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VOTO 

 
Estes autos cuidam de representação de autoria do Deputado Federal Rodrigo Martins 

noticiando supostas irregularidades em contrato de financiamento firmado pelo Governo do Estado do 

Piauí Junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento (Finisa).  

2. Mais precisamente, havia indícios de transferência de recursos da conta vinculada ao 
Contrato de Financiamento 0482.405-71 para o tesouro estadual, verificados com base em auditoria do 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), sendo que a conduta era expressamente vedada pelos 

termos contratuais. O contrato destinava-se exclusivamente ao financiamento de despesas de capital 
inseridas no plano de investimento do ente e a prática implicaria na quebra do nexo de causalidade 

entre os recursos aportados e os gastos efetuados, impossibilitando a aferição do cumprimento desse 
objetivo. Também foi constatado que o Governo do Estado do Piauí realocou contabilmente despesas 
anteriores à assinatura do contrato de forma a justificá-las à conta dos recursos do ajuste.  

3. Primeiramente, ratifico que esta representação deve ser conhecida, por cumprir os 
requisitos legais pertinentes. 

4. A Caixa e o Governo do Piauí firmaram dois contratos de financiamento no âmbito do 

Programa Finisa. O de número 0482.405-71, datado de 27/6/2017, no valor de R$ 600 milhões a serem 
repassados em duas parcelas, sendo que apenas a primeira foi efetivada e em cuja execução teriam 

ocorrido as supostas irregularidades verificadas nesta representação. O Contrato 0477608-24 foi 
firmado posteriormente, em 29/1/2018, no valor de R$ 315 milhões, que não chegaram a ser liberados, 
aventando-se o risco de que seus recursos fossem utilizados para cobrir um eventual bloqueio no 

repasse remanescente daquele outro ajuste, em caso de reprovação da prestação de contas pela Caixa. 
5. Após averiguação inicial, entendi estarem presentes os requisitos ensejadores de medida 

cautelar e submeti proposta ao Plenário, que, por meio do Acórdão 966/2018-Plenário, determinou à 
Caixa que só procedesse a novos repasses nos ajustes em tela após o saneamento das irregularidades 
até então identificadas nestes autos, além da glosa da aplicação de seus recursos pelo Estado do Piauí 

em despesas pretéritas. Também deliberou pela realização de oitiva dos envolvidos e de inspeção. 
6. Irresignado com a decisão, o Estado do Piauí interpôs agravo, argumentando, em suma: 

“a) a ausência de competência do TCU para apurar a utilização de recursos provenientes de 
empréstimos onerosos, mesmo que tenham por fonte instituições financeiras federais; b) conflito de 
atribuições entre estes autos e o processo instaurado pelo TCE/PI; c) prejuízo ao pacto federativo; d) 

submissão prévia da questão ao Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu pela liberação dos 
recursos do Contrato 0477608-24; e) equívoco quanto à reincidência de transferência de recursos 

federais para a conta única do Estado do Piauí; f) lesão à economia pública em razão da 
descontinuidade de obras”.  

7. Mediante o Acórdão 1.045/2018-Plenário, o Tribunal acolheu parcialmente o pedido, 

alterando, em essência, a redação da deliberação anterior, que não mais condicionou eventuais novos 
repasses à resolução das falhas verificadas, mas determinou a permanência dos recursos na conta 

vinculada ao ajuste, a menos que fossem destinados diretamente ao pagamento de fornecedores de 
obras, bens ou serviços e respeitada a finalidade do contrato. 

8. A nova decisão também cientificou as partes contratantes sobre as irregularidades 

verificadas nestes autos, em especial, acerca do pagamento de despesas pretéritas à assinatura do 
ajuste, de forma que não viessem a serem repetidas no âmbito dos Contratos de Financiamento 

0482405-71 e 0477608-24. 
9. Embora se trate de dois comandos, a transferência de recursos federais para a conta 

única do estado, conforme justificou o Governo do Estado do Piauí, se deu a título de reembolso de 

despesas pretéritas que se enquadrariam nas finalidades contratuais. Portanto, o alerta e a determinação 
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proferidos se enquadram, respectivamente, como causa e consequência imediata de um único ato cuja 
irregularidade está sendo objeto de discussão nestes autos. 

10. Em seguida, em sede de embargos de declaração, conhecidos e, no mérito, rejeitados 
pelo Acordão 1.269/2018-Plenário, o Tribunal considerou que não seriam necessários maiores 
esclarecimentos acerca do alerta emitido, com o fim de sanear alegada obscuridade, uma vez que a 

decisão embargada deixava claro que, nas prestações de contas de quaisquer recursos deveriam ser 
observadas as prescrições legais e contratuais, bastando, portanto, aplicar as regras do ajuste firmado. 

11. Portanto, por ocasião da análise de prestação de contas, a Caixa deveria considerar as 
disposições aplicáveis da lei e dos respectivos contratos para acatar ou não as justificativas das 
despesas efetuadas pelo Governo do Estado do Piauí, em especial com relação às anteriores aos 

contratos. 
12. Nesta oportunidade, a unidade técnica apreciou os esclarecimentos trazidos em razão 

das oitivas das partes, bem como da documentação colhida por ocasião da inspeção realizada na Caixa. 
13. O banco já concluiu a análise da prestação de contas da primeira parcela do Contrato 

de Financiamento 0482.405-71, tendo sido verificado que, dos R$ 307.904.923,84 repassados, 

aproximadamente R$ 205 milhões foram aplicados no reembolso de despesas anteriores à assinatura 
do ajuste. Porém, nenhuma medida concreta ainda havia sido implementada pela Caixa, como 
resultado dessa análise, uma vez que foi concedido prazo adicional de 30 dias para que o ente 

justificasse a aplicação desses valores. 
14. A unidade técnica considera que o pedido do governo estadual teria caráter 

protelatório, uma vez que, em seu entendimento: (i) a decisão cautelar do Tribunal determinou a 
aplicação dos termos contratuais; (ii) as partes contratantes tinham ciência da vedação, uma vez que a 
questão foi objeto de controvérsia na negociação preá-contratual, que retirou clausula que permitia, 

expressamente, o reembolso de despesas pretéritas ao contrato. 
15. A unidade instrutiva apurou que a supressão do comando contratual teve por base nota 

técnica de autoria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem como de parecer da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, que questionaram sua legalidade. 

16. Ambos os pareceres consideraram que a pratica não garantiria que o destino dado aos 

recursos financiados fosse despesas de capital. O entendimento da PGFN foi além, no sentido de que 
“a pretensão do ente de contratar operação de credito com previsão de aplicação de recursos para 

financiar despesas já integralmente executadas (...) em período anterior ao da contratação tem por 
finalidade o financiamento de despesas correntes”. 

17. Contudo, observo que a ocorrência de financiamento de despesas correntes não pode 

ser afirmada categoricamente como consequência do ato questionado. O que se tem, de fato, é a perda 
substancial do nexo de causalidade dos gastos efetuados com os recursos financiados, que pode ser 

apenas formalmente reconstituído com a documentação que buscou justificar sua aplicação em 
despesas preexistentes. 

18. Dissinto parcialmente das conclusões da Secex/PI, pois compreendo que havia certa 

margem de dúvida sobre a legalidade do procedimento quando ocorreram o repasse e a aplicação dos 
recursos da primeira parcela do Contrato 0482.405-71.  

19. Primeiramente, ante a discordância consignada nos pareceres da STN e PGFN, ainda 
na fase de pré-contratual, a Caixa removeu da minuta do ajuste cláusula que consentia que as verbas se 
destinassem a despesas pretéritas. Por outro lado, não chegou a ser inserida nenhuma disposição 

expressa em sentido contrário.  
20. Ademais, no contexto em que as negociações se deram, havia outro contrato de mesma 

natureza, de número 0476820-85, que recentemente havia sido firmado com o Governo do Estado do 
Maranhão, o qual autorizava o reembolso de investimentos pagos pelo mutuário a partir de 6 meses a 
contar do recebimento da carta Consulta pela Caixa. Não se trata, portanto, da aceitação irrestrita de 

qualquer despesa pretérita, mas daquelas efetuadas no objeto a ser financiado e em um contexto em 
que já existia uma expectativa de obtenção do financiamento, considerando que os indicadores 
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econômicos do Estado do Piauí eram favoráveis à aprovação da operação de crédito, sendo, inclusive, 
superiores aos de outros entes federados cujas propostas alcançaram êxito. 

21. Por último e mais importante, o normativo da Caixa que vigorava à época, que tratava 
dos financiamentos concedidos no âmbito do Finisa, previa a permissão para que o mutuário aplicasse 
os valores em despesas ocorridas entre o recebimento da carta consulta e a assinatura do contrato: 

“3.17.7  CONDIÇÕES PARA O REEMBOLSO  
3.17.7.1 Sob inteira responsabilidade do Mutuário, não gerando qualquer compromisso 

para a CAIXA e seus prepostos, o Proponente pode executar, antes da contratação do financiamento, 
itens financiáveis cuja Carta Consulta tenha sido recebida pela CAIXA”. 

22. Sendo assim, no mérito, considero que o reembolso de despesas realizadas 

anteriormente à assinatura do contrato não é objeto de proibição legal, uma vez que a LRF, em seu art. 
35, § 1°, inciso I, veda a aplicação de recursos obtidos por meio de operação de credito em despesas 

correntes. No entanto, a ocorrência dessa irregularidade não pode ser inferida ainda que houvesse 
absoluta ausência de conexão entre os recursos obtidos e eventuais despesas pelo ente estadual, mas 
sim de verificação da efetiva destinação das verbas. 

23. Contudo, lembro que a prática, por romper, substancialmente, o nexo de causalidade 
entre os gastos e os recursos repassados por meio do contrato, dificulta a aferição da conformidade da 
aplicação com as finalidades contratuais. De qualquer forma, a Caixa, na condição de instituição 

financiadora, deve zelar pelo fiel cumprimento dos termos dos ajustes, devendo adotar as medidas que 
entender convenientes para tanto, a fim de se assegurar de que os repasses se prestem, exclusivamente, 

ao emprego ou ao ressarcimento de despesas que se enquadrem no Finisa. 
24. Apenas observo que, com relação à aplicação da primeira parcela do Contrato 

0482.405-7, ante as circunstâncias já relatadas nesse voto, considerando os esclarecimentos obtidos 

com a oportunidade ao contraditório, não seria razoável considerá-la ilegal ou contrária às disposições 
contratuais. 

25. Sendo assim, concluo que esta representação deve ser conhecida, para que, no mérito, 
seja considerada parcialmente procedente, para que seja afastada a decisão cautelarmente expedida, 
devendo apenas ser dada ciência à Caixa de que ela deve empregar as medidas cabíveis de forma a 

garantir que os recursos aplicados no âmbito do Finisa respeitem a finalidade do programa. Com 
relação aos valores já repassados, deve ser reconhecida a ausência de disposição contratual no sentido 

de vedar a possibilidade do ressarcimento de despesas pretéritas efetuadas dentro do escopo pactuado e 
realizadas entre o recebimento da carta consulta e a assinatura do contrato.  

Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto a este Colegiado. 

 
 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 24 de outubro de 
2018. 

 

 
 

 
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO  

Relator 

 

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 60419166.


