
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
5º OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS

NÚCLEO DE COMBATE À CORRUPÇÃO

EXMO. SR.  JUIZ FEDERAL DA 2ª  VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO

ESTADO DO TOCANTINS.

PR/TO n. _______________/2015.

Autos n. 8316-13.2015.4.01.4300.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República

signatária, vem, respeitosamente, ante V. Exa., expor e requerer o que se segue.

1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo  MPF contra o MUNICÍPIO

DE PALMAS e a  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,  com vistas a,  liminarmente,  obter a

suspensão da licitação e, ao fim, ver declarada a ilegalidade do projeto BRT Palmas, nos moldes

em que proposto, com seu consequente cancelamento junto ao Ministério das Cidades para todos

os fins financeiros e orçamentários, dada a ausência de motivações técnica e econômica idôneas.

2. O  pedido  liminar  foi  parcialmente  deferido  para  impedir  qualquer

desembolso  financeiro  de  recursos  para  a  construção  do  BRT  Palmas  Sul,  sob  pena  de

pagamento de multa.
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3. Na época, o pedido liminar do MPF ficou restrito ao trecho BRT Palmas

Sul,  uma  vez  que  somente  em relação  a  esta  parcela  do  empreendimento  havia  notícia  de

liberação de verbas federais diretamente do orçamento geral da União.

4. Contudo, em 11.12.2015, o  MUNICÍPIO DE PALMAS noticiou que a

Secretaria  do  Tesouro  Nacional  liberou  cerca  de  R$225.000.000,00  para  a  CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL, desta vez para financiamento do trecho BRT Teotônio Segurado,

com previsão de assinatura de contrato até o final de dezembro do corrente ano (v. notícia em

anexo).

5. Muito embora se trate de um contrato de financiamento, está configurada

hipótese prevista no art. 109, inc. I, da Constituição da República vigente em face também deste

novo contrato, na medida em que se trata de financiamento que é contraído junto à  CAIXA

ECONÔMICA  FEDERAL,  pessoa  jurídica  sujeita,  nos  moldes  daquele  dispositivo

constitucional, à jurisdição federal—de modo que a Justiça Estadual jamais poderia julgar uma

demanda que objetivasse impedir a  CEF de repassar ao  MUNICÍPIO DE PALMAS valores

obtidos da UNIÃO para fins de financiamento de um projeto.

6. Despiciendo dizer que, dado que a presente ação civil pública diz respeito

a  anulação  do  projeto  BRT  Palmas  como  um  todo—o  que  engloba  os  dois  trechos  do

empreendimento—e no que diz respeito à verossimilhança das alegações (art.  273,  caput,  do

CPC), as mesmas razões utilizadas para fundamentar o deferimento de uma liminar impedindo a

liberação de verbas federais para o trecho BRT Palmas Sul agora se fazem presente em face da

liberação de verbas para o financiamento do trecho BRT Teotônio Segurado, cabendo remissão

ao Tópico I da petição inicial para evitar repetições desnecessárias.

7. Ganha  relevância  a  recente  alteração  do  cenário  fático  provocada  pela

liberação de valores com anúncio da iminente contratação, que caracteriza o perigo na demora

(art. 273, inc. I, do CPC).
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8. De  se  ressaltar,  por  fim,  que  não  foi  possível  obter  maior  instrução  a

respeito do referido contrato de financiamento, uma vez que a notícia da liberação dos valores

para a  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ocorre na sexta-feira passada, sendo certo que se

aproxima o recesso judiciário. No entanto, o MPF, nesta oportunidade, faz juntar aos autos cópia

do Processo n. 80000.028006/2014-94, que diz respeito à obtenção do financiamento multicitado

junto ao Ministério das Cidades—com isto demonstrando que se trata de proposta de liberação

de verbas fundada na mesma justificativa técnica controvertida nos presentes autos.

Com essas breves considerações, o Ministério Público Federal requer (1) a

EXTENSÃO da antecipação de tutela  já deferida nos  autos,  para determinar  que a  CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL se abstenha de efetuar qualquer desembolso financeiro de recursos

vinculados ao trecho BRT Teotônio Segurado (também como “BRT Centro”,  nos  moldes  da

notícia em anexo), sob pena de multa correspondente ao dobro de cada valor liberado e (2) o

DEFERIMENTO de prazo de 10 (dez) dias para que o MPF promova a juntada aos autos dos

documentos pertinentes ao financiamento mencionado.

Palmas, 14 de dezembro de 2015.

RENATA RIBEIRO BAPTISTA

Procuradora da República
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