
Caro Cleber, vamos aos fatos. 

 

 

I. Dos contratos de concessão de crédito. 

Como os próprios auditores se declararam (até porque inevitável a informação),            

não têm eles a expertise nem competência funcional necessárias para auditarem/fiscalizarem           

contratos de concessão de crédito de instituições financeiras regulares, contratos esses,           

diga-se de passagem, que são permanentemente fiscalizados pelo Banco Central do Brasil            

(Decreto-Lei nº 4.657/42, art. 3°) em ações contínuas e específicas (Lei nº 4.595/64, que              

dispõe sobre o Sistema Financeiro Nacional, art. 10, inc. IX). 

Apenas a título de informação, a Agência, como instituição financeira integrante           

do Sistema Monetário Nacional, é tecnicamente fiscalizada pelo BACEN, a partir de sua             

contabilidade, e também auditada por uma auditoria externa independente (Lei 6.404/76 – Lei             

das S.A.), por um Conselho Fiscal, pelo Tribunal de Contas (Lei 13.303/16) e pelo Ministério               

Público. 

Todas essas instituições citadas esquadrinham e fiscalizam permanentemente a         

Agência de Fomento do Tocantins, e até o presente momento somente foram apresentados             

relatórios de recomendações corriqueiras das rotinas de trabalho, de modo que em            

NENHUMA GESTÃO fora constatado desvio de finalidade ou atos de improbidade           

administrativa, como à via e a fórceps quis a auditoria, no seu intento de desqualificar a                

gestão e todo o quadro funcional. 

A propósito, as ilações conclusivas são tão abjetas a ponto de questionar as             

quitações dos empréstimos por parte das empresas contraentes dos empréstimos, com base            

em suposta fragilidade das informações lançadas no sistema de gestão de créditos operado             

pela Agência de Fomento. 

Tal afirmação, além de ingênua e, data venia, digna de indivíduos sem o             

mínimo conhecimento técnico, colocaria em xeque não só a gestão e todo o corpo de               

empregados da Agência de Fomento, mas todo o Sistema Financeiro Nacional, bem como as              

empresas e órgãos responsáveis pela fiscalização permanente da Agência, haja vista o fato             

de que as contas são prestadas e auditadas por todos esses sujeitos. 

No que tange especificamente à suposta vedação de os Srs. MAURÍLIO           

RICARDO ARAÚJO DE LIMA e ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA, na qualidade de            

empregados da Agência de Fomento, contraírem empréstimo, não se pode, aqui, analisar de             



forma escorreita todo o processo, devido à regra do sigilo bancário, prevista no art. 1º da Lei                 

Complementar 105/2001. 

Contudo, o que se pode dizer apenas é que não existe qualquer anteparo legal              

nesse sentido, porquanto, desde que satisfeitos os requisitos legais, TODO E QUALQUER            

EMPREGADO DA AGÊNCIA DE FOMENTO PODE, SIM, CONTRAIR EMPRÉSTIMO. 

Mais grave ainda, está a imputação de que, quando contraído o empréstimo            

pelo Sr. MAURÍLIO RICARDO este seria administrador da empresa de sua esposa, o que é               

uma mentira! MAURÍLIO veio a se tornar administrador posteriormente, e ainda que já o fosse               

à época, como afirmado acima, não existe vedação. 

Digno também de registro, é que o empréstimo de R$ 300.000,00 tomado pela             

empresa fora garantido com todos os preceitos legais (garantia real e avalistas), como             

também, tal empréstimo SEMPRE FORA PAGO EM DIA e está prestes a ser quitado. 

Ao final, será pago cerca de R$ 450.000,00 entre juros, taxas, despesas            

cartorárias, impostos etc. Somente para a Agência de Fomento o lucro será superior a R$               

100.000,00. 

Obviamente que tais esclarecimentos foram omitidos na coletiva de imprensa,          

porquanto jogam por terra as alegações do governo de fraude, sendo que o interesse é               

justamente criar a imagem de um criminoso, para justificar o ato abusivo, ilegal, violento e               

terrorista que caracteriza a posse violenta hoje exercida na Agência de Fomento. 
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