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TCU fará novas auditorias em 
precatórios do Fundef no Piauí 
 

Foto: Pablo Cavalcante/Rádio Cidade Verde 

 

Em entrevista no Cidade Verde Notícias desta quinta-feira (9), o secretário do Tribunal de 
Contas da União no Piauí, Luís Emílio Xavier dos Passos, garantiu que o órgão fará novas 
ações para garantir a devida aplicação de precatórios do Fundef no estado.  

"Aqui no Piauí, já há ações de controle do TCU específicas sobre o assunto. Vão haver 
novas auditorias no sentido de buscar que esses recursos sejam aplicados na finalidade a 
que se destina", disse o secretário na Rádio Cidade Verde.  

Os precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), substituído pelo Fundeb, estão 
sendo pagos a municípios de todo o país após o Ministério Público de São Paulo constatar 
que houve repasse inferior ao devido pela União entre 1998 e 2006.  

O TCU já decidiu que os recursos devem ser usados exclusivamente para a educação, 
não podendo ser aproveitados para pagar honorários advocatícios, conforme decisão de 
agosto em processo que envolveu municípios do Maranhão.  

Luís Emílio Passos disse que os valores são altos e exigem uma ação firme do TCU. "Há 
uma determinação do Tribunal para sua secretaria de controle externo de fiscalizar a 
aplicação desses recursos, que têm potencial de atingir a cifra de R$ 90 bilhões no Brasil 
inteiro". 

Na entrevista, Passos também falou sobre a mudança de sede do TCU no Piauí, que 
deixou a zona Sul e passou a funcionar em um condomínio comercial, garantindo 
economia de despesas.  
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Após impasse, TCE libera recursos 

bloqueados do Fundef para 

prefeitura de Teresina 
 

 

Atualizada às 12h:14min 

O Tribunal de Contas do Piauí julga, nesta quinta (9), decidiu pela liberação dos recursos 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef) de Teresina. O valor que ainda estava bloqueado, de acordo com a 
Procuradoria Geral do Município, era de R$ 37 milhões.  

De acordo com o novo relator do processo, conselheiro Kennedy Barros, o recurso está 
liberado uso e deverá ser fiscalizado pela TCE-PI. A votação ficou 4 a 1, o único voto 
contra a liberação foi o da conselheira Waltania Alvarenga.  

Kennedy explicou que o sindicato fez uma denuncia junto ao TCE de que a Prefeitura fez 
uma operação de crédito que teria causado o prejuízo de R$18 milhões. O Tesouro 
Nacional e o Banco Central autorizou a antecipação. A Justiça Federal também foi a favor 
da liberação e autorização do uso.  

Agora, o TCE irá fiscalizar a aplicação dos recursos.  

"Eu me abstrai de fazer essa discussão pela simples razão de que quem decidiu pela 
liberação foi a Justiça Federal, que também acordou com a antecipação, tendo 
manifestação favorável do Ministério Público Federal. O Banco do Brasil também ouviu o 
Tesouro Nacional. Eu não posso ver que teve má fé nisso"”, pondera o relator. 
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A aplicação deve ocorrer com 60% para pagamento salarial de professores e 40%  para 
investimento na educação. 

Matéria original  

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE) julga, nesta quinta (9), o pedido de 
alteração do relator no processo envolvendo o bloqueio do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério (Fundeb) de Teresina.  

O pedido de bloqueio foi realizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Teresina (Sindserm) alegando irregularidades no procedimento. A conta está bloqueada 
desde o mês de julho.  

De acordo com o Sindserm, ocorreu o desvio e uso indevido de cerca de R$ 54 milhões do 
recurso federal em 2016, às vésperas das eleições municipais e da realização de uma 
operação de crédito ilegal com o Banco do Brasil.  

Mudança de relatoria  

A Procuradoria Geral do Município pediu que o relator do processo fosse repassado do 
conselho substituto, Alisson Araújo, responsável pelas contas da Prefeitura de Teresina 
em 2017, para o conselheiro Kennedy Barros, responsável pelas contas de 2016. 

A alteração foi votada e aceita pela corte por quatro votos a um. Kennedy é o novo relator 
do processo.  

A procuradora geral do município, Geórgia Nunes, defendeu que a relatoria compete ao 
conselheiro Kennedy, pois os recursos foram apresentados ainda em 2016. 

O advogado do Sindicato, Caio Burlamaque, disse que o pedido de alteração não tem uma 
justificativa aceitável. 

 

Subconcessão da Agespisa 

Ainda nesta quinta-feira(09), os conselheiros devem voltar a julga o processo de licitação 
da subconcessão da Agespisa, que teve como vencedora a empresa Aegea.  
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Caso Fundef: Tribunal julga 

como improcedentes as 

denúncias contra Prefeitura 

de Teresina 
A decisão resulta no desbloqueio dos recursos dos precatórios 

bloqueados por decisão anterior do Tribunal de Contas 
Da Redação do Portal AZCom informações do TCE-PI9 de Novembro de 2017, 15:41 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) decidiu nesta quinta-feira 

(09/11), durante sessão ordinária, pela improcedência das denúncias de 

irregularidades em operação de cessão de crédito e na aplicação de 

recursos de precatório da Prefeitura de Teresina referentes ao antigo 

Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério). 

Pleno do 

TCE-PI. Foto: Divulgação 
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A decisão, proferida em relatório do conselheiro Kennedy Barros, resulta 

no desbloqueio dos recursos dos precatórios do Fundef, bloqueados por 

decisão anterior do Tribunal de Contas com base em relatório do 

conselheiro-substituto Alisson Araújo. 

Kennedy Barros determinou, em seu relatório, que os dados do processo 

sejam encaminhados à Dfam (Diretoria de Fiscalização da 

Administração Municipal) e à DGECOR (Diretoria de Gestão de 

Informação Estratégica e Combate à Corrupção) do TCE-PI, para que 

fiscalizem e apontem eventuais irregularidades na aplicação dos recursos 

do Fundef pela Prefeitura. 

O voto dele foi acompanhado pelos conselheiros Abelardo Vilanova e 

Kléber Eulálio, e pelo conselheiro-substituto Jaylson Campelo. A 

conselheira Waltânia Alvarenga votou pela manutenção do bloqueio dos 

recursos. 

De acordo com a Procuradoria Geral do Município, ainda estavam 

bloqueados R$ 37 milhões. O processo se refere a denúncias de 

irregularidades na aplicação dos recursos do Fundef e em operação de 

crédito entre a Prefeitura de Teresina e o Banco do Brasil, para 

antecipação de R$ 228 milhões do Fundef, com o pagamento de R$ 18 

milhões a título de juros. 

O precatório foi ganho em ação judicial movida pelo Município de 

Teresina contra a União. O conselheiro Kennedy Barros observou que a 

Justiça Federal e o Tesouro Nacional, mediante consulta da Prefeitura de 

Teresina, homologaram e autorizaram a operação de cessão de créditos 

com o Banco do Brasil. 

"Quem decidiu pela liberação foi a Justiça Federal, que também acordou 

com a antecipação, tendo manifestação favorável do Ministério Público 

Federal. O Banco do Brasil também ouviu o Tesouro Nacional. Eu não 

posso ver que teve má fé nisso", argumentou ele. 

Mudança de relatoria 
Antes do julgamento das denúncias, o Pleno do TCE-PI apreciou pedido 

da Procuradoria Geral do Município de mudança na relatoria do 

processo, do conselheiro-substituto Alisson Araújo, relator da contas da 



Prefeitura de Teresina de 2017, para o conselheiro Kennedy Barros, 

responsável pelas contas de 2016. 

Seguindo recomendação do procurador-geral do Ministério Público de 

Contas, Plínio Valente, os conselheiros Abelardo Vilanova e Kléber 

Eulálio, e o conselheiro-substituto Jaylson Campelo votaram pelo 

deferimento do pedido por reconhecerem conexão entre a representação 

originada das denúncias e o processo da prestação de contas de 2016. A 

conselheira Waltânia Alvarenga divergiu, votando pela manutenção da 

relatoria com Alisson Araújo. 
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DENÚNCIAS IMPROCEDENTES · 10/11/2017 - 09H26 

Procuradora explica decisão do TCE que 

liberou recursos do Fundef 
 

A procuradora do município de Teresina, advogada Georgia Nunes, explicou a decisão do Tribunal de 
Contas do Estado do Piauí, que liberou R$ 37 milhões em recursos do Fundef (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), que estavam bloqueados. 

A transação entre o Banco do Brasil e a Prefeitura de Teresina, para a liberação dos recursos, foi 
questionada pelo sindicato dos servidores municipais e alvo de representação do Ministério Público de 
Contas, cujas denúncias foram julgadas improcedentes pelo pleno do TCE. 

A PMT terá de cumprir recomendação do tribunal, aplicando sejam o valor desbloqueado no pagamento 
salarial dos professores (60%) e investimento em educação (40%). 
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Reforma trabalhista: 
centenas de manifestantes 

protestam contra 
parlamentares no Piauí 

“Foram esses parlamentares que fizeram essa reforma contra 

os trabalhadores serem aprovadas e nós precisamos ser contra 

isso”, disse o presidente da CUT 

10/11/2017 - Atualizado em: 10/11/2017, 11:59Publicado por: Redação OitoMeiaRepórter: Margella 
Furtado 

Centenas de manifestantes se concentram na manhã desta sexta-feira 
(09/11) na Praça Rio Branco, centro de Teresina. Os protestantes seguram 
cartazes e banners com os rostos dos parlamentares do Piauí que foram a 
favor da Terceirização e da Reforma Trabalhista no Piauí. O presidente da 
Central Única de Trabalhadores ( CUT), Paulo Bezerra, disse que o povo 
piauiense precisa se demonstrar contra a reforma trabalhista. 

 
Manifestantes protestam no centro de Teresina contra a reforma trabalhista (Foto: Margella 

Furtado/OitoMeia) 

“Foram esses parlamentares que fizeram essa reforma contra os trabalhadores 
serem aprovadas e nós precisamos ser contra isso”, disse o presidente da 
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CUT. Quem também esteve presente na concentração foi a professora e 
militante Lourdes Melo (PCO). “Hoje os trabalhadores estão reunidos no Brasil 
inteiro contra essas reformas impostas pelo governo Michel Temer. Nós 
trabalhadores somos contra e iremos lutar por nossos direitos”, disse 
ao OitoMeia. 

Centrais sindicais se fizeram presente no protesto, dentre elas o Sindicato dos 
Servidores Públicos (Sindserm). O presidente do sindicato, Sinésio Soares 
disse a reportagem do OitoMeia que o sindicato também é contra as reformas 
impostas pelo governo de Michel Temer. “Estamos aqui contra a reforma 
trabalhista que entra em vigor amanhã e contra a reforma da previdência que 
ameaça acabar com a aposentadoria. Então estamos todos reunidos para lutar 
contra essas reformas”, falou. 

 
Servidores públicos em caminhada pelo Centro de Teresina em protesto contra a reforma 

trabalhista / (Foto: Margella Furtado / OitoMeia) 

Os parlamentares que votaram a favor da Terceirização e Reforma 
Trabalhista foram Júlio César (PSDB), Paes Landim (PTB), Rodrigo Martins ( 
PSB), Heráclito Fortes (PSB), Silas Freire (Podemos), Ciro Nogueira ( PP), 
Elmano Ferrer (PMDB), Mainha ( PP), Marcelo Castro (PMDB), Iracema 
Portela(PP), Átila Lira (PSB). 

A organização relata que há pelo menos mil pessoas na passeata. O 
movimento está sendo realizado hoje por ser um dia antes da reforma começar 
a ser aplicada no país. 



 
Reforma trabalhista: centenas protestam contra parlamentares em Teresina (Foto: 

Margella Furtado/OitoMeia) 

 
Reforma trabalhista: centenas protestam contra parlamentares em Teresina (Foto: 

Margella Furtado/OitoMeia) 

REFORMA TRABALHISTA 

Neste sábado (11), passa a vigorar as novas regras aprovadas pela Reforma 
Trabalhista. No total, foram alterados mais de 100 pontos da Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT) e todas as mudanças têm gerado dúvidas nos 
profissionais atualmente empregados e nos que estão em busca de 
recolocação. 

E não apenas os trabalhadores que estão com dúvidas com as novas regras da 
Reforma Trabalhista . A presidente da Associação dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho da 1ª Região (Amatra1), Cléa Couto, destaca que as novas regras 
da CLT são polêmicas até entre os juízes do trabalho. 



“No entendimento de muitos, parte delas é inconstitucional. E o juiz tem 
autonomia e independência para, diante do caso concreto, julgar a partir da 
interpretação que faz da lei. Não se trata de aplicar ou não a Reforma, mas 
colocar as mudanças em perspectiva com a Constituição Federal e com os 
tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Esse é o papel do juiz. 
Se essa fosse uma ciência exata, não haveria tantas instâncias na Justiça e o 
julgamento seria feito por uma máquina e não uma pessoa. Com o tempo, a 
tendência é que se construa uma jurisprudência uniformizada nas demandas 
repetitivas, embora o entendimento unificado só possa ser usado em casos 
exatamente iguais”, analisou a magistrada. 
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TCE decide desbloquear 
conta do Fundef de 
Teresina 
A decisão foi tomada na sessão desta quinta-feira (09), que 
também julgou o pedido do prefeito Firmino Filho de mudança 
de relator. 
RAYANE TRAJANO 
09/11/2017  12h07 

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) votou na manhã 

desta quinta-feira (09), sobre o pedido do prefeito Firmino Filho de 

mudar o relator da denúncia sobre desvios de recursos do Fundef. Por 

maioria de votos, a Corte atendeu o pedido e repassou o caso para o 

conselheiro Kennedy Barros, além disso, foi concedido o desbloqueio 

da conta do Fundo, que estava bloqueada desde 03 de julho. 

Foto: Isabela de 

Meneses/Viagora
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Plenário do 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

O pedido do prefeito foi feito com a alegação de que o conselheiro 

Kennedy já é responsável por um processo de teor semelhante, que 

discute a legalidade do Contrato de Cessão de Crédito no 01/2016, 

firmado entre o Município de Teresina e o Banco do Brasil SA. 

Entenda o caso 

A conta do Fundef de Teresina foi bloqueada no mês de julho, por 

determinação do conselheiro Alisson Felipe, que era relator do 

caso, após denúncia de que o prefeito Firmino Filho utilizou esse 

dinheiro, que é destinado a Educação, para pagamentos de outros 

setores. O caso foi levado a plenário a decisão foi mantida.  

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público de Contas, através da 

procuradora Raissa Resende. O fato chegou a conhecimento da 

procuradora através do Sindicato dos Servidores Públicos de Teresina 

(Sindserm). Na denúncia foi demonstrado, através de extratos 



bancários, que o dinheiro do Fundef foi utilizado para pagar 

empresas de publicidade, construtoras e até igrejas evangélicas. 

Além disso, o valor de R$ 228 milhões foi recebido em setembro 

através do contrato com o Banco do Brasil, através de uma operação 

de antecipação de crédito com o Banco do Brasil, operação essa 

considerada ilegal pela procuradora Raissa Resende. 
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TCE decide liberar recursos de 

precatório da Prefeitura que estavam 

bloqueados 

Sindicato aponta irregularidades em contrato firmado pela Prefeitura de 

Teresina para antecipar recursos de precatório. 
 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) decidiu nesta quinta-feira (9), durante 
sessão ordinária, pela improcedência das denúncias de irregularidades em 
operação de cessão de crédito e na aplicação de recursos de precatório da 
Prefeitura de Teresina referentes ao antigo Fundef (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério). 

A decisão, proferida em relatório do conselheiro Kennedy Barros, resulta no 
desbloqueio dos recursos dos precatórios do Fundef, bloqueados por decisão 
anterior do Tribunal de Contas com base em relatório do conselheiro-substituto 
Alisson Araújo. Kennedy Barros determinou, em seu relatório, que os dados do 
processo sejam encaminhados à Dfam (Diretoria de Fiscalização da Administração 
Municipal) e à DGECOR (Diretoria de Gestão de Informação Estratégica e 
Combate à Corrupção) do TCE-PI, para que fiscalizem e apontem eventuais 
irregularidades na aplicação dos recursos do Fundef pela Prefeitura. 

O voto dele foi acompanhado pelos conselheiros Abelardo Vilanova e Kléber 
Eulálio, e pelo conselheiro-substituto Jaylson Campelo. A conselheira Waltânia 
Alvarenga votou pela manutenção do bloqueio dos recursos. De acordo com a 
Procuradoria Geral do Município, ainda estavam bloqueados R$ 37 milhões. O 
processo se refere a denúncias de irregularidades na aplicação dos recursos do 
Fundef e em operação de crédito entre a Prefeitura de Teresina e o Banco do 
Brasil, para antecipação de R$ 228 milhões do Fundef, com o pagamento de R$ 
18 milhões a título de juros. 

O precatório foi ganho em ação judicial movida pelo Município de Teresina contra 
a União. O conselheiro Kennedy Barros observou que a Justiça Federal e o 
Tesouro Nacional, mediante consulta da Prefeitura de Teresina, homologaram e 
autorizaram a operação de cessão de créditos com o Banco do Brasil. “Quem 
decidiu pela liberação foi a Justiça Federal, que também acordou com a 
antecipação, tendo manifestação favorável do Ministério Público Federal. O Banco 
do Brasil também ouviu o Tesouro Nacional. Eu não posso ver que teve má fé 
nisso”, argumentou ele. 

MUDANÇA DE RELATORIA – Antes do julgamento das denúncias, o Pleno do 
TCE-PI apreciou pedido da Procuradoria Geral do Município de mudança na 

relatoria do processo, do conselheiro-substituto Alisson Araújo, relator da contas 

http://cassanoticias.com.br/noticia/6076/TCE-decide-liberar-recursos-de-precatorio-da-Prefeitura-que-estavam-bloqueados
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da Prefeitura de Teresina de 2017, para o conselheiro Kennedy Barros, 
responsável pelas contas de 2016. 
Seguindo recomendação do procurador-geral do Ministério Público de Contas, 
Plínio Valente, os conselheiros Abelardo Vilanova e Kléber Eulálio, e o 
conselheiro-substituto Jaylson Campelo votaram pelo deferimento do pedido por 
reconhecerem conexão entre a representação originada das denúncias e o 
processo da prestação de contas de 2016. A conselheira Waltânia Alvarenga 
divergiu, votando pela manutenção da relatoria com Alisson Araújo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIPPING SINDSERM – 13 DE NOVEMBRO DE 2017 

PORTAL TERESINA DIÁRIO: http://www.teresinadiario.com/noticia/3020/tce-rejeita-
denuncia-contra-firmino-e-desbloqueia-recursos-do-fundef.html 

09/11/2017 - 11:39 hs 

TCE rejeita denúncia contra 
Firmino e desbloqueia recursos do 
Fundef 

O conselheiro Allison Araújo foi substituído por 

Kennedy Barros, que seria a favor da prefeitura. 

Por Lucas pereira 
Partilhar 

 
Plenário do TCE / fotos: Lucas Pereira 

Atualizada às 11h56min 

O plenário do TCE por voto da maioria dos conselheiros, julgou improcedente as 

denúncias do Sinderm contra a prefeitura de Teresina. 

Os conselheiros seguiram o voto do relator Kennedy Barros, que durante seu voto, afirmou 

que a atitude da prefeitura de Teresina, em contratar operações de créditos junto ao Banco 

do Brasil, "um ato de boa fé". 

A corte do TCE determinou ainda o desbloqueio das contas da prefeitura. Apenas a 

Conselheira Waltânea Alvarenga votou pelo deferimento da denúncia e bloqueio das 

contas da PMT. 
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A Procuradora do município, Georgia Munes, durante a defesa, afirmou que a denúncia de 

operações de crédito tem origem política, tendo em vista que o denunciante o então 

vereador Décio Solano, foi candidato a vice-prefeito de Teresina nas últimas eleições. 

O conselheiro Jailson Capelo, informou que a decisão tomada hoje pela corte abrirá 

precedentes para julgamentos futuros do mesmo mérito. 

Já o conselheiro Kennedy Barros, relator do processo, afirmou que a operação de crédito 

foi um ato de “boa fé” da prefeitura de Teresina. 

Matéria Original 

O Tribunal de Contas do Estado (TCE), julga na manhã desta quinta-feira (09), denúncia 

do sindicato dos servidores municipais (Sindserm), contra o prefeito de Teresina, Firmino 

Filho. 

 



Durante a apreciação, houve a troca no relator da denúncia, antes que seria relatada pelo 

conselheiro Alisson Araújo, passou a ser relatada por Kennedy Barros, que já teria se 

manifestado a favor da prefeitura. 

A alegação da corte é que Kenedy já seria relator de uma denúncia anterior referente a 

matéria semelhante. 

O fato gerou indignação por parte dos sindicalistas, que questionaram a legitimidade 

mudança. 

Cinésio Soares, presidente do Sindserm informou que além da denúncia de operação de 

crédito existente contra o prefeito, também há a de desvio de recursos do FUNDEF (Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério). 

 

“Em nosso entender o nosso processo as denúncias são diferentes, por isso somos contra 

a mudança no relator, isso é muito estranho para nós, que já inclusive, fizemos denúncia 

na Polícia Federal devido a esses desvios”, disse. 

 

 

 

 

 


