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Excelentíssimo Conselheiro Relator do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Dr. 

Delano Carneiro da Cunha Câmara.  

 

 

Representação com Pedido de Cautelar 
Processo nº 902/2020 
 
 

Banco Bradesco Financiamentos S.A. (“Representante”), pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.207.996/0001-50, com sede no Núcleo Cidade 

de Deus, s/n, Vila Yara, Osasco, São Paulo, CEP 06029-900, vem, por meio dos seus 

advogados infra-assinados, perante Vossa Excelência, expor o que segue nas epígrafes 

seguintes para ao final requerer o que é de direito.  

Como certamente é do conhecimento deste Emérito Relator, por intermédio 

da presente Representação com Pedido de Cautelar o Banco Bradesco Financiamentos 

denunciou o não repasse dos valores retidos da conta dos servidores e comissionados, 

decorrentes do Convênio celebrado entre o Banco Representante e o Estado do Piauí. Em 

síntese, o Banco recebeu autorização do então Secretário de Administração e Previdência 

do Estado do Piauí, para atuar como consignatária em folha de pagamento dos servidores 

públicos civis e militares do Estado do Piauí, observando-se de forma contínua o 

cumprimento do que dispõe a Instrução Normativa nº 009/2014, de 31/10/2014, no 

entanto, o repasse dos valores retidos não estava sendo realizado, motivo pelo qual não 

restaram alternativas ao Representante senão buscar o sucedâneo deste Egrégio Tribunal 

de Contas. 

Por intermédio da presente Representação, portanto, este Banco 

Representante pretendia que a fosse a representação conhecida, determinando-se a 

abertura e formalização de processo de Auditoria Especial a fim de apurar as irregularidades 

cometidas pelos gestores públicos na operação das consignações pelo Estado do Piauí, 

tendo em vista a persistente violação à Instrução Normativa nº 009/2014. Ademais, em sede 

de medida cautelar de urgência, inaudita altera pars, que V. Exa. na inteligência do artigos 
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449 e 450 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, determinasse o 

repasse imediato de todos os valores indevidamente retidos pela Administração Pública, 

bem como que as próximas parcelas fossem devidamente descontadas na folha de 

pagamento dos servidores e funcionários do Estado e imediatamente repassadas à 

Representante, na forma da Instrução Normativa nº 009/2014. 

Ainda, como pedido alternativo – acaso a medida cautelar não fosse deferida 

–, este Banco Representante requereu a expedição de notificação, com alerta de 

responsabilização ao atual gestor do Estado do Piauí e demais autoridades responsáveis pela 

consignação em análise, para que se abstenha, imediatamente, de promover a retenção de 

valores provenientes de consignações em folha de pagamento de servidores (apropriação 

indébita e enriquecimento ilícito), repassando-os a esta Representante, nos moldes da 

Instrução Normativa nº 009/2014.  

Ocorre que, demonstrando a boa-fé e o intento de sanar a questão 

administrativamente, de maneira célere e eficaz, evitando, assim, que persista qualquer 

ilegalidade face à autorização/convênio que persiste entre a Administração Pública e o 

Banco Representante, o Estado do Piauí regularizou a pendência de repasse que persistia 

entre as partes, realizando o pagamento da pendência atualizada, de R$ 15.982.883,51 

(quinze milhões novecentos e oitenta e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e 

cinquenta e um centavos), conforme documento atestado por este Banco Representante 

(Doc. 01). 

Diante do repasse recentemente realizado, repisa-se, todo o valor que era 

devido a este Banco Representante foi devidamente quitado pela Administração Pública, 

sandando-se a irregularidade que incidia sobre a relação jurídica mantida entre as partes 

conveniadas. 

Desta feita, porque tal quitação incide diretamente no objeto desta 

demanda e, sobretudo, incide nos pedidos registrados na peça exordial – porque o pedido 

cautelar não subsiste diante do pagamento realizado, por perda de objeto – vem, este Banco 

Representante, tempestiva e respeitosamente, comunicar que a Administração Pública 

satisfez a obrigação pendente, apontada nesta Representação com Pedido de Cautelar, com 

relação ao repasse dos valores retidos, decorrentes da consignação em folha de pagamento 
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referentes aos empréstimos consignados fornecidos por este Banco Bradesco 

Financiamentos.  

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Recife, 14 de fevereiro de 2020. 

 

Eduardo Coelho Cavalcanti Ricardo de Castro e Silva Dalle 
OAB/PE n° 23.546 OAB/PE n° 23.679 

 
 

 

Gabriel H. B. Ramos de Oliveira Jamille R. de Melo Santos 
OAB/PE n° 30.970 OAB/PE n° 44.854 

 
 

 

Débora de Souza Costa 
OAB/PE nº 49.294 
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