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APRESENTAÇÃO

Nos momentos de rupturas e transformações políticas, 

econômicas e sociais, surgem ideias e projetos objetivando soluções para 

um contexto problemático.

Para resolver a situação das Empresas Públicas e Sociedades 

de Economia Mista sob o controle acionário do Estado de Goiás, em 

processo de liquidação, iniciado nos anos de 1995, 1997 e 1999, e que até 

o final de 2010 encontrava-se sem perspectiva de resultados iminentes e 

efetivos, o Governo do Tempo Novo, numa iniciativa ímpar e singular, 

criou a Promotoria de Liquidação - PROLIQUIDAÇÃO.

Neste documento, encontra-se uma síntese do por que e da 

necessidade de criação da PROLIQUIDAÇÃO, das constatações iniciais dos 

problemas encontrados, as ações desenvolvidas no período compreendido 

de 2011 a 2017 e finalizando com a apresentação da situação atual das 

Empresas liquidandas.

A estruturação deste trabalho, não se dá por capítulos, mas 

pelo encadeamento do que foi realizado. Demonstra o caminho trilhado, os

passos percorridos, os estudos jurídicos, a troca de saberes, as decisões e 

principalmente, a prática de uma experiência inédita, de extinção de 

Empresas/Companhias com patrimônio negativo, por Incorporação.

Em suma, é um convite à leitura de uma trajetória que poderá 

servir de exemplo, para outrem, que trazem no íntimo o desejo de 

transformar e ser agente de mudança.

APRESENTAÇÃO
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LEGISLAÇÃO PERTINETE ÀS LIQUIDAÇÕES DAS 

EMPRESAS PÚBLICAS E DE ECONOMIA MISTA SOB 

CONTROLE ACIONÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Goiás S/A – CASEGO EM 

LIQUIDAÇÃO

Lei nº 12.758, de 12 de dezembro de 1995

Empresa de Turismo do Estado de Goiás S/A – GOIASTUR EM LIQUIDAÇÃO

Lei nº 13.049, de 16 de abril de 1997

Metais de Goiás S/A – METAGO EM LIQUIDAÇÃO

Lei 13.550 de 11 de novembro de 1999 

Empresa de Transporte Urbano do Estado de Goiás S/A - TRANSURB EM 

LIQUIDAÇÃO

Lei 13.550 de 11 de novembro de 1999 

Consórcio Rodoviário Intermunicipal S/A – CRISA EM LIQUIDAÇÃO

Lei 13.550 de 11 de novembro de 1999 

Empresa Estadual de Processamento de Dados de Goiás – PRODAGO EM 

LIQUIDAÇÃO

Lei 13.550 de 11 de novembro de 1999

Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado – CERNE EM 

LIQUIDAÇÃO

Lei 13.550 de 11 de novembro de 1999

Empresa de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 

do Estado de Goiás – EMATER-GO EM LIQUIDAÇÃO

Lei 13.550 de 11 de novembro de 1999 e 

Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE ÀS LIQUIDAÇÕES DAS
EMPRESAS PÚBLICAS E DE ECONOMIA MISTA SOB

CONTROLE ACIONÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
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CONTEXTO ANTECESSOR 

1999 - 2011

O Governo do Tempo Novo, quando assumiu o Estado de Goiás 

em 1999, encontrou diversas situações complexas no Estado e, em 

particular nas empresas públicas e sociedades de economia mista, sob o 

controle acionário do Estado: Companhia de Armazéns e Silos do Estado 

de Goiás S/A – CASEGO, Empresa de Turismo do Estado de Goiás S/A –

GOIASTUR, Metais de Goiás S/A - METAGO, Empresa de Assistência 

Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do Estado de Goiás –

EMATER-GO, Empresa Estadual de Processamento de Dados de Goiás –

PRODAGO, Consórcio de Empresas de Radiodifusão e Notícias do Estado 

de Goiás – CERNE, Consórcio Rodoviário Intermunicipal S/A – CRISA e a 

Empresa de Transporte Urbano do Estado de Goiás S/A – TRANSURB,

todas sucateadas e com alto grau de endividamento.

As duas primeiras empresas de economia mista já se 

encontravam em processo de liquidação ordinária: CASEGO e a

GOIASTUR, ambas colocadas em liquidação, através das Leis Estaduais

12.758/1995 e 13.049/1997, respectivamente.

Analisando com mais acuidade a situação das demais 

empresas públicas e sociedades de economia mista sob o controle 

acionário do Estado, em novembro de 1999, concluiu-se pela necessidade 

de pôr em liquidação outras seis empresas.

Assim, pela Lei 13.550/1999, foram colocadas em liquidação

as empresas: METAGO, EMATER-GO, PRODAGO, CERNE, CRISA e a 

TRANSURB.

CONTEXTO ANTECESSOR 
1999 - 2011
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Para substituir as atividades institucionais das empresas 

colocadas em processo de liquidação ordinária, o Governo criou as 

Agências, na forma de Autarquias, promovendo, inclusive o 

remanejamento dos empregados públicos das empresas para as 

sucedâneas.

Na AGETOP foram destinados os empregados públicos do 

CRISA, para AGECOM os do CERNE, na AGANP os da PRODAGO, AGDI 

absorveu os da METAGO, AGÊNCIA RURAL os da EMATER-GO e para a

AGR foram remanejados os da TRANSURB.

As empresas CASEGO e GOIASTUR, que haviam sido colocadas 

em liquidação em 1995 e 1997, respectivamente, não possuíam 

empregados.

Existia, ainda, a empresa MINERAÇÃO XERENTES LTDA,

subsidiária da METAGO, que possuía direitos minerários no Complexo 

Ultramáfico-Alcalino de Catalão I.

A EMATER-GO foi reativada em 2010, retornando à liquidação 

em 2011, pela lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011.

O Processo de Liquidação de uma empresa, de fato, é 

complexo e demanda tempo e, no caso das empresas públicas e

sociedades de economia mista do Estado, já se arrastava por vários anos 

e sem perspectivas para finalização, em face do grau elevado de 

endividamento existente, em todas as áreas (tributárias, trabalhistas, 

fiscais, fundiária e etc) e com demandas judiciais de todas as naturezas.

Então era necessário que fosse executado um novo plano que

viesse dinamizar a gestão dos processos e procedimentos das então 

Empresas/Companhias em liquidação.
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DA PROMOTORIA DE LIQUIDAÇÃO - PROLIQUIDAÇÃO

Em 2011, perante o contexto que se apresentava, o 

Governador Marconi Perillo decidiu criar a PROMOTORIA DE LIQUIDAÇÃO –

PROLIQUIDAÇÃO, objetivando otimizar os custos e agilizar a apuração de 

ativos para pagamento do passivo das empresas públicas e sociedades de 

economia mista sob o controle acionário do Estado em processo de 

liquidação, uma vez que os resultados, até então, não se apresentavam 

satisfatórios aos interesses inovadores do Estado.

Criada, a Promotoria de Liquidação – PROLIQUIDAÇÃO, nos 

termos do art. 19 da Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011 e, ainda em 

conformidade com o previsto na Lei Federal nº 6.404/76, o Presidente da 

PROLIQUIDAÇÃO foi investido na função de Liquidante de todas as

empresas públicas e sociedades de economia mista, em processo de 

liquidação ordinária, iniciando assim, uma nova gestão dos processos de 

liquidações dessas empresas liquidandas, a partir de fevereiro de 2011.

Importante enfatizar, que nesse modelo de gestão, o custo de 

remuneração de 8 (oito) liquidantes, passou a ser apenas do Presidente 

da PROLIQUIDAÇÃO, o que gerou uma economia bastante significativa 

para os cofres públicos.

O FOCO da PROLIQUIDAÇÃO passou a ser a extinção das 

empresas e sociedades de economia mista em liquidação e, de imediato, 

foi realizado mapeamento de informações sobre a real situação de cada 

empresa liquidanda, a fim de apurar o valor das dívidas, como ocorria o

processo de gestão das mesmas, o quantitativo de ações judiciais 

existentes, levantamento patrimonial e um estudo sobre as razões de não 

ter conseguido extinguir nenhuma delas.

DA PROMOTORIA DE LIQUIDAÇÃO - PROLIQUIDAÇÃO
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MAPEAMENTO

PASSIVO DAS EMPRESAS E COMPANHIAS EM LIQUIDAÇÃO

EMPRESA 31.12.2010* 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

METAGO S/A 2.061.913,00 3.059.236,00 220.184,70 263.540,61

TRANSURB S/A 11.329.981,00 12.718.725,99 11.827.597,62 10.517.123,94

CRISA S/A 361.138.342,00 417.950.225,74 325.595.140,57 282.643.465,34

GOIASTUR S/A 7.093.351,00 7.176.708,01 7.441.464,61 6.474.188,85

CASEGO* S/A 21.000.203,00 21.486.615,73 19.482.490,60 19.310.928,61

PRODAGO

EMCIDEC
64.984.024,00 70.945.589,77 76.251.771,30 181.506.534,64

CERNE 101.103.546,00 101.736.661,28 101.817.946,24
Incorporada

PRODAGO

EMATER-GO 124.458.004,00 127.078.309,19 128.802.422,61 129.873.409,80

PASSIVO TOTAL 693.171.374,00 762.152.071,33 671.419.018,25 630.589.191,79

* Ações judiciais com CONAB e BANCO DO BRASIL em andamento.
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PASSIVO DAS EMPRESAS E COMPANHIAS EM LIQUIDAÇÃO

EMPRESA 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017*

METAGO S/A 449.181,01 588.167,86 587.432,34 340.445,46

TRANSURB S/A 10.023.463,88 10.265.271,53

Incorporada 
PRODAGO

Extinta
Extinta

CRISA

S/A

Incorporada

PRODAGO
Extinta Extinta Extinta

GOIASTUR S/A
Incorporada

PRODAGO
Extinta Extinta Extinta

CASEGO*

S/A
24.969.403,41 2.039.464,20 2.096.232,97 1.330.586,70

PRODAGO

EMCIDEC
389.716.086,13 399.517.937,87 423.629.890,62 434.160.330,14

CERNE Extinta Extinta Extinta Extinta

EMATER-GO 108.281.443,12 105.256.518,05 53.447.846,91 12.123.331,11

PASSIVO TOTAL 533.439.577,55 517.667.359,51 479.761.402,84 447.954.693,41

* Ações judiciais com CONAB e BANCO DO BRASIL em andamento.
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Os modelos de Gestão individual das empresas em processo de 

liquidação ordinária, identificados no levantamento, apresentavam-se com 

o seguinte modelo até 2010.

  

  

A Gestão de todas as empresas liquidandas (METAGO, CRISA, 

CERNE, TRANSURB, PRODAGO, CASEGO e GOIASTUR) era individualizada, 

coordenada por prepostos, não havendo padronização de procedimentos 

técnico-operacionais. Cada empresa ou companhia possuía um quadro de 

empregados para cada área de administração: administrativa, financeira, 

patrimônio, contabilidade, jurídica, transporte, recursos humanos e etc.

LIQUIDANTE 
Art. 210, Lei nº 6.404/76

AssessoresSecretária

GOIASTUR
1997

CASEGO
1995

METAGO
1999

EMATER GO
1999 e 2011

CRISA
1999

CERNE
1999

PRODAGO
1999

TRANSURB
1999/2008
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O controle de documentos internos das empresas públicas e

sociedade de economia mista liquidandas não estavam conectados no 

sistema SEPNET do Estado, cada empresa possuía um comando próprio e

superficial.

O quadro de pessoal era excessivo, pois em cada empresa 

havia um núcleo de colaboradores próprio.

O sistema de controle patrimonial informatizado era ineficaz e

não havia conexão entre o patrimônio e a contabilidade. 

Vários depósitos recursais das empresas em liquidação,

oriundos de ações trabalhistas já liquidadas, estavam parados nas 

diversas varas da Justiça Trabalhista, sem a devolução às empresas 

liquidandas respectivas.

A quantidade de débitos inscritos em Dívida Ativa da União e

do município de Goiânia, referente às empresas e companhias liquidandas 

era exagerada.

As ações judiciais em tramitação na Justiça Estadual, Federal e

do Trabalho, inclusive em comarcas do interior de Goiás e outros Estados,

passavam de 400.

A contabilidade das empresas não conseguia fechar os 

balanços e prestações de contas nos prazos estabelecidos legalmente à

Controladoria Geral do Estado - CGE e, de consequência ao Tribunal de 

Contas do Estado - TCE.

Existiam várias ocupações de imóveis de empresas e/ou 

companhias em liquidação de forma "precária", por órgãos públicos da 
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administração direta, indireta e autárquica do Estado, inclusive por

particulares, sem o devido contrato de comodato e ou locação.

Assim, face aos diversos problemas de gestão identificados o

Presidente da PROLIQUIDAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 

investido nas funções de Liquidante das Empresas Públicas e das 

Sociedades de Economia Mista pertencentes ao Estado de Goiás, nos 

termos do art. 211, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, editou a

Portaria nº 76, de 1º de julho de 2011, estabelecendo uma estrutura 

conjunta e única de Gestão Técnico Operacional para todas as Empresas 

liquidandas, sob Gestão Geral e representação legal do Liquidante.

Essa estrutura de Gestão Técnica Operacional passou a ser 

integrada por áreas de Gestões, cada uma delas gerida por um Chefe, com 

as respectivas denominações e competências: Gestão da Secretaria Geral; 

Gestão Administrativa; Gestão de Patrimônio; Gestão de Pessoas; Gestão 

Contábil; Gestão Financeira e Gestão Jurídica.

As áreas de gestão foram compostas por 

empregados/servidores dos quadros originários daquelas entidades e ou 

das que as sucederam, em suas atividades institucionais e ou ainda, por

disposições de servidores e, ou mesmo admitidos em Cargos 

Comissionados.
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MODELO DE GESTÃO DA PROLIQUIDAÇÃO

IMPLANTADO E AÇÕES A PARTIR DE JULHO 2011

PROLIQUIDAÇÃO
Art. 19 Lei nº 17.257/11

Presidente

Chefia de Gabinete

DiretorDiretor

Liquidante 
Art. 210, Lei nº 6.404/76

Gestão 
Financeira

Gestão 
Administrativa

Gestão 
Contábil

Gestão 
de 

Pessoas

Gestão 
Jurídica
 

Gestão de 
Patrimônio

Gestão da 
Secretaria 

Geral

MODELO DE GESTÃO DA PROLIQUIDAÇÃO
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ORGANOGRAMA DE GESTÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DE ECONOMIA 
MISTA EM LIQUIDAÇÃO, PERTENCENTES AO ESTADO DE GOIÁS.

Gestão 
Administrativa

Gestão de 
Pessoas

Gestão de 
Patrimônio

Gestão 
Jurídica

Gestão da 
Secretaria

Geral

Gestão 
Contábil

Gestão 
Financeira

Gestão Técnico
Operacional

PRESIDENTE
LIQUIDANTE

METAGO, CASEGO, EMATER-GO, PRODAGO, CRISA, GOIASTUR, TRANSURB e 
CERNE. 
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A partir 1º de julho de 2011, com o modelo de Gestão 

Unificada das empresas em liquidação ordinária, ocorreu uma

racionalização dos processos que reduziu custos operacionais e de 

recursos humanos.

As demandas de todas as empresas liquidandas passaram a 

ser tratadas em conjunto, ou seja, cada área de gestão passou a cuidar de 

todas as empresas, e ainda, com padronização dos procedimentos 

técnico-operacionais.

O Sistema de controle de documentos e processos internos

tornou-se único e centralizado, migrado para o Sistema de Protocolo do 

Estado – SEPNET.

Realizou-se o levantamento e registro do patrimônio individual 

de cada empresa liquidanda. 

Os depósitos recursais pendentes, na Justiça do Trabalho,

foram regularizados, alguns devolvidos às empresas, outros transferidos 

para processos da empresa, respectiva.

As pendências relativas às baixas dos veículos em nome do 

CRISA, pertencentes ao Estado do Tocantins (Divisão do Estado - CF/88) 

alienados ou não em leilão judicial, foram resolvidas.

Providenciou-se a regularização das ocupações irregulares de 

imóveis das empresas liquidandas, seja por contratos de locação e/ou 

comodatos. Como também, foram ajuizadas ações judiciais competentes 

para recuperação dos imóveis invadidos.
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Locou-se um programa de manutenção e controle patrimonial 

para todas as empresas e companhias.

Foram instituídas diversas Comissões de Licitações para 

alienação de ativos das empresas em liquidação: Comissão Permanente 

de Licitação, com a finalidade de alienar bens inservíveis (sucatas); 

Comissão Especial para promover alienação da cessão e transferência 

onerosa de direitos minerários da empresa METAGO S/A e sua subsidiária 

Mineradora Xerentes LTDA no complexo ultramáfico-alcalino de Catalão I;

Comissão Especial de Alienação Onerosa de bens (imóveis e participação 

acionária) das empresas em liquidação: EMATER GO, CASEGO S/A, 

CRISA e METAGO S/A.

Levantaram-se os débitos com INSS e FGTS das empresas e 

companhias liquidandas cujos valores pudessem ser quitados, com vistas 

à obtenção de Certidão Negativa de Débitos – CNDs, perante aos órgãos 

competentes.

Realizou-se estudo jurídico com vistas a obter isenção de 

pagamento de IPTU e ITU de imóveis das empresas liquidandas, ocupados 

por órgãos públicos e/ou invadidos por terceiros, tendo concluído pela

possibilidade legal da isenção.

Solicitou-se a Justiça Federal autorização para vendas de bens 

penhorados e que estavam em processo de deterioração nos pátios das 

empresas em liquidação, notadamente os veículos da PRODAGO e CRISA,

e tendo ocorrido à autorização, os mesmos foram alienados.

Com a criação do Sistema de Gestão Unificada, ocorreu a 

redução do quadro de empregados públicos de 91 para 57 colaboradores.
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A sede das 07 (sete) empresas públicas e sociedades de 

economia mista em processo de liquidação ordinária, que funcionavam 

precariamente na Vila Yate, e a sede da EMATER GO que foi colocada em 

liquidação na Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011, foram transferidas,

em dezembro de 2011, para um mesmo espaço físico, localizado na Rua 5 

nº 833, 8º Andar, Edifício Palácio de Prata, no Setor Oeste, oferecendo 

maior comodidade e melhores condições de trabalhos para os 

colaboradores.

DOS ESTUDOS JURÍDICOS 

Os estudos dos casos jurídicos que envolviam as 

particularidades de cada uma das empresas públicas e sociedades de 

economia mista em processo de liquidação ordinária se desenvolveram em 

torno de dois assuntos, que apresentavam maior relevância, naquele 

momento.

O primeiro, dizia respeito aos assentamentos de interesse 

social realizados pelo Governo do Estado, nas décadas de 1980 e 1990,

através do “Programa Mutirão da Moradia”, onde a extinta EMCIDEC,

sucessora da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás –

CODEG, que sucedeu em parte a Empresa Estadual de Obras Públicas,

incorporada pela PRODAGO em liquidação, havia adquirido os imóveis e

construídas moradias populares, ou de baixa renda, em diversas áreas e

municípios do Estado, em maior quantidade na REGIÃO NOROESTE DE 

GOIÂNIA, sem, contudo, jamais haver passado a titularidade dos imóveis 

aos beneficiários dos programas sociais.

Essa situação tinha, ainda, como agravante, o não 

cumprimento do “Programa Mutirão da Moradia”, criado pela Lei Estadual 

nº 9.353, de 30 de agosto de 1.983, de alienar as respectivas moradias à

DOS ESTUDOS JURÍDICOS
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população carente, a custos mensais reduzidos, de forma a se 

compatibilizarem com a capacidade de pagamento dos beneficiários.

O segundo, dizia respeito à extinção das empresas e 

companhias em liquidação, ou seja, como extinguir uma empresa ou 

companhia em liquidação, com patrimônio líquido negativo, com elevado 

grau de endividamento, sem condições efetivas de quitar suas dívidas pelo 

processo natural de liquidação.

O Senhor Governador Marconi Ferreira Perillo Júnior havia 

determinado ao Secretário de Gestão e Planejamento, Dr. Giuseppe Vecci,

e a Promotoria de Liquidação – PROLIQUIDAÇÃO, que tomassem todas as 

providências para avançar nas liquidações das empresas e, em especial, 

solucionar duas questões principais: titularizar as famílias assentadas nos 

loteamentos de interesse social e extinguir as empresas públicas e 

sociedades de economia mista sob o controle acionário do Estado e em 

processo de liquidação ordinária, sem causar nenhum prejuízo aos 

beneficiários de assentamentos de interesse social e aos credores das 

empresas liquidandas e ao Estado, na condição de sócio controlador, visto 

que essas resistiam aos anos e sem perspectivas de solução. 

Assim, os estudos jurídicos se desenvolveram em DOIS EIXOS 

PRINCIPAIS com vistas a solucionar essas demandas e, posteriormente, 

encaminhando consultas à Procuradoria Geral do Estado para a orientação 

definitiva.

EIXO I

Após inúmeras reuniões conjuntas entre AGEHAB, 

Procuradoria Geral do Estado e Ministério Público do Estado, a

PROLIQUIDAÇÃO fez uma exposição de motivos ao então Secretário de 

Gestão e Planejamento, no Ofício nº 678/2011/GAB/PROL, de 14 de 

EIXO I
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outubro de 2011, que gerou o Processo Administrativo nº 

201100005005243, no qual narrou às situações desses assentamentos, o 

tempo que as ocupações já perfaziam, nominou as leis, desde a criação do 

programa governamental em 1983 e as que deram novas obrigações, ou 

entendimentos: Lei nº 9.353/1983; Lei nº 11.869/1992; Lei nº 

12.229/1993; Lei nº 12.613/1995; Decreto nº 4.4443/1995; Decreto nº 

4.473/1995 (que regulamentou o Programa Mutirão da Moradia) e o 

Decreto Municipal nº 2.645, de 22 de agosto de 2011 que autorizou o 

parcelamento do solo na área da Fazenda São Domingos, na região 

Noroeste de Goiânia, objeto do primeiro loteamento de interesse social,

realizado ainda pela Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás –

CODEG, sucessora, parcialmente, da Empresa Estadual de Obras Públicas 

e sucedida pela Empresa Estadual de Ciência, Tecnologia e 

Desenvolvimento Econômico-Social - EMCIDEC, transformada na Empresa 

Estadual de Processamento de Dados de Goiás – PRODAGO em liquidação.

Registra-se que o loteamento, oriundo da Fazenda São 

Domingos, na Região Noroeste de Goiânia, foi realizado sem a devida 

autorização do município de Goiânia, autorização essa que só veio a 

ocorrer com a edição do Decreto Municipal nº 2.645, de 22 de agosto de 

2011, com o trabalho a cargo da AGEHAB.

Essa situação era comum em todos os municípios, os 

assentamentos e documentos encontrados, demonstravam que nenhum 

loteamento de interesse social fora devidamente aprovado pelos 

municípios, bem assim, nenhum imóvel havia sido transferido/escriturado

às famílias assentadas. Logo se criou um passivo social de grande 

magnitude, que já passava dos 30 anos.

Inclusive, foram localizados em cidades do interior,

assentamentos de interesse social, realizados em áreas pertencentes à 
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CASEGO e CRISA, ambas em liquidação.

Pelo Ofício de 14 de outubro de 2011, encaminhado ao 

Secretário de Gestão e Planejamento, a PROLIQUIDAÇÃO analisava três 

alternativas distintas, sem prejuízo de outra que melhor pudesse atender 

a necessidade que a questão exigia. 

Essa consulta foi devidamente analisada pela Advocacia 

Setorial da SEGPLAN e posteriormente, revista pela Procuradoria Geral do 

Estado, através da Procuradoria Pública e do Meio Ambiente, que produziu

o Parecer nº 001554/2012-PPMA, da lavra do ilustre Procurador do Estado 

Dr. Francisco Florentino de Sousa Neto, reconhecendo que a PRODAGO, 

na verdade, já havia perdido a propriedade sobre os imóveis. Então, a

melhor decisão seria eventual lavratura de Escritura Pública de Doação de 

imóveis em benefício daquele que reunisse os requisitos para a aquisição

da propriedade imobiliária pela usucapião, haja vista que, 

verdadeiramente, a empresa liquidanda nada estaria dispondo, antes pelo 

contrário, estava resguardando do dissabor de sofrer inúmeras ações 

judiciais de prescrição aquisitiva e ainda de suportar os ônus processuais 

decorrentes da sucumbência.

O Parecer nº 001554/2012-PPMA foi acolhido na totalidade 

pelo Senhor Procurador Geral do Estado, no DESPACHO “AG” Nº 

0022902/2012, de 25 de abril de 2012 que pacificou a questão.

Apenas para registrar, o Parecer do ilustre Procurador Dr. 

Francisco Florentino de Sousa Neto demonstrou o alto grau de zelo 

profissional, sensibilidade social, absoluta segurança e comprometimento 

do mesmo, para a solução de complexa questão social envolvendo os 

assentamentos de famílias de baixa renda em loteamentos patrocinados 

pelo Estado, em áreas da EMCIDEC/PRODAGO e outras empresas em 
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liquidação em todo o Estado de Goiás.

EIXO II

No tocante a extinção das empresas públicas e companhias, 

primeiramente a PROLIQUIDAÇÃO debruçou sobre a matéria relativa ao 

Direito Empresarial, dissecando os efeitos e comentários sobre a Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades Por Ações e o 

Código Civil Brasileiro.

A Lei 6.404/76 estabelece algumas formas legais de extinguir 

uma empresa ou companhia:

Art. 219. Extingue-se a companhia:

I – pelo encerramento da liquidação;

II – pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o 

patrimônio em outras sociedades.

O Art. 223 da mesma Lei nº 6.404/76, diz:

“A Incorporação, fusão e cisão podem ser operadas entre 

sociedades de tipos iguais ou diferentes e deverão ser deliberadas na 

forma prevista para a alteração dos respectivos estatutos ou contratos 

sociais.”

Assim, por primeiro, foi afastado a hipótese prevista no item I 

do art. 219, da mencionada Lei das Sociedades por Ações, que tratava do 

encerramento da companhia pela liquidação, uma vez que essa situação 

já vinha perdurando desde 1995 pela CASEGO, 1997 pela GOIASTUR e 

1999 pela PRODAGO, METAGO, CRISA, CERNE, EMATER-GO e, em 1998,

pela TRANSURB, sem que o Estado de Goiás tivesse condições financeiras 

de arcar com o pagamento de todos os passivos de uma só vez.

EIXO II
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Passo seguinte foi analisado os institutos da incorporação, da 

fusão e da cisão, que assim prescrevem:

DA INCORPORAÇÃO

Art. 227:

“A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades 

são absorvidas por outra, que lhes sucedem em todos os direitos e 

obrigações.”

DA FUSÃO

Art. 228:

“A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades 

para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os 

direitos e obrigações.”

DA CISÃO

Art. 229:

“A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do 

seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para 

esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se 

houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu

capital, se parcial a versão.”

Preliminarmente, foram descartados os institutos da fusão e 

cisão, em face de que por suas peculiaridades não extinguiriam as 

empresas em liquidação, logo seriam inadequados para a situação que se 

desejava.

A atenção então se voltou para o instituto da incorporação, 

que a Lei nº 6.404/76 estabelece em seu art. 227.
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Os estudos jurídicos sobre a situação das empresas estatais,

que se encontravam em processo de liquidação indicavam, que a 

incorporação das empresas e companhias liquidandas oportunizava uma 

reorganização societária, propiciando uma maior eficiência operacional e 

administrativa, além de racionalizar os procedimentos de extinção da 

pessoa jurídica, diminuiria os custos e a simplificação dos processos, uma 

vez que o Estado era o controlador das empresas públicas e sócio 

majoritário nas sociedades de economia mista, cuja participação no capital 

social, em cada uma, em média era superior a 99% do capital social.

A partir desse entendimento a PROLIQUIDAÇÃO formulou 

consulta à Advocacia Setorial da SEGPLAN, através do Processo 

Administrativo nº 201200005003092, de 17 de abril de 2012, expondo as 

razões da necessidade de se estudar a questão, uma vez que a situação 

precisava de uma solução que racionalizasse os custos do Estado com o 

processo de liquidação das empresas e companhias que já se arrastavam 

por mais de 15 anos até aquele momento, e sem perspectiva de solução 

pelo processo natural de liquidação com pagamento dos débitos.

Portanto, a questão que se colocava em discussão não se 

tratava meramente de incorporar empresas e companhias, mas de análise 

profunda do instituto da incorporação frente às novas realidades que o 

direito empresarial moderno vem enfrentando na atualidade.

Assim, abria-se uma discussão acadêmica, que viria a mudar 

tudo, até então, realizado em termos de Brasil: as empresas e 

companhias liquidandas sob o controle acionário do Estado de Goiás, além 

de terem uma composição distinta e ainda, em processo de liquidação 

ordinária, com patrimônio líquido negativo e com pretensão de incorporá-

las em outras empresas e companhias, também em processo de 

liquidação ordinária e com patrimônio negativo. 
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Esse era o desafio. Todas as pesquisas jurídicas realizadas nos 

diversos Tribunais de Justiças do Brasil, Tribunais Superiores, Juntas 

Comerciais mostraram-se infrutíferas, pois não se localizou nenhum caso,

sequer semelhante, ao que se pretendia realizar.

A incorporação da Companhia Energética do Amazonas –

CEAM, pela Manaus Energia S/A – MESA, foi à situação mais similar, uma 

vez que a primeira possuía patrimônio líquido negativo.

Todavia, naquele caso, a Centrais Elétricas Brasileiras S/A -

ELETROBRÁS assumiu o ativo e passivo da CEAM (incorporada), bem 

como a transferência do Controle Societário da MESA (incorporadora),

detido pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil – ELETRONORTE; bem 

diferente do que se propunha a PROLIQUIDAÇÃO para as empresas e 

companhias estatais goianas em processo de liquidação ordinária.

Em Goiás havia uma situação comum, nas empresas públicas 

o Estado era controlador único e, nas sociedades de economia mista, o 

Estado possuía, em média, mais de 99,00% do capital social.

Assim a ADVOCACIA SETORIAL DA SEGPLAN produziu o 

Parecer nº 153/2012 de 30 de maio de 2012, assinados pelos 

Procuradores Dr. Frederico Garcia Pinheiro, Dr. Carlos Augusto Sardinha 

Tavares Júnior e Dr. Wagner Jônatas Portela Mendonça, o qual

posteriormente foi publicado na revista de estudos jurídicos da PGE,

eternizando-se pelo elevado grau de comprometimento e profundidade de 

conhecimento que fora tratado.

Da mesma forma, o Senhor Procurador Geral do Estado, no 

DESPACHO “AG” 006422/2012, de 31 de agosto de 2012, após discorrer 

sobre doutrinas e leis, concluiu que, embora tratasse de reorganização 
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societária complexa, era possível a incorporação de empresa com 

patrimônio líquido negativo e, ainda acrescentou alguns pontos

importantes sobre o fato, de que existiam dois tipos de empresas a serem 

incorporadas, as públicas, tendo o Estado como controlador único e as 

sociedades de economia mista, em que o Estado era majoritário, mas 

existiam sócios minoritários.

O Estado de Goiás foi o primeiro Estado do Brasil a realizar a 

incorporação de Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista em 

processo de liquidação ordinária, com Patrimônio Líquido Negativo, em 

outra Empresa Pública em processo de liquidação ordinária e também com 

Patrimônio Líquido Negativo. Um fato inédito!

DAS AÇÕES PARA TITULARIZAR OS IMÓVEIS DE 

LOTEAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL –

EMCIDEC/PRODAGO

Após a conclusão da Procuradoria Geral do Estado sobre os 

assentamentos urbanos de interesse social em nome da 

EMCIDEC/PRODAGO, a PROLIQUIDAÇÃO deu início aos trabalhos visando 

solucioná-los na forma jurídica orientada.

Foi encaminhada à AGEHAB a orientação jurídica da PGE sobre 

as ocupações das áreas de assentamento de interesse social realizada 

pela extinta EMCIDEC, incorporada pela PRODAGO em liquidação, 

propiciando àquela Agência dar início a regularização das áreas em nome 

das empresas liquidandas, PRODAGO, CASEGO e CRISA, em todo o 

Estado de Goiás, observadas as formalidades estabelecidas na Lei 17.545, 

de 11 de janeiro de 2012, que dispôs sobre a regularização de ocupação 

de imóveis urbanos de domínio do Estado de Goiás.

DAS AÇÕES PARA TITULARIZAR OS IMÓVEIS DE

LOTEAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL -

EMCIDEC/PRODAGO
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Com isso, até 2017, já foram regularizadas 9.450 moradias

(na região Noroeste de Goiânia e nas cidades de Senador Canedo, 

Aparecida de Goiânia, Americano do Brasil, Bela Vista de Goiás, Goianésia, 

Cristianópolis, Trindade, Goianápolis, Brazabrantes, Palminópolis, Anicuns,

Vicentinópolis, Santa Rita do Araguaia), com as devidas Escrituras

Públicas de Doações, devidamente registradas nos Cartórios Imobiliários 

de Goiânia e do interior em nome dos proprietários respectivos.

Importante salientar o trabalho extraordinário, desenvolvido 

pela equipe da Agência Goiana de Habitação – AGEHAB, na regularização 

dos loteamentos e identificação das famílias beneficiárias de cada imóvel, 

bem como, na confecção das respectivas Escrituras Públicas e Registros 

junto aos Cartórios de Registros de Imóveis de localização dos imóveis.

DAS AÇÕES PARA EXTINÇÃO DE EMPRESAS

POR INCORPORAÇÃO

No que tange as incorporações das empresas públicas e de 

economia mista, tinham-se algumas etapas a serem percorridas pela 

PROLIQUIDAÇÃO, a saber: 

Primeiro, promover a alteração das Leis que colocaram as

então empresas em liquidação, pois nas mesmas, estava autorizado 

alienar, liquidar, extinguir, transformar, cindir ou fundir as empresas e 

companhias, menos a autorização para incorporar, notadamente entre si.

Segundo, decidir se seriam realizadas dois tipos de 

incorporações, uma entre empresas públicas e outra entre as sociedades

de economia mista.

DAS AÇÕES PARA EXTINÇÃO DE EMPRESAS 
POR INCORPORAÇÃO
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Terceiro, definir qual ou quais as empresas seriam as

incorporadoras.

Considerando a orientação jurídica da Procuradoria Geral do 

Estado, no sentido de que a PROLIQUIDAÇÃO deveria contratar uma 

empresa especializada para promover as incorporações de empresas, 

foram ouvidas diversas empresas de consultoria especializadas na 

matéria, sobre incorporação de empresas, inclusive a empresa de 

consultoria que realizava auditoria nas empresas em processo de 

liquidação do Estado. 

A PROLIQUIDAÇÃO concluiu que não iria contratar uma 

empresa para tal finalidade, mas tão somente criar uma área de Gestão 

de Incorporações, com pessoas capacitadas para estudar todos os 

trâmites do processo de incorporação e realizá-los. 

Nessa perspectiva, foi acrescentada na estrutura técnico 

operacional da PROLIQUIDAÇÃO, a Gestão de Incorporação que foi 

composta por duas pessoas com conhecimentos jurídicos, que passaram a 

fazer um benchmarking no país sobre a prática de incorporações de 

empresas públicas e de sociedades de economia mista, com patrimônio 

líquido negativo e em processo de liquidação ordinária em outra empresa 

pública ou de economia mista na mesma situação.



30

ESTADO DE GOIÁS
PROMOTORIA DE LIQUIDAÇÃO – PROLIQUIDAÇÃO

30 
 

NOVO ORGANOGRAMA DA PROLIQUIDAÇÃO 

PROLIQUIDAÇÃO 
Art. 19 Lei nº 17.257/11

Presidente

Chefia de Gabinete

Diretor

Liquidante
Art. 210 da Lei Fed. 

6.404/76

Gestão Financeira

Gestão 
Administrativa

Gestão Contábil

Gestão de Pessoas

Gestão Jurídica

Gestão de 
Patrimônio

Gestão da 
Secretaria Geral

Gestão de 
Incorporações

Diretor

NOVO ORGANOGRAMA DA PROLIQUIDAÇÃO

ESTADO DE GOIÁS
PROMOTORIA DE LIQUIDAÇÃO – PROLIQUIDAÇÃO

30 
 

NOVO ORGANOGRAMA DA PROLIQUIDAÇÃO 

PROLIQUIDAÇÃO 
Art. 19 Lei nº 17.257/11

Presidente

Chefia de Gabinete

Diretor

Liquidante
Art. 210 da Lei Fed. 

6.404/76

Gestão Financeira

Gestão 
Administrativa

Gestão Contábil

Gestão de Pessoas

Gestão Jurídica

Gestão de 
Patrimônio

Gestão da 
Secretaria Geral

Gestão de 
Incorporações

Diretor



31

ESTADO DE GOIÁS
PROMOTORIA DE LIQUIDAÇÃO – PROLIQUIDAÇÃO

31 
 

Em seguida, foi encaminhado à SEGPLAN proposta de 

alteração nas leis que colocaram as empresas em liquidação: 

12.758/1995, 13.049/1997, 13.550/1999, 17.257/2011, para permitir 

que as mesmas pudessem ser incorporadas entre si.

Nesse sentido, foi editada a Lei nº 17.855, de 10 de dezembro 

de 2012, autorizando que as empresas e companhias pudessem ser 

incorporadas, inclusive entre si.

A EMATER-GO em liquidação foi excluída, pela Assembleia 

Legislativa, da autorização para ser incorporada com outra empresa.

Assim, considerando que existiam sociedades de natureza 

díspar, fez-se necessário definir se haveria dois tipos de incorporações, 

uma para empresas públicas e outra para as companhias ou sociedades 

de economia mista, conforme apontado no Despacho do Procurador Geral 

do Estado.

Todavia, a PROLIQUIDAÇÃO entendeu que não fazia sentido 

promover dois tipos de incorporações, pois o Estado de Goiás era 

controlador único nas empresas públicas e sócio majoritário nas 

sociedades de economia mista e estava bancando todos os custos de 

manutenção das mesmas, desde quando se iniciou o processo de 

liquidação, inclusive assumindo todo o passivo existente, sem a 

participação de nenhum sócio minoritário.

Direcionada pelos estudos jurídicos, sobre a situação das 

empresas estatais que se encontravam em processo de liquidação, a

PROLIQUIDAÇÃO entendeu que, para propiciar uma reorganização 

societária com maior eficiência operacional e administrativa, além de 

racionalizar os procedimentos de extinção da pessoa jurídica, com efetiva 

diminuição de custos e simplificação dos processos, melhor seria que se 
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centralizasse em uma única empresa incorporadora e, que essa fosse uma 

das empresas públicas.

DA ESCOLHA DA EMPRESA INCORPORADORA

A Empresa Estadual de Processamento de Dados de Goiás –

PRODAGO em liquidação foi escolhida como incorporadora, por ter uma 

situação patrimonial complexa, em razão de possuir inúmeros

assentamentos urbanos em vários municípios do Estado e a transferência 

dos imóveis de sua propriedade para uma nova empresa acarretaria 

tempo e custos elevados. 

DOS SÓCIOS MINORITÁRIOS DAS EMPRESAS 

DE ECONOMIA MISTA

Ao decidir por uma empresa pública como INCORPORADORA,

havia a necessidade de se resolver a questão da incorporação de uma 

empresa de economia mista em uma empresa pública, uma vez que as

empresas de economia mista possuíam sócios minoritários.

Após algumas análises da situação de cada uma das empresas 

de economia mista liquidandas, concluiu-se que a melhor solução seria 

formalizar, na forma legal, o fechamento do capital social de todas as 

empresas de sociedade de economia mista sob o controle acionário do 

Estado e em processo de liquidação: CASEGO, METAGO, TRANSURB, 

CRISA e GOIASTUR.

Portanto, dever-se-ia convocar os sócios minoritários de cada 

empresa de sociedade de economia mista, em Assembleia Geral 

DA ESCOLHA DA EMPRESA INCORPORADORA

DOS SÓCIOS MINORITÁRIOS DAS EMPRESAS DE
ECONOMIA MISTA
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Extraordinária, para discutir a proposta do sócio majoritário de assumir as 

cotas de cada sócio minoritário.

Nas empresas de economia mista CRISA, CASEGO e 

TRANSURB, o patrimônio líquido era negativo, logo, nos termos do inciso 

V do art. 210, da Lei nº 6.404/76, competia ao Liquidante convocar os 

sócios para integralização de suas ações.

Entretanto, o sócio majoritário, o Estado de Goiás, já havia 

editado a Lei nº 13.631, de 17 de maio de 2000, que autorizava à

assunção dos bens, direitos e obrigações decorrentes de lei, ato 

administrativo ou contrato das empresas e companhias estatais em 

processo de liquidação ordinária. Assim, a retirada dos sócios minoritários 

era meramente protocolar, pois desde que as empresas foram colocadas 

em liquidação, o Estado já vinha bancando todo o pagamento das dívidas 

e o custo de manutenção das mesmas.

Dessa forma, todos os sócios minoritários foram convocados 

em Assembleia Geral, nos termos da Lei Federal nº 6.404/76, para terem

conhecimento da situação patrimonial da empresa de economia mista e

decidirem pela proposta apresentada pelo sócio controlador, o Estado de

Goiás, de assumir a cota de cada um no capital social das companhias. As 

propostas foram aprovadas pelos sócios minoritários de cada empresa de 

economia mista liquidanda.

Nesse compasso, foi elaborada uma exposição de motivos, 

mostrando os ativos e o passivo de cada empresa de economia mista 

liquidanda, e a participação acionária de cada sócio minoritário no capital 

social da mesma.

No caso da GOIASTUR em liquidação, o capital social já 

pertencia, na totalidade, ao Estado de Goiás.
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A METAGO conseguiu pagar todo o seu passivo e ainda 

remanescer ativos, assim, a situação se apresentava de forma diferente, 

ou seja, existia ativos a serem partilhados entre os sócios.

Todavia, o Estado de Goiás possuía 99,98% (noventa nove 

vírgula noventa oito por cento) do capital social da METAGO.

Considerando que havia divergências nos Livros de Registro de 

Ações e de Transferências de Ações da METAGO em liquidação, foi 

necessário realizar uma auditoria, nos respectivos livros, com a finalidade 

de identificar quais eram, efetivamente, os sócios da empresa. A análise 

da Auditoria concluiu não ser possível identificar os acionistas da empresa 

liquidanda, tendo em vista que vários sócios alienaram suas ações,

contudo, não se efetivou o registro no Livro de Transferência, o que

dificultou a identificação dos novos sócios.

Por isso, decidiu-se fazer um chamamento público, com 

publicações em três jornais de grande circulação no Estado, alternados,

por três vezes consecutivas ao mês, pelo período de janeiro a março de 

2015, sendo que em março foram publicados por duas vezes em datas 

alternadas, convocando todo possível sócio da METAGO, que fosse 

detentor de qualquer documento legal que comprovasse ser possuidor de 

ações no capital social da companhia, para se apresentar à sede da

empresa, tendo em vista que o Estado iria efetuar o pagamento da cota 

respectiva e assumir a participação acionária no capital social da 

companhia liquidanda.

Ao final da convocação, apenas um sócio minoritário 

compareceu e requereu a indenização pelas suas cotas nas ações no 

capital social da companhia, sendo indenizado, transferindo sua

participação acionária para o Estado de Goiás.
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DA INCORPORAÇÃO DAS EMPRESAS 

Para iniciar os processos de incorporações das empresas 

públicas e sociedades de economia mista em liquidação entre si, a 

PROLIQUIDAÇÃO desenhou detalhadamente o FLUXOGRAMA dos 

procedimentos de extinção de empresas e companhias por incorporação.

FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE INCORPORAÇÃO

 

Memorando do Presidente solicitando abertura 

do procedimento e Exposição de Motivos 

Protocolo de Intenções e 

Justificação de Incorporação 

Portaria que 

nomeia os Peritos 

Convocação do 
Conselho Fiscal da 

Incorporadora e ATA 
  

  

Convocação do Conselho 
Fiscal e ATA da Reunião 

Extraordinária da Incorporada 
 

Laudo de Avaliação 
Patrimonial 

Convocação do Conselho Fiscal 
da Incorporadora 

ATA de Reunião Extraordinária do 
Conselho Fiscal da Incorporadora 

Publicação do Balanço da 
Incorporada 

ATA de Reunião da 
Incorporadora 

ATA da AGE ou ATA 
de Reunião da 
Incorporada: 

extinção da empresa 

Requerimento de averbação no 
Cartório ou arquivamento na 

JUCEG 

Publicação dos atos de 
incorporação 

Baixa do CNPJ 

• EMPRESA EXTINTA 
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Desta forma, em 19 de julho de 2013, iniciou-se a extinção 

das Empresas/Companhias, por incorporação na PRODAGO em liquidação:

A primeira foi o Consórcio de Empresas de Radiodifusão e 

Notícias do Estado de Goiás – CERNE em liquidação, através do Processo 

Administrativo de nº 201300005009616, tendo sido concluído os atos 

finais de encerramento da empresa em 30 de agosto de 2013, inclusive 

com baixa no CNPJ e o arquivamento definitivo na Junta Comercial do 

Estado de Goiás em 21 de novembro de 2013, sob nº 52131908839.

Em 13 de fevereiro de 2014, no Processo Administrativo nº 

201400005002117, a Empresa de Turismo do Estado de Goiás S/A –

GOIASTUR em liquidação, com finalização em 28 de março de 2014, com 

baixa do CNPJ junto a Receita Federal e arquivamento definitivo na Junta 

Comercial do Estado de Goiás em 10 de julho de 2014, sob nº 

52140914005.

Em 22 de setembro de 2014, no Processo Administrativo nº 

201400005013239, o Consórcio Rodoviário Intermunicipal S/A – CRISA

em liquidação, com finalização em 28 de novembro de 2014, com baixa 

no CNPJ junto a Receita Federal e arquivamento definitivo na Junta 

Comercial do Estado de Goiás em 23 de dezembro de 2014, sob nº 

52142313173.

Em 21 de março de 2016, a Empresa de Transporte Urbano do 

Estado de Goiás S/A – TRANSURB em liquidação, no Processo 

Administrativo nº 201600005002480, concluído em 28 de junho de 2016 

e arquivamento definitivo na Junta Comercial do Estado de Goiás em 29 

de julho de 2016 sob nº 52160926076.

No total, foram extintas, por incorporação, até agosto de 

2016, uma empresa pública e três empresas de economia mista em 
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processo de liquidação ordinária pertencentes ao Estado de Goiás: CERNE, 

GOIASTUR, CRISA e TRANSURB.

Foi extinta, ainda, por liquidação, a empresa MINERAÇÃO 

XERENTES LTDA, subsidiária da METAGO, que possuía direitos minerários 

no Complexo Ultramáfico-Alcalino de Catalão I. 

Assim, restam ainda, duas empresas públicas e duas 

companhias para serem extintas: PRODAGO, EMATER-GO, CASEGO e 

METAGO. 

DA REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO 

COM A INCORPORAÇÃO DAS EMPRESAS E COMPANHIAS

A PROMOTORIA DE LIQUIDAÇÃO – PROLIQUIDAÇÃO foi criada

com a finalidade de dar maior eficiência operacional e administrativa aos 

processos de liquidação, racionalizar os procedimentos de extinção da 

pessoa jurídica, reduzir os custos e simplificar os processos de liquidação 

de empresas públicas e de economia mista sob o controle acionário do 

Estado de Goiás.

Os custos constantes do quadro seguinte são referentes às

despesas com contabilidade, software de controle contábil, de patrimônio 

e de pessoas, auditores independentes, conselhos fiscais, contas de água, 

luz, telefone, internet, combustíveis, locação de imóvel e veículos, diárias 

de viagens, aviso urgente (para questões de publicação de decisões 

judiciais), taxas diversas, certidões de imóveis, despesas com cartórios, 

publicação de balanços anuais, averbações de Atas na JUCEG, fotocópias, 

custas processuais, aquisição de materiais de escritório e outros. Esses 

custos são totalmente bancados pelas empresas em liquidação desde 

2014.

DA REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO

COM A INCORPORAÇÃO DAS EMPRESAS E COMPANHIAS
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Os pagamentos de imposto de Renda, contribuição social, 

ações trabalhistas e outros custos que derivam de resultados de vendas 

de ativos e/ou recebimentos de locações de imóveis e ainda, 

exclusivamente, a folha de pagamento dos colaboradores das empresas e 

os parcelamentos de passivos com a Fazenda Pública Nacional, que são 

pagos pelo Estado, não estão incluídos no quadro abaixo.

2010 2011 2012 2013

948.530,78 4.143.324,83 973.316,00

(redução de 76,51%)

952.210,24

2014 2015 2016 2017

1.690.343,96 921.518,34 929.639,17 919.636,08

Em 2010, quando existiam apenas sete (07) empresas e 

companhias em liquidação, o custo anual foi de R$ 948.530,78 

(novecentos e quarenta oito mil, quinhentos e trinta mil reais, setenta e

oito centavos) e, no exercício de 2011, com a entrada da Empresa de 

Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do Estado de 

Goiás – EMATER-GO em liquidação, pela Lei nº 17.257/2011, o custo 

anual das oito empresas subiu para R$ 4.143.324,83 (quatro milhões, 

cento e quarenta e três mil, trezentos e vinte quatro reais, oitenta e três 

centavos).

O aumento de custos em 2011 se deu porque a autarquia 

Agência EMATER, que substituiu as atividades institucionais da empresa 

liquidanda, demorou muito para ter dotação orçamentária própria, 

obrigando a empresa Liquidanda a manter o pagamento do custeio das 

atividades institucionais, até a regularização orçamentária da autarquia 

criada.
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Todavia como pode ser observado no quadro de custos, a

partir de 2012, com resultado da implementação do Sistema de Gestão 

Unificada pela PROLIQUIDAÇÃO em julho de 2011, mesmo passando para 

oito empresas e companhias em liquidação, os custos de manutenção das 

mesmas reduziu em 76,51%, de R$ 4.143.324,83 (quatro milhões, cento 

e quarenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais, oitenta e três 

centavos) em 2011, para R$ 973.316,00 (novecentos e setenta e três mil,

trezentos e dezesseis reais) em 2012 e, nos anos subsequentes tem-se 

mantido estável o custo anual.

Cabe destacar que, a TRANSURB teve sua incorporação 

concluída em julho de 2016, com baixa do CNPJ em 29.07.2016 e os 

efeitos de sua extinção tiveram início a partir de agosto de 2016. Porém 

alguns custos ainda perduraram até o final do ano, isto porque os 

contratos existentes em nome da mesma e que passaram à PRODAGO 

para cumprimento, só deixaram de existir a partir de 2017.

DA RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS FEDERAIS

Em 2013 o passivo da GOIASTUR com a Fazenda Pública 

Nacional foi renegociado no procedimento normal de parcelamento 

oferecido pela Receita Federal, ou seja, em 60 (sessenta) parcelas,

possibilitando a companhia ter acesso às certidões negativas e, com isso,

resolver a pendência da alienação do HOTEL VILA BOA, na cidade de 

Goiás, que perdurava desde 1980.

DA RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS FEDERAIS
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O Hotel Vila Boa foi alienado em leilão, realizado em maio de 

1980, com o adquirente pagando entrada de 20% (vinte por cento) do 

valor da arrematação e o restante deveria ser pago a vista na Escritura do 

Imóvel. Entretanto, a GOIASTUR não conseguiu apresentar as certidões 

negativas necessárias à lavratura da Escritura, ficando o recebimento do 

restante pendente desde então.

Todavia, o adquirente, mesmo a empresa liquidanda estando 

em mora, efetuou parte do pagamento e, em 2008, com a interveniência 

da SEFAZ, foi fechado um acordo para pagamento do restante em 60 

(sessenta) parcelas mensais, mediante a lavratura da Escritura, porém a

GOIASTUR não apresentou as certidões necessárias à lavratura da 

Escritura e o Arrematante teve que suspender novamente os pagamentos.

Com o parcelamento do passivo da empresa liquidanda junto a

Fazenda Pública Nacional - FPN, a GOIASTUR conseguiu outorgar a

Escritura Pública de Venda e Compra do Hotel Vila Boa, em 30 de 

dezembro de 2013, e receber o restante do pagamento, devidamente 

corrigido, referente à alienação do imóvel em Leilão Público realizado em 

maio de 1980.

De igual forma, também em dezembro de 2013, o Estado de 

Goiás autorizou as empresas públicas e companhias em liquidação a

renegociar todos seus débitos ajuizados ou não, de origem federal junto a 

Fazenda Pública Nacional, como INSS, IRPF, FNDE, PIS CONFINS, MULTAS 

e etc., que somavam, naquela oportunidade, o valor de R$ 

247.862.498,00 (duzentos e quarenta sete milhões, oitocentos e

sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais), aproveitando os

termos da Lei Federal nº 11.941/09, em 180 (cento e oitenta) parcelas.
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Registra-se que passivo individual de cada empresa com a 

Fazenda Pública Nacional - FPN era: CRISA R$ 181.757.567,04 (cento e

oitenta e um milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e

sessenta e sete reais, quatro centavos); TRANSURB R$ 1.943.728,08 

(um milhão, novecentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e

oito reais, oito centavos); CERNE R$ 47.575.760,98 (quarenta e sete 

milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais,

noventa e oito centavos); GOIASTUR que já havia renegociado em 60 

(sessenta) parcelas, optou por renegociar novamente, desta feita em 180 

(cento oitenta) parcelas, o valor de R$ 5.140.100,03 (cinco milhões, cento 

e quarenta mil, cem reais, três centavos) e a PRODAGO R$ 11.445.341,87 

(onze milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta

e um reais e oitenta sete centavos).

Parte desse passivo o Estado arcou diretamente por força de 

decisões judiciais, em face da Lei Estadual 13.631/2000 que autorizou o 

Estado a assumir direitos e obrigações, entre outros, das empresas

públicas e sociedades de economia mista sob seu controle acionário e em 

liquidação ordinária, regulamentados por Decretos editados. O restante do 

passivo a SEFAZ autorizou o parcelamento em nome de cada empresa

liquidanda devedora, repassando mensalmente os valores para que as

empresas possam quitá-los.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DO EXTINTO CRISA 

INCORPORADO PELA PRODAGO EM LIQUIDAÇÃO

Algumas empresas públicas e sociedades de economia mista,

no período de 1983 a 1998, eram dependentes do Tesouro Estadual para 

pagamentos das respectivas folhas de pagamentos e obrigações 

acessórias de seus empregados. 

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DO EXTINTO CRISA
INCORPORADO PELA PRODAGO EM LIQUIDAÇÃO



42

ESTADO DE GOIÁS
PROMOTORIA DE LIQUIDAÇÃO – PROLIQUIDAÇÃO

42 
 

Constatou-se que os repasses de recursos para pagamento da 

folha de empregados eram apenas no valor líquido, sem a parte das 

obrigações acessórias. Nas poucas vezes que houve repasses destinados a

pagamento de parte das obrigações tributárias acessórias, não foi na 

totalidade.

Dessa maneira, desencadeou um grande passivo de 

obrigações acessórias relativas à FGTS, INSS, Imposto de Renda Retido 

na fonte e outros.

Especificamente quanto ao FGTS, tinha-se um agravante, a

Delegacia Regional do Trabalho autuava as empresas pelo valor total da 

folha de pagamento, todavia existiam vários servidores à disposição e que 

não eram optantes de FGTS. Logo, se tratava de autuação irregular e 

excessiva, porém as empresas autuadas, na maioria, não fizeram no 

momento oportuno suas defesas junto ao DRT, constituindo em passivos 

indiscutíveis.

O Estado, na Gestão do Governador Marconi Perillo, fez acordo 

com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, via TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO PARA COM O FGTS COM

REPASSE E VINCULAÇÃO, EM GARANTIA, DE COTAS DO FUNDO DE 

PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS – FPE, assinado em 21 de fevereiro de 

2000,  assumindo o pagamento de todo o passivo relativo ao FGTS da 

administração direta e indireta, inclusive das empresas em liquidação,

divididas em 180 parcelas, tendo a conclusão do pagamento, na 

totalidade, ocorrido no início de 2015.

No entanto, como o Termo de Confissão de Dívida previa a 

possibilidade de inclusão de eventuais saldos remanescentes apurados 

oportunamente, em 2015, a CAIXA informou a SEFAZ que haviam sido
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localizados saldos remanescentes de FGTS do extinto CRISA, CASEGO 

entre outros órgãos do Estado e, após análise da SEFAZ, esta encaminhou 

os recursos para pagamentos cujos valores foram sendo quitados mês a

mês, concluindo em agosto de 2016.

Porém, ocorrem vários empecilhos para que a PRODAGO em 

liquidação, como sucessora do extinto CRISA, consiga INDIVIDUALIZAR os 

saldos de FGTS de cada empregado nas respectivas competências.

Primeiro, não se consegue achar todos os arquivos relativos 

aos dossiês de cada empregado, inclusive dos que foram transferidos para 

o Estado do Tocantins. O dossiê é peça fundamental para saber o histórico 

de trabalho do ex-servidor, onde trabalhou, quando esteve à disposição 

de outro órgão etc.. 

Segundo, existem competências com recursos disponíveis na 

CAIXA e não tem ex-empregados para individualizar nas mesmas.

Igualmente, existem ex-empregados para individualizar em 

determinada competência, mas falta saldo naquela competência.

PROBLEMA A SER ENFRENTADO QUANDO

CONCLUIR O PROCESSO 

DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS

O Estado pagou valores de FGTS a mais para a CAIXA e, esta 

não devolve e nem compensa o crédito de uma competência para outra. 

Logo, concluídas as individualizações possíveis, será necessário estudar 

uma ação judicial específica para reaver os recursos recolhidos 

indevidamente.

PROBLEMA A SER ENFRENTADO QUANDO
CONCLUIR O PROCESSO DE

INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS
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DA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE 

IMÓVEIS RURAIS E URBANOS

A EMATER-GO, a CASEGO, a METAGO e a PRODAGO eram as 

empresas que possuíam maiores problemas de propriedades rurais e 

urbanas, cujos documentos precisavam ser regularizados juntos aos 

Cartórios de Registros de Imóveis em diversos municípios do Estado, 

conforme passamos a expor. 

Da EMATER-GO em liquidação foi regularizada a

documentação das seguintes propriedades rurais:

Fazenda Santa Rosa do Rochedo, com área de 376.8435 

hectares ou 77,86 alqueires, no perímetro urbano da cidade de Jataí, que 

se encontrava em comodato com a Universidade Federal de Goiás para o

funcionamento do Centro de Ciências Agrárias daquela Universidade, 

estando em funcionamento 25 cursos de graduação, 05 pós-graduações e

um doutorado.

 O imóvel foi georreferenciado e desmembrado da 

matrícula mãe, uma área de 18,27 hectares, objeto de desapropriação 

para instalação de uma usina hidrelétrica (PCH) no Rio Claro, cuja ação 

judicial teve sentença proferida em 25.11.2016, fixando a indenização em 

favor da EMATER-GO em R$ 737.797,25 (setecentos e trinta e sete mil,

setecentos e noventa e sete reais, vinte e cinco centavos) mais juros e 

correção;

 Em 01 de agosto de 2014 o imóvel foi transferido ao 

Estado de Goiás, por Escritura Pública de Dação em Pagamento, nos Autos 

DA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE
IMÓVEIS RURAIS E URBANOS
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de nº 201300005000636 e, em 1º de outubro de 2015 o Senhor 

Governador assinou a Escritura Pública de Doação daquela propriedade à 

Universidade Federal de Goiás, com a finalidade de viabilizar a criação da 

Universidade Federal de Jataí.

Fazenda Campo Limpo e Poções, 793,8596 hectares, ou 

164,0205 alqueires, no Município de Formosa, onde o IDAGO, a mais de 

30 anos, promoveu o Assentamento de Pequenos Produtores Rurais, em 

imóvel de propriedade a época da empresa GOIASHORTIGRANJEIRA S/A,

sucedida pela EMGOPA e posteriormente, pela EMATER-GO.

 O imóvel foi Georreferenciado e unificada as Matrículas,

em uma nova, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Formosa, sob 

nº 58.428;

 Esse imóvel foi ofertado ao Estado na forma de Dação 

em Pagamento, com fins a quitação parcial de débitos da empresa 

liquidanda com o sócio controlador, no Processo Administrativo nº 

201400005009146. A proposta oportunizava ao Estado receber parte de 

seu crédito com EMATER-GO em liquidação e ao mesmo tempo, poderia 

titularizar, na forma legal, as famílias assentadas pelo IDAGO naquela 

propriedade rural.

 Contudo o seguimento dos trâmites processuais de 

Dação em Pagamento delongou, que perdeu o objeto, estando em fase de 

reestudo na PGE para que o imóvel possa ser transferido ao Estado a 

título de adiantamento de ativo remanescente.

Fazenda VARGEM BONITA, com área de 163,4 alqueires ou 

791 hectares, localizada na área de expansão urbana de Senador Canedo, 

onde a EMATER-GO mantinha todas suas áreas de pesquisas.
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 Essa fazenda era dividida pela GO 536 e, com a 

realização do Georreferenciamento da mesma, a Matrícula foi 

desmembrada em duas partes, uma de cada lado da rodovia estadual e

posteriormente, essas mesmas foram divididas em áreas menores, com 

fins de facilitar a alienação com maior vantajosidade para a empresa em 

liquidação. O que de fato ocorreu, pois foram alienadas, com êxito, por

leilão público, restando apenas 04 (quatro) lotes, com média de 22 ha

cada.

 Ainda, nessa fazenda, existe uma ação de Usucapião em 

desfavor da EMATER-GO em liquidação, objetivando uma área de 36.2162 

hectares, denominada Gleba 03, localizada às margens da GO 536, cujo 

desfecho ainda perdurará por tempo indeterminado.

Fazenda Mata do Algodão, também localizada na área de 

expansão urbana da cidade de Senador Canedo, composta de duas áreas:

 Uma área maior contendo 42,9399 alqueires ou 

207,8292 hectares, objeto da Matrícula nº 3.707, foi alienada em leilão

público de 28 de junho de 2016 e,

 Uma área menor contendo 7,5352 alqueires ou 36,4708 

hectares foi transferida ao Estado via de dação em pagamento no 

Processo Administrativo nº 201500005006331.

Uma área Urbana com 188.527,67 m² ou 18.8528 hectares, 

localizada ao lado do Campus II da Universidade Federal de Goiás, 

denominada de Centro de Treinamento da EMATER, oriunda da Fazenda

Planície, também foi objeto de Dação em Pagamento ao Estado no 

Processo Administrativo nº 201500005006111.
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A CASEGO possui várias áreas desocupadas ou com 

ocupações de terceiros em vários municípios e, também, Armazéns 

Graneleiros edificados em terrenos de terceiros, nas seguintes cidades:

Jataí, em uma área de 48.400 m², foi realizado um 

assentamento de interesse social para famílias de baixa renda, 

denominado de conjunto “Filóstro Machado”;

Heitoraí, em tempos pretéritos, o Prefeito construiu um 

conjunto habitacional na área de propriedade da companhia liquidanda;

Divinópolis foi construída um Armazém na área da Igreja 

Católica;

Campos Belos, a CASEGO possuía 30.000 m² de área.

Todavia, em tempos pretéritos, a Prefeitura fez um loteamento público ao 

lado e apropriou-se de parte do lote da empresa liquidanda, reduzindo-a

para pouco mais de 19.000 m²;

Niquelândia foi realizada uma permuta de área com a 

Prefeitura Municipal, porém a companhia liquidanda não recebeu a 

Escritura nem a posse da área permutada;

São Miguel do Araguaia, a CASEGO possuía uma área de

20.000 m² no perímetro urbano e, a Secretaria Estadual de Educação 

construiu um Colégio Estadual em parte da mesma, ficando outra parte 

em uso pela Prefeitura;

 De outro lado, a CASEGO construiu um Armazém

Graneleiro em área do Município de São Miguel do Araguaia GO.
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 Assim, a parte do terreno utilizado pela Prefeitura foi 

permutada pela área onde a companhia liquidanda havia construído o 

armazém, restando ainda a ser regularizada a área em que foi edificado o

Colégio Estadual.

Indiara, a Polícia Militar, há mais de 20 anos, construiu e 

instalou a 5ª CIPM;

Santa Rosa de Goiás, a Prefeitura Municipal usava o armazém 

graneleiros por força de contrato de comodato. Todavia, permitiu a 

ocupação, por terceiros, de parte da área para duas atividades distintas 

da finalidade do imóvel. Tal situação foi resolvida com a alienação do

imóvel para o Município em 2017;

Joviânia, em tempo pretérito o armazém foi locado a terceiros 

e, com a inadimplência, foi ajuizada ação de despejo e execução, tendo 

havido vários recursos judiciais, estando aguardando decisão da justiça 

para regularizar a situação.

A METAGO possuía duas grandes áreas rurais no município de 

Uruaçu, objeto de uma única matrícula de nº. 12.248 do Cartório de 

Registro de Imóveis daquela cidade. Com a implantação da empresa de 

mineração SAMA, naquele Município, a empresa liquidanda loteou parte de 

suas propriedades dando origem à cidade de MINAÇU. De forma que a 

Matrícula 12.248 passou a ser 5.494 no Cartório de Registro de Imóveis

da cidade e Comarca de Minaçu.

Entretanto, partes dessas áreas não foram desmembradas em 

lotes, mas, na prática, foram ocupadas irregularmente por várias famílias

como se o imóvel estivesse loteado. Ocupações essas que se constituíram 

em vários bairros distintos na cidade.
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Esse imóvel fora doado à METAGO em liquidação pelo 

Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás - IDAGO, com 

autorização dada pelo Decreto-Lei nº. 202, de 03 de junho de 1970, e, 

possuía cláusulas de reversão ao patrimônio do Estado.

Em 2002 a Procuradoria Geral do Estado, nos termos do 

Parecer nº 00812/2002-PPI, Procuradoria Patrimônio Imobiliário da PGE e 

devidamente aprovado pelo DESPACHO “AG” nº 001198/02, do 

Procurador Geral do Estado nos Autos de nº 200100004014552.

Posteriormente, após novo exame da questão em caráter 

definitivo, o Parecer nº 001443/2015-PPMA e DESPACHO “AG” nº 

003197/2015, do Procurador Geral do Estado, pôs fim às dúvidas quanto 

à propriedade das áreas remanescentes do Loteamento Minaçu (Matrícula 

12.248 do CRI de Uruaçu).

No que se refere às áreas remanescentes da Matrícula nº 

5.494 do CRI da cidade de Minaçu, concluiu-se que as áreas e/ou lotes 

ainda em nome da empresa METAIS DE GOIÁS S/A – METAGO em 

liquidação pertenciam ao Estado de Goiás por sucessão ao IDAGO, em 

face da dissolução da companhia pela decisão de colocá-la em processo de 

liquidação ordinária pela Lei Estadual 13.550/99.

Desse modo, em 26 de fevereiro de 2016, a PROLIQUIDAÇÃO 

concluiu os trabalhos de reversão de todos os lotes urbanos e áreas 

remanescentes existentes em nome da METAGO em liquidação na cidade 

de Minaçu para o Estado de Goiás.

De consequência o Estado de Goiás, nos termos da Lei nº 

19.837, de 18 de setembro de 2017, autorizou a alienação de todos esses 
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imóveis, oriundos da reversão da METAGO em liquidação, ao Município de 

Minaçu.

A PRODAGO, além dos loteamentos de interesse social 

assentados em áreas oriundas da EMCIDEC, e antecessoras, espalhados 

por dezenas de municípios no Estado, ainda incorporou o CERNE, a 

GOIASTUR, o CRISA e a TRANSURB.

Todavia ainda existem lotes e/ou pequenas áreas 

remanescentes nesses loteamentos, de interesse social, que não houve 

destinação nenhuma, os quais são objeto de invasões ou de interesse de 

entidades sociais. A PRODAGO não tem como alienar nenhum desses lotes 

ou áreas, nem titularizar as eventuais famílias ou entidades por meio de 

doação, porque não enquadra nos termos do Parecer aprovado pela PGE, 

pois faltam quesitos legais para pleitear. Identificados nas seguintes 

cidades:

Caiapônia foram construídas 59 (cinquenta e nove) casas em 

terrenos do extinto CRISA;

Goianésia, a PM construiu um Quartel em área do extinto 

CRISA;

Jussara, a Prefeitura Municipal tentou ação judicial de 

desapropriação da área do extinto CRISA, não obtendo êxito, porém 

ocupou de forma irregular o imóvel;

Porangatu, o extinto CRISA perdeu 90% de sua sede, por 

leilão judicial trabalhista, ficando a área remanescente na posse do 

arrematante, o que inviabilizou qualquer tentativa do extinto CRISA de 

reaver essa parcela do terreno, em razão do lapso temporal, gerando ao 

ocupante da área, o direito à usucapião;
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Caldas Novas, a extinta GOIASTUR, em tempo pretérito, foi 

autorizada nos termos da Lei nº 11.415/1991, fazer uma permuta de 

áreas urbanas com a Fundação Pró Caldas Novas, para edificação de um 

Centro de Convenções, assegurando, para si, o direito a uma área coberta 

de 1.903,65 m². Porém a Fundação Pró Caldas Novas não conseguiu a 

conclusão do empreendimento e o Município assumiu e não cumpriu a 

transferência da parte do imóvel destinado a GOIASTUR na permuta.

DAS ALIENAÇÕES DE ATIVOS E/OU DAÇÃO

EM PAGAMENTO

A PROLIQUIDAÇÃO desde 2011 iniciou processos de 

regularização de ativos para serem alienados na forma legal, em 

cumprimento aos termos do art. 210, IV da Lei Federal nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976 e art. 1.103, IV, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, Código Civil Brasileiro.

Inicialmente foram preparados lotes de bens sucateados como

veículos, móveis, equipamentos agrícolas, equipamentos cinematográficos

e outros das diversas empresas em liquidação;

Em seguida, iniciou-se o levantamento dos imóveis da 

CASEGO e da EMATER-GO, em liquidação, que estivessem em condições 

de serem alienados, mediante leilões públicos nos termos das leis de 

licitações pertinentes, Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Estadual nº

17.928/12, alienados diretamente a municípios ou feitos dação em 

pagamento ao Estado de Goiás, conforme quadro a seguir:

DAS ALIENAÇÕES DE ATIVOS E/OU DAÇÃO
EM PAGAMENTO
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EMPRESA ALEINADOS EM LEILÃO 

PÚBLICO

ALIENAÇÃO DIRETA 

A MUNICÍPIOS

DAÇÃO EM 

PAGAMENTO AO 

ESTADO

CASEGO

Armazéns Graneleiros:

 Caçu, Rubiataba, Uruaçu, 

Vianópolis e Mara Rosa.

 Terreno em Itapuranga.

 Goiânia: Prédio antiga 

Sede da empresa e um 

Terreno urbano.

Armazém Graneleiros:

 Santa Rosa de 

Goiás.

Lotes:

 Araguapaz e 

Itaguaru.

-

EMATER-

GO

Senador Canedo:

Fazenda Vargem Bonita I:
 Glebas: 13, 12, 11, 10 e

06 com 109.8711ha;
 Gleba 04 com 20,7500ha; 
 Gleba 08 com 20.4275ha;
 Gleba 01 com 3.0539ha; 
 Gleba 02 com 6.6450ha.

Fazenda Vargem Bonita II: 
 Gleba 01 e 02-A, com 

316.0641 há; 
 Gleba 04 com 9,68 ha.

Fazenda Mata do Algodão:
 207.8292 há;

GOIÁS:

 Um terreno urbano na 
cidade de Goiás.

Senador Canedo:

Fazenda Vargem Bonita 
II: 
 Gleba 02-B com 

73.8977 ha

Jataí:

Fazenda Santa 
Rosa do Rochedo:
 376.8435

hectares;
Senador Canedo:
Fazenda Mata do 
Algodão II
 Uma área rural 

de 36.4708 
hectares;

Goiânia:
Área urbana
denominada de 
Centro de 
Treinamento da 
EMATER:
 18.8528 ha;

Os recursos arrecadados com as alienações de ativos das 

empresas liquidandas são utilizados para pagamento dos respectivos 

passivos.

Os imóveis transferidos para o Estado, pela empresa EMATER-

GO em liquidação, a título de Dação em Pagamento, abateram-se na

dívida da empresa liquidanda com o sócio controlador.
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Outros leilões estão sendo preparados para alienações de 

armazéns e terrenos da CASEGO, imóveis rurais e urbanos da EMATER-

GO, além de móveis e máquinas (sucatas) das demais empresas em 

liquidação.

DA SITUAÇÃO ATUAL 

Restam ainda, duas empresas públicas e duas sociedades de 

economia mista para serem extintas: PRODAGO e EMATER-GO; CASEGO e 

METAGO, respectivamente.

A EMATER-GO em liquidação está concluindo o pagamento de

todo o seu passivo com o Estado de Goiás, que em 31.12.2011 somava o

valor de R$ 121.499.483,89 (cento e vinte e um milhões, quatrocentos 

noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais, oitenta e nove 

centavos) de um total de R$ 127.078.309,19 (cento e vinte e sete 

milhões, setenta e oito mil, trezentos e nove reais, dezenove centavos). O

pagamento de reclamatórias trabalhistas na ordem de R$ 3.900.000,00 

(três milhões e novecentos mil reais), valores arredondados até dezembro 

de 2017, a empresa liquidanda já possui a importância para pagar na 

totalidade, aguardando, todavia, questões de ordem legal em tramitação 

na justiça, para que seja efetuado o pagamento.

Com isso, a PROLIQUIDAÇÃO iniciou à transferência de parte 

dos ativos remanescentes da EMATER-GO em liquidação para a Autarquia 

AGÊNCIA EMATER, sucessora das atividades institucionais da empresa 

liquidanda, conforme previsto na Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011 

e ao sócio controlador Estado de Goiás.

DA SITUAÇÃO ATUAL
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Para tanto, o Liquidante da empresa, em conjunto com o 

representante do acionista controlador da EMATER-GO em liquidação, 

promoveu reunião do Conselho de Administração e iniciou o processo de 

transferência parcial de ativos remanescentes, nos termos do artigo 215, 

§ 1º da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para o sócio 

controlador Estado de Goiás e a autarquia AGÊNCIA EMATER, 

formalizando em ATA própria e abrindo processo administrativo de nº 

201700005010768, para o registro das transferências referentes aos 

ativos constituídos de 56 imóveis, localizados em vários municípios do 

Estado de Goiás e a totalidade dos bens móveis, máquinas e 

equipamentos.

Apenas para conhecimento, tais ativos já se encontravam na 

posse e uso da autarquia AGÊNCIA EMATER desde a criação desta, 

formalizada posteriormente por Contrato de Termo de Cessão de Uso. 

Registra-se ainda que a posse e uso desses bens móveis, equipamentos e 

imóveis, objeto dessa transferência, estavam anteriormente com a 

Agência Rural, sucessora da EMATER-GO na primeira liquidação em 1999

e, a partir de 2011, com a autarquia AGÊNCIA EMATER.

Todavia, a existência da Ação de Usucapião, Processo nº 

0024163.93.2016.4.01.3500, que tramita na Justiça Federal, que discute 

a titularidade da área de 36.2162 hectares da empresa liquidanda, 

inviabiliza a liquidação pura e simples da empresa EMATER-GO em 

liquidação. Assim a mesma será extinta por INCORPORAÇÃO na PRODAGO 

em liquidação, após a quitação de todos os débitos que ainda existem e a 

transferência dos ativos remanescentes para o sócio controlador e para a 

Agência EMATER.
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A CASEGO em liquidação, responde por diversas ações 

judiciais perante a CONAB e BANCO DO BRASIL, mas, os Tribunais 

superiores têm decidido a favor da empresa liquidanda. Inclusive no início 

de dezembro de 2017, teve-se uma decisão do STF acatando a tese de 

prescrição arguida pela CASEGO em liquidação e já esposada na SÚMULA 

50 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Com isso a empresa 

liquidanda está conseguindo quitar suas dívidas com a CONAB e BANCO 

DO BRASIL.

A PROLIQUIDAÇÃO encaminhou, em nome da CASEGO em 

liquidação, uma proposta de acordo para a CONAB com a finalidade de por 

fim às demandas judiciais existentes entre as empresas. Posteriormente 

foi realizada uma audiência entre o Liquidante da CASEGO e o Presidente 

da CONAB, na qual foi exposto, do ponto de vista da empresa liquidanda a 

vantajosidade da proposta para encerrar as demandas judiciais, uma vez 

que as decisões judiciais, de todos os Tribunais Superiores, inclusive do 

STF, validando o enunciado da SÚMULA 50 do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, consolidavam o entendimento de que a CONAB não tem 

mais chances de reverter à situação a seu favor. Logo, seria melhor por 

fim as ações em andamento.

As questões judiciais com o Banco do Brasil estão seguindo o

mesmo caminho previsto na referida SÚMULA 50 do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, ou seja, a CASEGO está saindo vencedora nas 

decisões judiciais, porém ainda não foi possível estabelecer o início de 

negociações para por fim essas demandas.

A METAGO em liquidação está sendo preparada para ser 

incorporada na PRODAGO em liquidação.
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A incorporação será necessária por dois motivos simples: 

primeiro, existem direitos minerários antigos cuja exploração de minérios 

é feita por terceiros, na forma de arrendamento e o Estado está 

recebendo os royalties na forma da lei 13.590, de 17 de janeiro de 2000. 

Segundo, porque ex-empregados da empresa liquidanda propuseram 

ações de natureza trabalhistas que necessitam finalizar na justiça. Trata-

se de reclamações trabalhistas por supostos direitos originados em 

período após o remanejamento dos empregados para a administração 

direta. Entretanto, as decisões nessas ações têm sido de excluir a 

METAGO do polo passivo.

Considerando que os direitos minerários não possuem valor 

comercial, porque o resultado aferido com esses direitos limita-se aos 

royalties, que já são recebidos pelo Estado, não há como alienar tais 

direitos, sendo a saída mais apropriada, transferir os mesmos para outra 

empresa estatal, no caso a PRODAGO em liquidação, uma vez que o 

Estado não pode ser titular de direitos minerários na forma direta. 

Assim, o processo de extinção da Empresa METAIS DE GOIÁS 

S/A – METAGO em liquidação vai ocorrer, em definitivo, por incorporação 

na PRODAGO em liquidação.

O Liquidante da empresa, em conjunto com o representante 

do acionista controlador da METAGO em liquidação, em reunião do 

Conselho de Administração iniciou o processo de transferência de ativos 

remanescentes, nos termos do artigo 215, § 1º da Lei Federal nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, para o sócio controlador Estado de Goiás, 

formalizando em ATA própria e abrindo um processo administrativo de nº 

201700005016036 para o registro dessas transferências.



57

ESTADO DE GOIÁS
PROMOTORIA DE LIQUIDAÇÃO – PROLIQUIDAÇÃO

57 
 

Trata-se de bens imóveis localizados em Goiânia e Anápolis, e

os móveis, máquinas e equipamentos diversos, que se encontram nos 

respectivos imóveis. Esses bens estão em uso e posse do Estado, por 

força de Contrato de Comodato de nº 012/2015, nos autos 

administrativos de nº 200700009000975.

Assim, os ativos remanescentes representados por bens 

móveis, máquinas e equipamentos diversos, serão transferidos por força 

da própria ATA e, os ativos representados por bens imóveis serão 

transferidos por Escritura Pública de Transferência de Ativos 

Remanescentes, estando o processo, nesta parte, em fase de análise pela 

Procuradoria Geral do Estado.

A METAGO em liquidação conseguiu investir-se, no final de 

2017, no domínio e posse de 67 (sessenta sete) lotes urbanos na cidade 

de Serranópolis, objeto de discussão judicial de tempos pretéritos. Alguns 

desses imóveis ainda possuem restrição judicial de penhoras de 

reclamatórias trabalhistas que demandam mais de 10 (dez) anos. 

Todavia, a empresa liquidanda está requerendo a baixa das penhoras 

junto aos juízos competentes, tendo em vista o lapso de tempo que as 

mesmas ocorreram. 

Assim, concluída as transferências de ativos ao Estado, os 

demais ativos, ainda remanescentes, serão incorporados à PRODAGO em 

liquidação através de processo próprio.

A PRODAGO em liquidação, ainda possui milhares de terrenos 

urbanos em loteamentos de interesse social, cujos assentamentos foram 

realizados nas décadas de 1980 e 1990, pelas empresas sucedidas: 

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás – CODEG, Empresa 
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Estadual de Obras Públicas e posteriormente Empresa Estadual de Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico-Social – EMCIDEC, além das 

dívidas negociadas e em pagamento pelo Estado, absorveu os direitos e 

obrigações das empresas incorporadas: CERNE, GOIASTUR, CRISA,

TRANSURB, considerando que se transformou em uma grande empresa 

em liquidação.

A titularização desses imóveis às famílias beneficiadas está 

sendo realizada, permanentemente, em parceria com a AGEHAB, que 

promove o levantamento topográfico dos imóveis, individualiza-os, solicita 

a aprovação dos respectivos desmembramentos junto as Prefeituras de 

localização do imóvel, registra o desmembramento da área no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca, faz a identificação dos beneficiários e

emite a respectiva Escritura Pública de Doação e o Liquidante da 

PRODAGO em liquidação assina. É um trabalho de muita responsabilidade 

e persistência. 

Todavia, a questão mais complexa e também urgente, pelo 

caráter social, tem sido a individualização do FGTS do extinto CRISA, que 

é realizado pela Gestão de Pessoas da PROLIQUIDAÇÃO. É um labor

individual árduo, que demanda tempo, exige muita perícia e elevado grau 

de comprometimento pessoal nas pesquisas de dossiês, conversão de 

moedas e inserção no programa específico da Caixa Econômica Federal. 

Até dezembro de 2017 foram concluídas individualizações em

151 competências.
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CONCLUSÃO

Ao olharmos para o contexto de 1999, e comparando com os 

resultados atuais, podemos afirmar, com convicção, que a Promotoria de 

Liquidação - PROLIQUIDAÇÃO foi, dentre outros, um projeto inteligente, 

inovador e pioneiro, desse Governo do Tempo Novo que trouxe ao Estado 

de Goiás a marca da modernização para a administração pública.

A partir de 2011, com a criação da PROLIQUIDAÇÃO, os 

processos de liquidações das empresas deslancharam. Em apenas 7 anos 

de trabalho, conseguiu-se extinguir 4 empresas, de um total 8 existentes

em 1999.

No início, foram muitos obstáculos e resistências encontradas.

Conquanto, com muitos estudos, pesquisas e trocas de experiências, bem 

como, muitas consultas junto à Procuradoria Geral do Estado PGE e outras 

instituições estaduais, na busca de instrumentos legais que pudessem nos 

auxiliar no alcance dos objetivos a nós confiado pelo Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado de Goiás, de extinção das então Empresas

em liquidação e a regularização fundiária dos loteamentos de interesse 

social, com a expedição das Escrituras Públicas de Doação às famílias 

assentadas.

A extinção de uma empresa pública e/ou de sociedade de 

economia mista em processo de liquidação, com patrimônio líquido 

negativo em outra empresa pública, também com patrimônio líquido 

negativo, por INCORPORAÇÃO, foi um fato inédito no Brasil e representou 

uma solução até então, não pensada.

CONCLUSÃO
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Esse tipo de INCORPORAÇÃO não está prevista explicitamente 

na lei, mas o Direito Empresarial moderno permite alternativas às novas 

realidades.

Nesse lapso temporal de 7 (sete) anos, o trabalho tem sido 

instigante e desafiador, uma experiência incomum, sem precedente no 

Brasil. Hoje vislumbramos resultados eficazes, reduzimos em 50%

(cinquenta por cento) as Empresas Públicas e Sociedades de Economia 

Mista em processo de liquidação ordinária.

Atualmente, as questões das liquidações das Empresas 

Públicas e Sociedades de Economia Mista sob o controle acionário do 

Estado de Goiás, dispõem de uma estrutura organizacional, coesa, com 

uma visão global, com procedimentos bem delineados e predefinidos, com 

ações proeminentes, objetivando a extinção de outras três empresas: 

EMATER-GO, METAGO e CASEGO.

A meta, para os anos vindouros é reduzir para apenas uma 

Empresa em liquidação, a incorporadora PRODAGO, o que representará

uma economia ainda mais significativa, pois o Estado de Goiás que outrora 

administrava empresas de naturezas distintas, pública e de economia 

mista em processo de liquidação, passará a administrar uma única 

empresa pública em liquidação, com custos reduzidos nas áreas de 

recursos humanos, software, auditorias, transporte e outras despesas 

operacionais. 

JAILTON PAULO NAVES
Presidente

Liquidante das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista sob o controle 

acionário do Estado de Goiás, em processo de liquidação ordinária.
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