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DECISÃO

 
 

 
Cuida-se de Ação Civil Pública por atos de Improbidade Administrativa movida

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de JOSÉ WELLINGTON BARROSO DE
ARAÚJO DIAS (Governador do Estado do Piauí), RAFAEL TAJRA FONTELES (Secretário
de Fazenda do Estado do Piauí), e de MAURO GOMES DE LIMA (Diretor da Unidade de
Gestão de Dívida Pública da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí), sob a alegação de
que estes praticaram irregularidades quando da aplicação das verbas oriundas do contrato de
empréstimo nº 0482405-71, firmado com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$
600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), por meio do Programa de Financiamento à
Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA, que tem por finalidade facilitar e ampliar a concessão
de crédito para as áreas de saneamento, energia, transporte e logística.
 

Relata que as irregularidades consistiram na realização de transferências de
recursos do aludido contrato para Conta Única do Tesouro Estadual e em desvio de finalidade na
aplicação das verbas dele provenientes, embora expressamente ajustado que seria vedada sua
utilização para fins diversos dos pactuados e que os recursos financeiros deveriam ser
movimentados na conta específica lá prevista. Ao final, requereu a condenação dos demandados
nas penas da Lei nº 8.429/92 (doc.84114559).

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado do Piauí

3ª Vara Federal Criminal da SJPI
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Prolatei  decisão, na qual,  em obediência ao disposto no art .  1º da
PRESI/SECGE/TRF1 6/2014, deixei de apreciar o pedido de concessão de tutela de urgência 
inaldita altera pars para que: 1) os demandados se abstivessem imediatamente de transferir os
recursos oriundos do Contrato de Empréstimo nº 04822405-71, para a conta única do tesouro
Estadual, devolvendo os valores já repassados que porventura ainda estejam ali depositados
para a conta vinculada do Empréstimo, ou seja, mantê-los em contas específicas destinadas no
instrumento negocial, sob pena de multa; 2) os requeridos se abstivessem de fazer pagamentos
pretéritos em desacordo com o estabelecido no mencionado contrato e com finalidade diversa da
prevista, sob pena de multa. Na oportunidade, posterguei para após a apresentação das defesas
preliminares dos requeridos a apreciação do pedido deduzido no sentido de que fosse oficiado e
determinado ao TCE o envio da cópia integral da documentação que instrui o Relatório
Concomitante no bojo do proc.025611/2017, bem como da análise da prestação de contas final
do Contrato 04882405-71, tão logo fosse concluído, nos termos do Art.438 do CPC (doc
84848091).
 

O requerido RAFAEL TAJRA FONTELES apresentou defesa preliminar (doc.
106664387), levantando preliminar de inépcia inicial. No mérito, requereu a rejeição da peça
vestibular. Anexou documentos.
 

A CEF manifestou interesse em integrar a lide, na condição de assistente do autor
(doc.119919872).
 

Defesa preliminar de WELLINGTON BARROSO DE ARAÚJO DIAS (doc.
125574376), onde alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal, ao argumento de
terem sido as verbas incorporadas ao patrimônio do Estado. No mérito, defende a ausência de
ato de improbidade. Juntou documentos.
 

Manifestação prévia do requerido MAURO GOMES DE LIMA, sustentando, em sede
preliminar, a inépcia da inicial, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alega a ausência de prova
de cometimento de ato de improbidade. (doc.128589399).
 

É o breve relato. DECIDO.
 

Inicialmente, é preciso consignar que cabe à Justiça Federal de primeiro grau
examinar, no caso concreto, a configuração ou não do interesse da União ou de outro ente
federal no julgamento da lide (Súmula 150/STJ).
 

Não há dúvida quanto à natureza federal dos recursos entelados, uma vez que
foram transferidos ao Estado do Piauí pela Caixa Econômica Federal, a qual, inclusive,
demonstrou interesse em ingressar no feito. Este fato, por si só, firma a competência deste Juízo
para a apreciação e julgamento da causa.
 

No que diz respeito à alegação de inépcia, verifico que a inicial realizou
adequadamente a individualização das condutas, sendo que a alegação de ilegitimidade passiva,
em verdade, confunde-se com o mérito da demanda. 
 

Feitas essas considerações, verifica-se que a presente ação tem por fim apurar a
ocorrência de atos de improbidade e aplicar as penalidades previstas na Lei 8.429/92.
 

Segundo reza o art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92, “recebida a manifestação, o juiz, no
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prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência
do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”.
 

No caso, as argumentações apresentadas pelos requeridos não são suficientes para
que este juízo conclua, de plano, pela inexistência do ato de improbidade ou pela improcedência
do pedido.
 

A ação foi instruída com o Relatório de Auditoria 025611/2017, confeccionado pelo
Tribunal de Contas do Estado do Piauí, dando conta de que os demandados, no interregno de
11/08/2017 a 26/10/2017, retiraram da conta específica do convênio de que se trata (de nº
482.405-6, agência 0029 e operação 006) a importância de R$ 270.600.000,00(duzentos e
setenta milhões e seiscentos mil reais) - do total da primeira parcela recebida, em 09/08/2017, no
valor de R$ 307.904.932,84 (trezentos e sete milhões, novecentos e quatro mil, novecentos e
vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) – e a transferiu para a Conta Única do Tesouro
Estadual de nº 7267-2, da agência 3791-5, do Banco do Brasil, violando, claramente, a cláusula
trigésima primeira do Contrato.
 

Ainda segundo os auditores do TCE/PI, para justificar tal operação, a Secretaria de
Fazenda do Estado do Piauí chegou a cancelar diversos empenhos já liquidados e pagos nas
fontes 100 (Recursos do Tesouro Estadual) e 117 (Recursos de Operação de Crédito Externa),
que atingiram a quantia de R$ 188.560.117,31(cento e oitenta milhões, quinhentos e sessenta
mil, cento e dezessete reais e trinta e um centavos), referentes a obras realizadas com outras
fontes de financiamento, permitindo, assim, que diversas Unidades Gestoras realizassem o
reempenho de tais despesas na fonte 116 (Recursos de Operação de Crédito Interna), ou seja,
com as verbas do FINISA, em contrariedade do que dispõe o art.56 da Instrução Normativa nº
07/2017 do TCE/PI.
 

Portanto, a documentação acostada à exordial aponta indícios de irregularidades
que não foram afastadas, de pronto, pelos requeridos. Faz-se necessária, portanto, a formação
do contraditório, com produção probatória, a exigir o regular prosseguimento do feito.
 

Ademais, a rejeição da petição inicial somente deverá ocorrer em caráter
excepcional, quando o julgador se convencer, desde o início, da inexistência do ato de
improbidade, da improcedência do pedido ou da inadequação da via eleita, a teor do que
prescreve o art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92. Todavia, não é o caso dos autos.
 

Assim, com fundamento no art. 17, §9º da Lei 8.429/92, RECEBO a petição inicial 
e determino a citação dos requeridos, para apresentar contestação.
 

Oficie-se ao TCE/PI, solicitando o envio da cópia integral da documentação que
instrui o Relatório Concomitante no bojo do proc.025611/2017, bem como da análise da
prestação de contas final do Contrato 04882405-71, tão logo seja concluído.
 

Defiro o pedido da CEF para integrar a lide, na condição de assistente do autor. Anote-se,

procedendo-se à nova autuação do feito.
 

Cumpra-se.
 

Teresina, 03 de fevereiro de 2020.
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VLÁDIA MARIA DE PONTES AMORIM
 

Juíza Federal Substituta da 3ª Vara/SJPI
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