  ao  vedar  o
acréscimo  de  qualquer  gratificação,  adicional,  abono,
prêmio,  verba  de  representação  ou  outra  espécie
remuneratória ao subsídio percebido pelosparlamentares.
III–Ação direta julgada procedente. (ADI 4587, Relator(a): Min.
RICARDO  LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
22/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 17-
06-2014 PUBLIC 18-06-2014). 

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer
aos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
eficiência (artigo 37, caput, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO que  compete  ao  Ministério  Público  a
proteção do patrimônio público e a defesa dos interesses difusos e coletivos
(artigo 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil);

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  apuração  dos  fatos
noticiados,  suas causas e eventuais  responsabilidades,  e  que ao Ministério
Público do Estado do Tocantins compete apurar eventual ofensa aos princípios
da Administração Pública,  insculpidos no art.  37,  caput,  da  Constituição da
República Federativa do Brasil; 

RESOLVE  instaurar  o  presente  Inquérito  Civil  Público,
considerando como elementos que subsidiam a medida, o seguinte: 

1. Origem: matéria publicada na imprensa local e publicações
no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins;

2. Objeto: apurar a legalidade, legitimidade e economicidade
dos gastos ou despesas  efetuados por Deputados Estaduais, consistente em
utilização da verba indenizatória denominada de Cota de Despesa de Atividade
Parlamentar  –  CODAP,  os  quais  resultaram  em  uma  despesa  de
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aproximadamente R$ 4.639,000,00 (quatro milhões, seiscentos e trinta e nove
mil reais), cujas despesas foram efetuadas entre os meses de janeiro a junho
de 2018; 

2. investigados:  eventuais  agentes  políticos  do  Poder
Legislativo  do  Estado  do  Tocantins,  e,  eventualmente,  outros  servidores
públicos e terceiros que tenham colaborado, concorrido ou se beneficiado dos
fatos a serem apurados.

3. Diligências:

O  presente  procedimento  será  secretariado  pelos  auxiliares  e
analistas do Ministério Público, lotados na 9ª Promotoria de Justiça da Capital,
que devem desempenhar a função com lisura e presteza.

Determino a realização das seguintes diligências:

4.1.  afixe-se  cópia  da  presente  portaria  no  local  de  costume,
observando as demais disposições constantes do art. 4º, § 1º, da Resolução
n.º 003/08/CSMP/TO;

4.2.  efetue-se  a  publicação  integral  da  portaria  inaugural  do
presente ICP – Inquérito Civil Público, no DOMP – Diário Oficial do Ministério
Público,  conforme  preconiza  o  art.  10,  VII,  da  Resolução  nº  003/2008,  de
acordo  com  as  diretrizes  do  Informativo  CSMP nº  002/2017,  do  Conselho
Superior do Ministério Público, por intermédio do sistema E-ext;

4.3. cientifique-se o E. Conselho Superior do Ministério Público,
por  intermédio  do  sistema  E-ext,  dando-lhe  conhecimento  acerca  da
instauração do presente inquérito civil público, conforme determina o art. 9º, da
Resolução  nº  003/2008,  em  consonância  com  as  diretrizes  do  Informativo
CSMP nº 002/2017, do Conselho Superior do Ministério Público;

4.4. expeça-se ofício à Presidência da Assembleia Legislativa
do Estado do Tocantins, requisitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar  da  data  de  recebimento  do  presente  expediente,  as  seguintes
informações e documentos:

4.4.1.  encaminhar  cópia  de  todas  as  i)  notas  fiscais  hábeis,
segundo  a  natureza  da  operação,  emitida  dentro  do  prazo  de  validade;  ii)
recibos devidamente assinados, contendo identificação e endereço completo
do  beneficiário  do  pagamento  e  discriminação  das  despesas,  no  caso  de
pessoa jurídica  comprovadamente  isenta  da obrigação de emitir  documento
fiscal, ou quando se tratar da despesa prevista no art. 4º, § 9º do Ato nº 002; iii)
bilhetes de passagens aéreas ou terrestres;  o objeto desta requisição se
refere ao período de janeiro a junho de 2018;
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4.4.2. encaminhar cópias de todas as notas fiscais das prestações
de serviços e/ou dos produtos adquiridos por cada um dos parlamentares, bem
como de passagens e de comprovantes de pagamento de água, luz, telefone,
locação  de  veículos,  pagamento  de  combustíveis,  dentre  outras  despesas,
inclusive com escritórios de contabilidade e/ou advocacia, ocorridas no período
de janeiro a junho de 2018, as quais foram objetos de ressarcimento, sob a
rubrica de Cota Despesa de Atividade Parlamentar – CODAP;

4.4.3. encaminhar  cópias  de  todas  as  solicitações  de
reembolso  será  efetuada  por  meio  de  requerimento-padrão,  do  qual
constam atestado  do Parlamentar  de  que  o  serviço foi  prestado  ou  o
material  recebido  e  de  que  assume  a  inteira  responsabilidade  pela
veracidade, legitimidade e autenticidade da documentação apresentada,
no período de janeiro a junho de 2018;

4.4.1. informar  a  relação  de  pagamento  de  eventuais  verbas
indenizatórias aos Deputados Estaduais,  sob a rubrica  Cota de Despesa de
Atividade Parlamentar – CODAP, contendo a discriminação individualizada
dos valores percebidos individualmente por cada um dos membros do
Parlamento Estadual.

Palmas, TO, data certificada no sistema.

EDSON AZAMBUJA
Promotor de Justiça
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