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AGRAVOS  INTERNOS. AÇÃO  CÍVEL
ORIGINÁRIA.  CONSTITUCIONAL.  CADASTRO
FEDERAL  DE  INADIMPLÊNCIA.
CAUC/SIAFI/CADIN.  CONVÊNIO.  PRESTAÇÃO
DE CONTAS. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
SUCUMBÊNCIA  MÍNIMA  DO  PEDIDO.
INOCORRÊNCIA.  TOMADA  DE  CONTAS
ESPECIAL.  INSTAURAÇÃO.  DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIO  DO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.
OFENSA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO.   PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
DA  UNIÃO  E  DESPROVIMENTO  DO  AGRAVO
INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ.
1. Ação cível originária, proposta com fundamento
no art. 102, I,  f, da Constituição Federal, em que se
objetiva cancelar a inscrição do autor nos sistemas
CAUC/SIAFI/CADIN e possibilitar a contratação de
operações de crédito e a transferência de recursos
federais.
2.  A União  é  parte  legítima para  figurar  no  polo
passivo  de  ação  em  que  se  objetiva  cancelar  a
inscrição  do  autor  nos  sistemas  CAUC/SIAFI  e
afastar óbices  à transferência de recursos federais,
independentemente  de  qual  órgão  estatal  tenha
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feito  a  inclusão  do  Estado  membro  em  cadastro
federal de inadimplência.
3.  Ainda  que  a  operacionalização  do  objeto  do
referido convênio esteja atrelada a atos de gestão a
serem praticados pelo Consórcio CORESA, mostra-
se  inequívoco  que  as  consequências  advindas  da
sua  inexecução  sejam  atribuídas  ao  ente  que
assumiu  as  obrigações  constantes  do  acordo,  no
caso o Estado do Piauí.
4. A instauração e a conclusão de procedimento de
tomada  de  contas  especial  não  são  requisitos
prévios à inscrição de ente em débito com a União
nos cadastros federais de inadimplência. 
5.  A  inscrição  nos  cadastros  federais  de
inadimplência não configura afronta aos princípios
do devido processo legal e do contraditório, quando
comprovadas a notificação prévia e a concessão de
ampla defesa ao ente federado.
‒  Parecer  pelo  provimento  do  agravo  interno  da
União para que seja julgada improcedente a ação e
pelo desprovimento do agravo interno do Estado.

Excelentíssimo Senhor Ministro Roberto Barroso,

Trata-se de agravos internos interpostos pelo Estado do Piauí e pela

União  em face  de decisão  monocrática que confirmou a liminar deferida na

AC 4.267, julgando parcialmente procedente o pedido “para declarar inválida a

inscrição do Estado do Piauí nos cadastros federais  de inadimplência referente ao

Convênio nº 2.843/2005 da FUNASA”.
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O  Estado  do  Piauí ajuizou  a  presente  ação  cível  originária  -

principal em relação à AC 4267 -, contra a União, com fundamento no art. 102,

I, f, da Constituição Federal, objetivando o reconhecimento da ilicitude da sua

inscrição em cadastros restritivos federais (CAUC/SIAFI/CADIN), em razão

da rejeição parcial das contas relativa ao Convênio 2.843/2005, celebrado com

o Fundo Nacional de Saúde (FUNASA), para a instalação de equipamento no

edifício-sede  do  Consórcio  Regional  de  Saneamento  do  Sul  do  Piauí

(CORESA).

Alega que a FUNASA reprovou parcialmente a prestação de contas

relacionada  ao  mencionado  convênio  em  razão  de  irregularidades  na

execução física do objeto por não ter sido utilizado o equipamento instalado

no edifício-sede do CORESA.

Afirma que os atos de gestão do consórcio público CORESA são

praticados pela Diretoria Executiva, eleita pela Assembleia Geral, da qual o

Estado autor é mero partícipe.

Alega  violação  ao  princípio  do  devido processo  legal,  tendo  em

vista  que  a inscrição  no  CAUC/SIAFI/CADIN  não  foi  precedida  da

instauração  da  competente  Tomada  de  Contas  Especial,  bem  como  da

3



 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

intranscendência  das  sanções,  já  que  o  CORESA dispõe  de  personalidade

jurídica própria.

Requereu, ao final, a procedência da presente ação,  para que fosse

“ordenado  à  União  Federal  aprove  as  contas  prestadas  pelo  Autor  no  Convênio

2.843/2005, firmado entre Estado do Piauí e FUNASA, visto que sua execução física

e seu cronograma financeiro foram integralmente implementados”; bem como fosse

“confirmada a medida cautelar e, assim, cancelada em definitivo da inscrição CAUC/

SIAFI nº 558916, proibindo a Ré, ainda que por meio de Ente de sua Administração

Indireta, de adotar qualquer outra medida restritiva ao Estado em razão da prestação

de contas do aludido Convênio FUNASA 2843/2005”.

Foi  deferido  o  pedido  de  liminar  na  ação  cautelar  4.267  para

suspender a inscrição do Estado nos cadastros federais de inadimplência.

Citada,  a  União  apresentou  contestação,  sustentando,

preliminarmente,  sua ilegitimidade passiva, por ter o convênio sido firmado

com a FUNASA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria.

No mérito, postulou a improcedência do pedido.

O  autor  ofereceu  réplica  à  contestação.  Em  seguida,  as  partes

apresentaram as razões finais.
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A  Procuradoria-Geral  da  República  manifestou-se nos  autos,

opinando pela  extinção parcial  do processo  sem resolução do  mérito,  nos

termos do art. 485, VI, do CPC, e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Da decisão monocrática  que confirmou  a liminar deferida na AC

4.267 e julgou parcialmente procedente o pedido constante na ACO 2.950, o

Estado  do  Piauí  interpôs agravo  interno  para  que  seja  dado  integral

provimento à presente ação, excluindo  “a condenação do Estado do Piauí pela

manutenção das obrigações do convênio, antes do julgamento final da TCE destinada

a  identificação  e  responsabilização  dos  gestores  e  ao  pagamento  de  honorários

advocatícios”.

A  União  também  interpôs  agravo  contra  a  referida  decisão,

requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e,  no mérito,  a

reconsideração  da  decisão  agravada,  para  que  seja  julgada  totalmente

improcedente  a  ação,  sob  os  mesmos  fundamentos  apresentados  na

contestação.

As  partes  apresentaram,  respectivamente,  contrarrazões  aos

agravos.

Vieram  os  autos  novamente  à  Procuradoria-Geral  da  República

para parecer.
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Eis, em síntese, o relatório.

Preliminarmente, dada a potencial tensão entre as esferas federal e

estadual  de  governo,  apta  a  gerar  desequilíbrios  no  particular  modelo

constitucional brasileiro de federalismo, há de ser reconhecida a competência

da  Suprema  Corte  para,  no  exercício  da  sua  atribuição  de  Tribunal  da

Federação, conhecer e julgar a presente ação, na forma do art. 102, I,  f,  da

Constituição Federal.

Passa-se ao exame do agravo interno interposto pela União.

Com relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, o STF,

por seu Plenário,  em caso análogo,  confirmou que a União é parte legítima

para retirar ou suspender inscrições no CAUC/SIAFI, independentemente de

qual órgão estatal tenha feito a inclusão. Vale transcrever trecho do voto do

Ministro Gilmar Mendes proferido na ACO 2849 AgR/DF, in verbis:

1. Legitimidade passiva da União
Conforme  já  consignado  na  decisão  agravada,  a  União  é  parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista
que, conforme asseverado pela jurisprudência desta Corte, é de sua
responsabilidade  a  organização  e  a  manutenção  dos  cadastros  de
inadimplência  federais,  como o Cauc/Siafi,  que  são de  observância
obrigatória  pelos  Estados-membros,  previamente  à  realização  de
operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos,
concessão  de  incentivos  fiscais  e  financeiros  e  celebração  de
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convênios,  acordos,  ajustes,  os  quais  envolvam gestão  de  recursos
públicos.
Além dos precedentes citados na decisão monocrática, anote-se:

“Agravo  regimental  em  ação  cível  originária.  Conflito
federativo.  Inscrição de estado em cadastros federais de
inadimplência.  CAUC/SIAFI.  Legitimidade  passiva  ad
causam da União. Inscrição sem o prévio julgamento de
tomada  de  contas  especial.  Matéria  submetida  à
sistemática da repercussão geral. Inexistência de óbice à
apreciação  do  mérito  de  ação  cível  de  competência
originária  do  Supremo  Tribunal.  Princípio  do  devido
processo legal. Necessidade de prévia tomada de contas
especial. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1.
Legitimidade da União para figurar no polo passivo de
demandas  como  a  presente,  uma  vez  que  é  ela  que
organiza e mantém cadastros de inadimplência  como o
CAUC/SIAFI.  Precedentes:  ACO  nº  1.995/BA-AgR,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/8/15;
ACO nº 2.733/AC-MC-Ref, Tribunal Pleno,  Rel.  Min.
Cármen Lúcia, DJe de 22/9/16; ACO nº 1.848/MA-AgR,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/2/15;
e ACO nº 2.165/RR-AgR, Primeira  Turma,  Rel.  Min.
Luiz Fux, DJe de 16/9/15. (...) 5. Agravo regimental não
provido”.  (ACO-AgR-segundo  2.803,  Rel.  Min.  Dias
Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.10.2017, grifo nosso).

Portanto,  a  União  é  parte  legítima  para  retirar  ou  suspender
inscrições no Cauc/Siafi/Conconv, independentemente de qual órgão
estatal  tenha  feito  a  inclusão,  tais  como  FNDE  (ACO  2.706),
Suframa (ACOs 2.811 e 2.733),  DNIT (ACOs 2.656 e 1.900) ou
Funasa (ACO 2.849).
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É,  portanto, legítima  a  União para figurar  no  polo  passivo  da

demanda. 

No  mérito,  a intervenção  jurisdicional  em  hipóteses  como  a

presente, com o fim de obstaculizar a  incidência de sanção legal de registro

nos cadastros federais de inadimplência, há de ser excepcional, reservada aos

casos de evidente ilegalidade ou afronta ao devido processo legal. 

Isso porque o controle de adimplência permite que o ente federal

verifique o cuidado do Estado com os recursos que lhes são transferidos por

meio de ajustes, garantia que se coaduna com os princípios da moralidade e

da eficiência na Administração Pública. 

A  negativação  das  pessoas  jurídicas  que  se  distanciam  do

cumprimento de suas obrigações constitui legítimo mecanismo institucional

de garantia da consecução das metas traçadas pelos entes cooperantes e da

correta aplicação das verbas repassadas pela União. 

Obstar a aplicação da sanção de anotação cadastral como inadim-

plente sem que, para tanto, concorra forte e justo motivo, seria admitir, em úl-

tima análise, revisão judicial de obrigações legais e constitucionais. 
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O procedimento de inscrição dos Estados-membros como inadim-

plentes nos cadastros federais não constitui por si só afronta aos postulados

do devido processo legal e da proporcionalidade, compreendida como pro-

porcionalidade em sentido estrito.

Essa  tendência  de  tornar  transparente  a  aplicação  das  finanças

públicas  por  meio  da  implantação  dessa  estrutura  de  gestão  contábil  e

administrativa  já  foi  defendida  pela  Procuradoria-Geral  da  República  em

outras oportunidades, inclusive com a dispensa da deflagração de tomada de

contas especial, instituto cuja função é a de individualização da autoria do

dano e de estrita reparação de prejuízos.

É  que,  embora  tenham,  genericamente,  finalidades  similares  de

proteção  aos  recursos  públicos,  a  tomada  de  contas  especial  e  o  cadastro

informativo são institutos diversos. 

Enquanto o cadastro, por efeito direto da transparência de dados,

seleciona  aqueles  órgãos  ou  entidades  com  pendências  financeiras  ou

contratuais  com  a  União  e  impede  a  aprovação  de  novas  transferências

voluntárias  com  a  clara  intenção  de  proteger  as  finanças  federais  da

malversação ou desorganização administrativa de certos entes convenentes, a

tomada de contas especial constitui procedimento de apuração do prejuízo e
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dos responsáveis pela má aplicação ou dilapidação do patrimônio público e a

sua correspondente responsabilização no âmbito administrativo.

A  inscrição  no  sistema  SIAFI/CAUC  reveste-se  de  mero  caráter

informativo e consolidador de dados relativos aos candidatos aos convênios

ou programas. O registro prescinde de qualquer juízo de reprovação, uma

vez que evidencia uma irregularidade que, de outro modo, estaria registrada

em assentos físicos da União. 

A  tomada  de  contas  especial,  por  outro  lado,  como  dito,  é

procedimento  para  apuração  de  faltas  administrativas,  com  a  devida

indicação da autoria e levantamento do dano efetivamente cometido contra a

administração federal direta e indireta. 

A controvérsia aqui em debate é tema do RE 1.067.086, submetido

ao rito da repercussão geral e pendente de julgamento de mérito. Analisa-se,

no  referido  leading  case,  exatamente  o  julgamento  da  tomada  de  contas

especial  como requisito  prévio à  inscrição do ente  federado nos cadastros

SIAFI/CAUC.1

1 Tema 327:  “Inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de
Contas Especial”.
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A  Procuradoria-Geral  da  República,  no  parecer  oferecido  no

mencionado  paradigma,  opinou  pelo  provimento  do  recurso  da  União  e,

considerados a sistemática da repercussão geral e os efeitos do julgamento

em relação aos demais casos que tratem ou venham a tratar do mesmo tema,

sugeriu a fixação da seguinte tese: 

A  inscrição  de  entes  federados,  beneficiários  de  transferências
voluntárias  da  União,  no  sistema  Siafi/Cadin  dispensa  o  prévio
julgamento  de  tomada  de  contas  especial  pela  Corte  de  Contas
competente, sendo necessária apenas para a identificação e a eventual
condenação do responsável pelo prejuízo ao erário.2 

A inscrição no SIAFI/CAUC independe da identificação do servidor

responsável  ou  da  ocorrência  de  efetivos  danos  ao  erário,  exigindo,  tão

somente, a constatação da irregularidade na prestação das contas do convênio,

conforme expressamente previsto no art. 26-A, § 5º, da Lei 10.522/20023.

2 Parecer 832/2018 – AJC/SGJ/PGR, de 30.10.2018.
3 “Art. 26-A. O órgão ou entidade que receber recursos para execução de convênios, contratos de re-

passe e termos de parcerias na forma estabelecida pela legislação federal estará sujeito a prestar
contas da sua boa e regular aplicação, observando-se o disposto nos §§ 1º a 10 deste artigo. (…)
§ 5º Na ocorrência de uma das hipóteses de inadimplência previstas nos §§ 1º a 4º, ou no caso de
as contas prestadas serem rejeitadas total ou parcialmente, o concedente registrará a inadimplên-
cia no sistema de gestão do instrumento e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a
que estiver vinculado, para fins de instauração de tomada de contas especial, ou outro procedi-
mento de apuração no qual sejam garantidos oportunizados o contraditório e a ampla defesa das
partes envolvidas.”
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A prévia instauração e a conclusão de procedimento de tomada de

contas  especial  hão  de  ser  consideradas,  portanto,  prescindíveis  para  a

inscrição  de  ente  em  débito  com  a  União  nos  cadastros  federais  de

inadimplência.

No caso específico dos autos, a União, em seu recurso de agravo,

ressalta a observância ao devido processo legal, “uma vez que ao Estado autor

foi facultado, antes do lançamento de informações no cadastro federal, apresentar suas

razões”.  Indica as  irregularidades  constatadas  pela  administração  federal,

quanto à ausência de prestação de contas, bem como o envio de notificação ao

Estado do Piauí, já juntado aos autos, informando que:

Em  observância  ao  acima  exposto,  o  Estado  do  Piauí  foi
intimado e apresentou justificativas por meio do Ofício nº 175 de
28.07.16  sobre  a  rejeição  da  prestação  de  contas  referente  ao
Convênio  nº  2.843/2005,  conforme  ainda  relatado  no  Parecer
Financeiro nº 048/2016 (peça 15, e-STF).

As  justificativas  foram  analisadas  pelas  autoridades
competentes por meio do Parecer Financeiro nº 048/2016 (peça 15, e-
STF), tendo sido mantida a não aprovação da prestação de contas do
Convênio nº 2.843/2005.

As  restrições  que  o  ente  federal  impôs  ao  Estado,  portanto,

respeitaram o devido processo legal e seus corolários do contraditório e da

ampla defesa.
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Com relação ao agravo interposto pelo Estado do Piauí, há de ser

desprovido.

No que concerne ao pedido de aprovação das contas relativas ao

Convênio 2.843/2005, consigna-se que este foi celebrado tão somente entre o

Estado agravante e a FUNASA, não fazendo parte o consórcio público do

referido instrumento jurídico, atraindo a responsabilidade apenas do Estado

do Piauí pelas obrigações ali pactuadas.

Nesse sentido é a decisão proferida nos autos pelo Ministro Relator:

(…) embora a operacionalização do objeto do Convênio nº 2.843/2005
dependa de atos de gestão do CORESA, é inequívoco que o Estado
autor assumiu de forma isolada, a obrigação de cumprir as condições
pactuadas em tal instrumento jurídico, no qual o consórcio público
não figurou como parte”. Assim, somente o Estado do Piauí pode ser
responsabilizado  pelas  obrigações  avençadas,  inclusive  aquela
constante  da  cláusula  quarta,  alínea  f,  na  qual  se  estabeleceu  o
compromisso de manter em operação e dar manutenção aos sistemas
públicos resultantes das obras e serviços de engenharia (doc. 02).

Assim,  ainda  que  a  operacionalização  do  objeto  do  referido

convênio esteja atrelada a atos de gestão a serem praticados pelo CORESA,

mostra-se  inequívoco  que  as  consequências  advindas  da  sua  inexecução

sejam atribuídas ao ente que assumiu as obrigações constantes do acordo, no

caso o Estado do Piauí.
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Também não merece prosperar a alegação de sucumbência mínima

da  demanda  para  fins  de  fixação  dos  honorários  sucumbenciais.  Houve

cumulação  de  pedidos,  tendo  o  Estado  do  Piauí  sucumbido  no  pedido

relativo à aprovação das contas prestadas, atraindo a regra geral dos arts. 861

c/c 86 do Código de Processo Civil.

Em  face  do  exposto,  opina  o  PROCURADOR-GERAL  DA

REPÚBLICA  pelo  provimento  do  agravo  interno  da  União  para  que  seja

julgada improcedente  a  ação  e  pelo  desprovimento  do  agravo interno  do

Estado.

Brasília, data da assinatura digital.

Augusto Aras
Procurador-Geral da República

Assinado digitalmente
PPA
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