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Suspensão de Segurança 4.878 – RN
Relatora: Ministra Presidente
Requerente: Estado do Rio Grande do Norte
Requerida: Wilza Dantas Targino

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. JUNTADA DE DOCUMEN-
TOS.  CERTIDÕES.  INEXISTÊNCIA  DE  DENÚNCIA
CONTRA A REQUERIDA. ABSOLVIÇÃO NAS INSTÂNCIAS
TRIBUTÁRIA  E  ADMINISTRATIVA  QUANTO  ÀS
IMPUTAÇÕES  DE  FRAUDE  NO  PAGAMENTO  DE
PRECATÓRIOS  E  REQUISIÇÕES  DE  PEQUENO  VALOR.
REQUERIMENTO.  DESBLOQUEIO  PARCIAL.  CONTA
CORRENTE.  MOVIMENTAÇÃO  DE  VERBAS
EXCLUSIVAMENTE SALARIAIS.

1 – Dadas as circunstâncias do caso concreto, as várias certi-
dões que noticiam a absolvição no âmbito tributário e ad-
ministrativo e a inexistência de persecução penal em relação
às fraudes no pagamento de precatórios e requisições de pe-
queno valor, e a incidência das diretrizes constitucionais da
inocência presumida e da dignidade da pessoa humana, é
oportuno o requerimento do Estado do Rio Grande do
Norte pelo desbloqueio das verbas exclusivamente salariais
contidas na conta corrente da requerida.

2 – Parecer pelo acatamento do requerimento.

Trata-se de pedido de suspensão de segurança proposto pelo

Estado do Rio Grande do Norte com o objetivo de sustar a me-

dida  liminar  concedida  nos  autos  do  Mandado  de  Segurança

2013.019602-6, que permitiu o desbloqueio da conta corrente da
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servidora Wilza Dantas Targino, que havia ocupado o cargo de Se-

cretário-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do

Norte.

Na origem, a aludida servidora teve os fundos de sua conta

corrente imobilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio

Grande do Norte pela participação em um esquema de fraude no

pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor.

O Estado requerente aponta como fundamento do pedido de

suspensão o receio de desvio definitivo dos recursos apropriados

por Wilza Dantas Targino e a existência da prerrogativa adminis-

trativa de indisponibilização patrimonial como desdobramento das

atividades de investigação de ilícitos administrativos e de recompo-

sição dos bens subtraídos do Estado.

O Procurador-Geral da República, no Parecer 2170/2014 –

ASJCIV/SAJ/PGR, entendeu favoravelmente ao deferimento do

pedido de suspensão, na forma da ementa abaixo consignada:

Suspensão de Segurança. Tribunal de Contas Estadual. Poder
geral de cautela.
Pretensão de suspender liminar que determinou o desblo-
queio de conta bancária de servidora pública supostamente
envolvida  no  denominado  escândalo  dos  precatórios  no
TJRN. Lesão à ordem econômica e à ordem pública de-
monstrada. Ordem emanada do Tribunal de Contas do Es-
tado do Rio Grande do Norte. Exercício legítimo do poder
geral de cautela. Precedentes do STF.
- Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão.

O então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro

Joaquim Barbosa, conferindo legitimidade às providências tomadas
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pelo Tribunal de Contas, determinou “a suspensão da medida limi-

nar concedida pelo TJ/RN nos autos do MS 2013.019602-6, com

a  consequente  restauração  do  bloqueio  determinado  pelo

TCE/RN na disponibilidade dos depósitos bancários de titulari-

dade da interessada, até o trânsito em julgado da decisão definitiva

que vier a ser prolatada naquela ação.”

Dessa decisão foi interposto agravo regimental pela interes-

sada, Wilza Dantas Targino, o qual foi devidamente contrarrazoado

pelo órgão estadual.

Em nova vista dos autos, o Procurador-Geral da República,

no Parecer 51661/2015 – ASJCIV/SAJ/PGR, analisando os ter-

mos do recurso, definiu-se por seu desprovimento:

Suspensão  de  segurança. Agravo  regimental. Tribunal  de
contas  estadual. Medida  cautelar, indisponibilidade. Conta
corrente. Apuração. Fraude. Precatório. Requisição de  pe-
queno valor. Liminar. Tribunal de justiça. Liberação.
1 – Não prospera o recurso que deixa de impugnar especifi-
camente  os  fundamentos  determinantes  da  decisão  recor-
rida.
2 – A comprovação de absolvição da esfera administrativa
não suprime eventual responsabilidade cível ou criminal, em
razão do princípio da independência das instâncias e da au-
sência de causa de imunidade que subtraia a sua instalação.
3 – Dado que a liberação judicial  dos recursos em conta
corrente foi irrestrita, permanece vigorante a cautela neces-
sária ao deferimento do pedido de suspensão de segurança.
4 – A premência da situação analisada criou ocasião propícia
para que o Tribunal de Contas, no uso de seu poder geral de
cautela, ínsito à sua prerrogativa de julgador, decretasse a in-
disponibilidade da conta corrente da servidora e a perda de
sua função pública.
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5 – Inexistem indícios de tratamento diferenciado entre os
envolvidos na fraude de precatórios, à vista do pedido de ex-
tensão da suspensão a mandado de segurança impetrado por
outro investigado pelos desvios financeiros.
6 – Parecer pelo desprovimento do agravo regimental e pela
ratificação  das  conclusões  do  Parecer  2170/2014  –
ASJCIV/SAJ/PGR.

Em setembro de 2016, a requerida juntou alguns documen-

tos com vistas a comprovar a ausência de culpa em relação ao es-

quema fraudulento na emissão dos precatórios  e requisições  de

pequeno valor.

Houve a juntada de acórdão pela procedência da impugnação

da requerida nos autos do processo 10469.721166/2015-12, jul-

gado pela 4ª Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de

Julgamento, sediada em Curitiba/PR, em que se averiguou a pos-

sível existência de solidariedade tributária em relação aos rendi-

mentos ilicitamente obtidos da ordem de aproximadamente um

milhão e meio de reais e se concluiu pelo seu afastamento, exclu-

indo qualquer responsabilidade tributária sobre o patrimônio da

requerida.

Acrescentou-se à documentação certidão do Juízo de Direito

da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal, que declara a inexistên-

cia, até a data de subscrição, de denúncia contra a requerida na

Ação Penal, distribuída com o nº 0105143-26.2012.8.20.0001 (em

que são acusados Carla de Paiva Ubarana Araújo Leal e outros),

havendo sido somente arrolada pelo Ministério Público como tes-

temunha de acusação. Corrobora essa certidão, outra, de autoria do

4



PGR Suspensão de Segurança 4.878 – RN

Ministério Público do Rio Grande do Norte, que, além de isentá-

la de qualquer acusação nos autos da citada ação penal, afirma não

ter contra si qualquer ação de improbidade ajuizada em relação aos

fatos investigados naquela instância.

Há, ainda, declaração do Banco do Brasil, que informa ser a

conta  corrente  da  requerida  recebedora  de  créditos  de  salários

(proventos) que lhe são pagos mensalmente pelo Tribunal de Jus-

tiça do Rio Grande do Norte.

Ainda é juntada certidão do Gabinete da Presidência do Tri-

bunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que dá a notícia de que

a  requerida  respondeu  ao  Processo  Administrativo  Disciplinar

149504/2012-3, mas a sua conclusão “firmou-se no sentido de re-

conhecer  a  inexistência  da  prática  de  ilícito  administrativo  por

parte  da  ex-servidora, por  não  haver  qualquer  prova  de  que  a

mesma tenha participado ou auferido qualquer vantagem do es-

quema delituoso, tendo sido rejeitada a  denúncia  administrativa

por falta de objeto, com a absolvição da então servidora e deter-

minação do arquivamento do feito”.

Após conclusão dos autos, a Ministra Presidente deu oportu-

nidade de resposta ao agravado.

O Estado do Rio Grande do Norte, ante a documentação

listada, pede o desbloqueio parcial da conta corrente da requerida,

de modo a permitir a movimentação das verbas de natureza sala-

rial. Por conta dessa manifestação, os autos vieram à Procuradoria-

Geral da República.
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Diante do teor das certidões anexadas aos autos, que eviden-

cia, até o momento, a ausência de responsabilização da requerida

na seara criminal, tributária e administrativa, e da incidência dos

princípios constitucionais da inocência presumida e da dignidade

da pessoal humana, opina a Procuradoria-Geral da República pelo

acatamento do requerimento de desbloqueio parcial da conta cor-

rente de Wilza Dantas Targino para permitir a movimentação de

verbas  exclusivamente  salariais, mantendo-se  a  indisponibilidade

quanto aos demais valores.

Brasília (DF), 30 de janeiro de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros
Procurador-Geral da República

UASJ
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