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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos e

Precatórias Cíveis de Paraíso do Tocantins

AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Nº 0003072-
59.2019.8.27.2731/TO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: LIZETE DE SOUSA COELHO

SENTENÇA

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
Administrativa c/c Pedido Liminar contra LIZETE DE SOUSA
COELHO, proposta pelo Ministério Público do Tocantins, ambos
qualificados nos autos, visando a condenação por ato de improbidade
administrativa nas penas compatíveis previstas no artigo 12, I, da Lei n.º
8.429/92, com a consequente perda dos bens, perda da função publica,
suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil em até três
vezes o valor supostamente recebido indevidamente no montante de
445.663,52 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e
três reais e cinquenta e dois centavos) e a proibição de contratar com o
Poder Público.

Narra o autor que a demandada LIZETE DE SOUSA
COELHO acumulou ilicitamente o cargo efetivo de Assistente
Administrativo, na Secretaria da Educação, Juventude e Esportes, com
cessão para o Município de Paraíso do Tocantins, com o cargo de
Professor de Nível Superior, na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, do Município de Paraíso do Tocantins, acumulação esta que se
deu no período de 1/9/2005 a 5/12/2018.

Alega que referida cumulação é ilícita, por se tratarem de
cargos inacumuláveis, o que teria causado enriquecimento ilícito da
demanda e prejuízos ao erário, além de lesionar  princípios da
Administração Pública.

Ressalta não ser aplicável o disposto no art. 37, XVI, letra
'c' da Constituição Federal, que permite a cumulação de cargos de
profissionais da educação.

Requereu o deferimento de tutela antecipada liminarmente
para determinar a indisponibilidade dos bens da requerida, e a
procedência da demanda.
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Com a inicial vieram documentos (evento 01).

O pedido de tutela antecipada foi deferido por meio da
decisão lançada no evento 2 para que fosse bloqueados bens até atingir a
quantia de R$ 445.663,52 (quatrocentos e quarenta e cinco mil,
seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

A requerida foi citada e apresentou defesa preliminar
(evento 17). Justificou que recebeu como assistente administrativo em
razão de termo de cooperação técnica com ônus para o Estado e
percebia pelo Município de Paraíso o seu vencimento como professora,
exercendo atividades de planejamento e ministrando formação
continuada para outros servidores do quadro, dentre outras atividades.

Ressalta que exerceu a função de Secretária Municipal de
Educação de 2013 a 2018, sem auferir o subsídio de secretária e que no
momento da percepção da acumulação indevida de cargos pediu a
exoneração do cargo de professora do município.

Sustenta que em nenhum momento houve dolo nas suas
ações e que efetivamente prestou serviço nos dois cargos de maneira a
não causar prejuízo aos cofres públicos, destacando também que a partir
do momento em que teve ciência da acumulação do cargo, dirigiu-se ao
departamento dos Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Paraíso do Tocantins e requereu exoneração do cargo efetivo de
professora da rede municipal. Acostou documentos (evento 17).

Recebida a inicial no evento 20.

Houve bloqueio de verba no valor de R$ 1.100,26 (mil e
cem reais e vinte e seis centavos) – decisão evento 2, ofício evento 6 e
extrato evento 18.

Na contestação, de evento 37, a requerida argumentou que
quando notificada da acumulação de cargos, solicitou a exoneração do
cargo de Professora do município de Paraíso do Tocantins, que a
acumulação de cargos ocorreu, mas não houve dolo em sua conduta, já
que agiu de boa-fé no momento em que requereu sua exoneração após a
notificação.

Sustenta que não houve ato de improbidade,
enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário ou ainda ofensa a demais
legislações pertinentes. Citou legislação que entende aplicável ao caso,
requerendo ao final a improcedência do pedido. Juntou documentos
(eventos 37).

Réplica evento 42.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

O feito deve ser julgado de forma antecipada, prescindindo
de produção de outras provas além das que existem nos autos.
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Não constam questões de ordem preliminar e/ou
prejudicial capazes de obstar a análise e o julgamento do mérito da
presente demanda.

O artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição Federal
dispõe que:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto,
quando houver compatibilidade de horários observado em qualquer
caso o disposto no inciso XI:

a) - a de dois cargos de professor;

b) - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

 c) - a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de
saúde, com profissões regulamentadas;

Nesses termos a regra geral é a proibição das acumulações
das funções remuneradas dos funcionários públicos, excetuando-se
apenas com relação a dois cargos de professor; a de um cargo de
professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou
empregos privativos de profissionais de saúde desde que haja
compatibilidade de horários. Fora essas exceções, inadmissível
quaisquer outras acumulações.

Sobre o assunto ensina Hely Lopes Meirelles:

"A proibição de acumulação de cargos, empregos e funções, tanto na
Administração Direta como na Indireta (Const. Rep., art. 37, XVI e
XVII), visa impedir que um mesmo cidadão passe a ocupar vários
lugares ou exercer várias funções, sem que as possa desempenhar
proficientemente, embora percebendo integralmente os respectivos
rendimentos".

"As origens dessa vedação vêm de longe, ou seja, do Decreto da
Regência, de 18.6.1822, da lavra de José Bonifácio, cuja justificativa
tem ainda plena atualidade quando esclarece que por ele se proíbe
que seja reunido em uma só pessoa mais de um ofício ou emprego, e
vença mais de um ordenado, resultando manifesto dano e prejuízo à
Administração Pública e às partes interessadas, por não poder de
modo ordinário um tal empregado público ou funcionário cumprir as
funções e as incumbências de que duplicadamente encarregado,
muito principalmente sendo incompatíveis esses ofícios e empregos;
e, acontecendo, ao mesmo tempo, que alguns desses empregados e
funcionários públicos, ocupando os ditos empregos e ofícios, recebem
ordenados por aqueles mesmo que não exercitam, ou por serem
incompatíveis, ou por concorrer o seu expediente nas mesmas horas
em que se acham ocupados em outras repartições" (cf. DIREITO
ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 16ª Ed., 1988, pg. 375);

A cumulação ilegal de cargos além de gerar prejuízos aos
cofres públicos também ofende os princípios que regem a
Administração Pública, quais sejam da legalidade, moralidade
administrativa e eficiência, caracterizando ato de improbidade
administrativa, nos termos da lei 8.429/92.
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As hipóteses de ato considerado improbo estão elencadas
nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.249/92 e exige a demonstração dos seus
elementos constitutivos: sujeito passivo, sujeito ativo, o ato danoso e o
elemento subjetivo (dolo ou culpa nas hipóteses dos artigos 9º e 10 e
dolo nas hipóteses do art. 11 da Lei8.249/92).

Tratando-se de violação dos arts. 9º, 10 e 11, alegado nos
autos, importa identificar que o exercício dos cargos acarretou
pagamento por serviço não prestado, gerando simultaneamente
enriquecimento ilícito e dano ao erário e ofensa aos princípios
administrativos.

No caso dos autos, os cargos acumulados pela requerida,
não estão entre as exceções previstas na lei. Com efeito, no evento 1,
ANEXO10-ANEXO33, constam EXTRATOS do PORTAL DE
TRANSPARÊNCIA DO PODER EXECUTIVO DO TOCANTINS,
impressos em 07/05/2019, que informam que a demandada é servidora
efetiva do Estado do Tocantins, ocupando o cargo de Assistente
Administrativo – 07- v – l, com data de exercício em 23/08/1993, e
cedida sem ônus ou as vezes como funcionária cedida em “externos”.
Referidos documentos também apontam os rendimentos auferidos pela
demandada.

Também no evento 1, ANEXO8/ANEXO9 foram juntados
os seguintes documentos: DECRETO Nº 648, de 17/08/2005, que
nomeou a requerida no cargo efetivo de Professor Nível IV, com
lotação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por ter sido
aprovada em concurso público de que trata o edital nº 001/2005; b)
TERMO DE POSSE da demandada, por meio do qual esta, em
01/09/2005, toma posse no cargo efetivo de Professor Nível IV; c)
DECRETO Nº 31/2013, de 25 de março de 2013, por meio do qual a
demandada é nomeada ao cargo de provimento em comissão de
Secretária Municipal de Educação e Cultura e TERMO DE POSSE
datado de 01/03/2013, que informa que a demandada, nesta data, tomou
posse no cargo referido; d) DECRETO Nº 155/2014, de 03/11/2014,
por meio do qual a demandada é exonerada do cargo de Secretária
Municipal de Educação e Cultura, e) ATO Nº 018/2017, datado de
02/01/2017, por meio do qual o prefeito de Paraíso do Tocantins/TO a
torna responsável pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura
a demanda; f) DECRETO Nº 434, de 03/12/2018, por meio do qual a
demandada é exonerada do cargo efetivo de Professor Nível IV.

No evento 1, ANEXO2, consta cópia do Edital de
Notificação nº 27/2018/SUGEP,/ESTADO DO TOCANTINS, datado de
23/11/2018, por meio do qual a demandada foi notificada sobre a
acumulação cargos indevidamente exercidos (cargo efetivo de
Assistente Administrativo, na Secretaria da Educação, Juventude e
Esportes, ora cedido para o Município de Paraíso do Tocantins, com o
cargo de Professor Nível Superior, na Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, do Município de Paraíso do Tocantins), sendo-lhe ofertado
prazo de 10 (dez) dias para que procedesse à escolha do cargo que
pretendesse manter-se investida.
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Extrai-se das provas supraexaminadas que no período
compreendido entre 03/2013 a 11/2014 a requerida era assistente
administrativa dos quadros de servidores do Estado, cedida ao
Município de Paraíso do Tocantins, professora  Nível IV do Município
de Paraíso do Tocantins e exerceu o Cargo de Secretaria Municipal de
Educação e Cultura de Paraíso do Tocantins.

Da mesma forma, no período de 01/2017 até 12/2018, a
requerida era  assistente administrativa dos quadros de servidores do
Estado, cedida ao Município de Paraíso do Tocantins, professora  Nível
IV do Município de Paraíso do Tocantins e foi nomeada como
responsável pela Secretária Municipal de Educação e Cultura de Paraíso
do Tocantins/TO.

Desse modo, no período de 17 de agosto de 2005 até 03
de dezembro de 2018 a requerida cumulou indevidamente o cargo
efetivo de Assistente Administrativo, na Secretaria da Educação,
Juventude e Esportes do Estado do Tocantins cedida para o Município
de Paraíso do Tocantins, além do cargo de Professor Nível Superior, na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Município de Paraíso
do Tocantins, embora nem sempre estivesse em sala de aula.

A despeito do exercício do cargo de professor, o cargo de
Assistente Administrativo, na Secretaria da Educação, Juventude e
Esportes do Estado do Tocantins não tem natureza técnica ou
cientifica, não amoldando-se a situação à regra vazada no art. 37,
XVI, ‘b’, da Constituição Federal alhures destacada.

Tanto é que ao tomar posse no cargo de Secretaria de
Educação e Cultura em 01 de março de 2013,  firmou declaração no
termo de posse de que não exercia outro cargo público no Estado, no
Município ou na União (evento 1 ANEXO9 3ª pag.).

Assim não há como amparar a tese da requerida acerca da
ausência de dolo já que tinha ciência de que não poderia cumular os
cargos que exerceu ao longo do período de 17 de agosto de 2005 à 03 de
dezembro de 2018, o que caracteriza ato de improbidade administrativa.

Apesar disso, analisando os documentos juntados nos
autos especificamente no evento 37 DECL6 observo que a requerida fez
prova de que no período compreendido entre 01/01/2007 até 30/04/2013
efetivamente exerceu funções na Secretaria de Estado e Educação,
Juventude e Esportes do Estado. CONCOMITANTEMENTE, em
janeiro, fevereiro de março de 2007 atuou como professora regente no
período noturno na Escola Municipal José Ribeiro Torres;  nos anos de
2008, 2009 e 2010 laborou no período noturno na Escola Municipal
Vereador José Odete, e no período de  janeiro de 2010 até 31/12/2012
exerceu a função de professora no período noturno na Escola Municipal
de 1º Grau Pouso Alegre. Por fim em 2013 a requerida foi nomeada para
realizar o acompanhamento pedagógico, planejamento administrativo e
execução em período que fosse compatível com o carga horária da
Secretaria Municipal (evento 37 POR18).
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Assim, a despeito da ilegalidade da cumulação, no período
em que restou demonstrada a jornada dupla, nos quais a requerida
comprova efetiva prestação dos serviços (01/01/2007 a 31/03/2007 e
01/01/2008 a 30/04/2013), cuja prova da jornada dupla não foi afastada
pelo Ministério Público, não há como identificar prejuízo ao erário. Por
consequência, nesses períodos a requerida não pode ser compelida a
devolver a remuneração percebida, sob pena de enriquecimento
ilícito do Estado.

Neste sentido é o entendimento dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DE ATO DE
IMPOBRIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE DA LEI DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO EM CARGO DE
COMISSÃO DE COORDENADOR NO MUNICÍPIO DE NOSSA
SENHORA DO SOCORRO, E DE CARGO DE AGENTE DE
ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE PIRAMBU.
INCOMPATIBILIDADE. ACUMULAÇÃO IRREGULAR. AFRONTA
AO DISPOSTO NOS ARTS. 37, XVI e 142, III, DA CF/88. LESÃO A
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. A OFENSA A PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS, NOS TERMOS DO ART. 11, DA LEI Nº
8.429/92, A PRIORI, NÃO EXIGE DOLO NA CONDUTA DO
AGENTE NEM PROVA DA LESÃO AO ERÁRIO. BASTA A SIMPLES
ILICITUDE OU IMORALIDADE ADMINISTRATIVA PARA RESTAR
CONFIGURADO O ATO DE IMPROBIDADE (STJ, RESP.
1005801/PR). DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS
VALORES RECEBIDOS COM A CUMULAÇÃO INDEVIDA DOS
CARGOS, QUANDO HOUVER A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS NOS CARGOS, EXCLUINDO-SE APENAS OS DIAS
EM QUE O RECORRENTE TRABALHOU EM REGIME DE HOME
OFFICE E EM QUE HOUVE FALTA AO SERVIÇO. DEVE O
RECORRENTE RESSARCIR AOS COFRES PÚBLICOS ESSES
VALORES, POR CONCLUIR QUE NÃO HOUVE EFETIVA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201900716826 nº único0008564-
40.2017.8.25.0053 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de
Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em
17/09/2019). (TJ-SE - AC: 00085644020178250053, Relator: Cezário
Siqueira Neto, Data de Julgamento: 17/09/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)
- – destaquei.

A contrario sensu o TJTO e o TJGO também já decidiram:

TJTO. EMENTA : ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SERVIDORES PÚBLICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. APURAÇÃO
DE IRREGULARIDADE. MA-FÉ EVIDENCIADA. COMPROVAÇÃO
DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINARES
DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS. 1. A regra geral é a da não cumulatividade de cargos
públicos, admitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no
art. 37 da CF. 2. Havendo a cumulação indevida de cargos com o
recebimento dos respectivos subsídios, somado ao fato da
impossibilidade de prestação dos serviços em todos eles pela
incompatibilidade de horário,caracterizado está o ato de
improbidade, em afronta direta e ofensa ao princípio da legalidade.
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3. A ausência de efetiva prestação do serviço público demonstra
prejuízos ao erário. 4. É justo, razoável e proporcional, ao caso em
apreço, a imposição das penalidades de devolução dos valores
percebidos indevidamente, proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
(TJTO. Ap 0021348-91.2016.827.0000, Rel. Des. LUIZ GADOTTI,
Rel. em subst. Zacarias Leonardo, 2ª Turma, 1ª Câmara Cível,
julgado em 26/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO.
ATO DE DISPOSIÇÃO VICIADO. ANIMUS ABANDONANDI.
ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS.
INCOMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. 1. Não configura abandono de cargo quando não está
presente seu elemento subjetivo (animus abandonandi), uma vez que
a apelante estava cedida ao Estado de Goiás, ainda que por ato
administrativo viciado, e o apelado conhecia do fato sem qualquer
oposição. 2. Restou comprovado nos autos o descumprimento do
requisito constitucional de compatibilidade de carga horária pela
apelante, inviabilizando, assim, a acumulação legal de cargos. Logo,
configurada a ilegalidade da cumulação, não é outra a penalidade
administrativa senão a demissão, conforme estabelece o art. 142,
inciso XVII, c/c art. 156, inciso I, ambos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Goiânia. 3. Ademais, afastada está sua
boa-fé, pois sabia ser irregular o não cumprimento da carga horária
do cargo municipal, além do que causou prejuízo à Administração
Pública, uma vez que recebeu normalmente sua remuneração sem,
contudo, realizar a contraprestação laboral. 4. O simples exercício do
direito de ação não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé,
especialmente quando não pratica qualquer ato que venha a
tumultuar o curso do processo. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
DE OFÍCIO. (TJ-GO - Apelaçãoo (CPC): 02803592420168090051,
Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento:
17/05/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de
17/05/2019)

            Por outro lado, a despeito de o Ministério Público
demonstrar a cumulação indevida de cargos, a requerida não apresentou
elementos de convicção que pudessem comprovar o labor duplo nos
seguintes períodos: 17/08/2005 a 31/12/2006, 01/04/2007 a 31/12/2007
e 01/05/2013 a 03/12/2018.

            Aliás, a própria requerida trouxe aos autos
declaração de que não laborava em período noturno e que no cargo de
assistente administrativo junto ao Estado cumpria carga horária de 40
horas semanais (DECL5 – evento 37).

            Como se não bastasse a acumulação indevida de
dois cargos públicos, a requerida ainda trouxe aos autos comprovante de
que no período de novembro de 1994 até 24 de março de 2007 (exceto
no período de 01/01/2005 a 31/01/2006), também trabalhou em colégio
particular (Colégio São Geraldo).
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            Desse modo, ainda que se queira sustentar que o
desempenho de três funções concomitantes possa ser possível e que a
requerida fazia esforço sub-humano para dar conta de seus
compromissos, dentro dos limites da capacidade laboral não é possível
extrair a eficiência que se espera do serviço público. Enfim, a despeito
do esmero da defesa, a requerida trabalhou em dois, e até três lugares
diferentes ao mesmo tempo, o que causou prejuízo ao erário e ofensa
aos princípios da moralidade administrativa.

            Assim agindo recebeu indevidamente vencimentos
por longos períodos que não podiam ser pagos. Tais considerações
afastam a presunção de boa-fé prevista no art. 133, §5º, da Lei
8.112/1990. O dispositivo minimiza eventuais equívocos que possam
conduzir o servidor a acumulação de cargos capaz de gerar dúvidas
interpretativas, permitindo a exoneração parcial sem que o fato
justifique improbidade administrativa. Porém, a cumulação de 2 (dois)
cargos públicos, somado ao labor em escola particular atenta contra a
razoabilidade.

Portanto, pelo que exsurge dos autos, houve violação dos
artigos 9º (enriquecimento ilícito), 10 (prejuízo ao erário) e 11 (ofensa
aos princípios administrativos) previstos na Lei 8.249/92, nos períodos
de 17/08/2005 a 31/12/2006, 01/04/2007 a 31/12/2007 e 01/05/2013 a
03/12/2018, o que requer a aplicação das penalidades previstas no artigo
12 da Lei 8.429/92.

Em face do exposto e o mais que dos autos consta,
solidário com o conjunto probatório neles existentes, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na
petição inicial. Em consequência CONDENO a ré por ato de
improbidade administrativa, nos termos do artigo 9º, 10 e 11 c/c artigo
12 caput, da Lei 8.429/92 e confirmo a decisão de evento 02. Por
consequência, com esteio no art. 485, inciso I, do CPC, resolvo o mérito
da lide e determino a extinção do feito.

Com fulcro no art. 12, incisos, I II e III, da Lei nº
8.429/92, APLICO à requerida as seguintes sanções pelos atos de
improbidade administrativa praticados:

RESSARCIMENTO integral do dano – devolução da
menor remuneração recebida entre os cargos públicos que acumulou
indevidamente nos períodos de 17/08/2005 a 31/12/2006, 01/04/2007 a
31/12/2007 e 01/05/2013 a 03/12/2018, que deverá Sr atualizada,
atualizado pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do
STJ) e acrescidos de juros de 1 % ao mês (CC, art. 406, c/c art. 161, §
1º, do CTN), a ser apurado em liquidação de sentença.

SUSPENSÃO DOS SEUS DIREITOS POLÍTICOS
pelo prazo de 05 (cinco) anos;
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PROIBIÇÃO de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco anos);

Não obstante a condenação, consta bloqueio financeiro da
parte requerida no importe de R$ 1.100,26 (hum mil e cem reais e vinte
e seis centavos) - decisão evento 2, ofício evento 6 e extrato evento 18.
Contudo a requerida logrou êxito em comprovar que a verba bloqueada
possui natureza salarial, razão pela qual determino seu imediato
desbloqueio. Expeça-se o respectivo Alvará, independentemente do
trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, oficie o TRE-TO, o TSE e
Estado do Tocantins e o Município de Paraíso do Tocantins-TO das
condenações impostas à requerida, bem como preste informação ao
Conselho Nacional de Justiça. Na sequência promova a respectiva baixa
dos autos.

Sem custas e honorários.
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