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GRUPO II – CLASSE VII – Representação 
TC 010.441/2018-2 [Apenso: TC 012.655/2018-0] 

Natureza: Representação 
Unidade: Caixa Econômica Federal     
Representante: Deputado Federal Rodrigo Martins 

 
 

 
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO COM PROPOSTA DE 
MEDIDA CAUTELAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

FIRMADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ JUNTO 
À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PROGRAMA DE 

FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO 
SANEAMENTO (FINISA). OBRIGATORIEDADE DE 
PAGAMENTO DAS DESPESAS FINANCIADAS POR MEIO 

DA CONTA VINCULADA AO AJUSTE. TRANSFERÊNCIA 
DOS RECURSOS PARA A CONTA ÚNICA ESTADUAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS NO OBJETO DO AJUSTE, BEM COMO 
POSSIBILIDADE DO CUSTEAMENTO INDEVIDO DE 

DESPESAS CORRENTES E DE PESSOAL. CAUTELAR PARA 
SUSPENSÃO DE NOVOS REPASSES. OITIVAS. EXISTÊNCIA 

DE REGULAMENTO DO PROGRAMA QUE PERMITIA A 
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS COM RECURSOS 
PRÓPRIOS PARA POSTERIOR REEMBOLSO. AUSÊNCIA DE 

INDÍCIOS DE QUE OS REEMBOLSOS SEJAM REFERENTES 
A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS FEITAS FORA DO 

OBJETO FINANCIADO. ACEITAÇÃO EXCEPCIONAL DA 
PRÁTICA PARA O CASO CONCRETO. CONHECIMENTO. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL. REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. 

CIENTIFICAÇÃO. 
 

RELATÓRIO 
 

Reproduzo a seguir a instrução elaborada por auditor da Secex/PI (peça 69), cujas 

conclusões e proposta de encaminhamento contaram com a concordância dos dirigentes da unidade 
(peças 70 e 71): 

“INTRODUÇÃO 
1. Trata-se de representação interposta pelo Deputado Federal Rodrigo Martins (peça 1) 
tendo por objeto possíveis irregularidades constantes de Relatório de Auditoria do TCE/PI (peça 1, p. 

68-97) acerca da execução do Contrato de Financiamento 0482.405-71, de 27/6/2017 (peça 10), no 
valor total de R$ 600 milhões, firmado entre a Caixa Econômica Federal (Caixa) e o Estado do Piauí, 

no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), em relação à 
prestação de contas da primeira parcela do empréstimo e à ausência de declaração de inadimplência 
do Estado do Piauí por parte da Caixa. 

1.1. Segundo a Cláusula Primeira, item 1.1, do termo do contrato, o financiamento, 
‘proveniente de recursos ordinários da CAIXA’, tem a ‘finalidade única e exclusiva de financiar as 

despesas de capital, classificadas como investimentos previstas no PLANO DE INVESTIMENTO do 
Estado do Piauí referente ao período de 2017 e 2018’. 
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1.2. Já na Cláusula Primeira, item 1.2, ficou estabelecida a vedação da ‘aplicação dos 

recursos obtidos com o presente financiamento em despesas correntes do MUTUÁRIO, nos termos do 
artigo 35, § 1°, inciso I, da Lei Complementar de 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)’. 

1.3. O objeto do presente feito abrange também o Contrato de Financiamento 0477608-24, de 
29/1/2018 (peça 12), no valor de R$ 315 milhões, liberados integralmente em 7/6/2018, com objeto 
semelhante ao do Contrato 0482405-71, de 27/6/2017, cuja execução da primeira parcela já 

repassada é objeto de controvérsia neste feito, e esse contrato mais recente funcionaria, segundo o 
autor desta representação, ‘como uma burla ao sistema, haja vista a impossibilidade da liberação da 

segunda parcela do empréstimo até a regular prestação de contas. Assim, em substituição aos valores 
da segunda parcela (que certamente estariam com a liberação suspensa) o Governo do Estado do 
Piauí trabalha na formalização de um segundo contrato, que supriria os recursos do primeiro’ (peça 

1, p. 3). 
HISTÓRICO 

2. Após a instrução preliminar de auditor da Secex/PI na peça 20 (que teve a anuência de 
seus dirigentes, cf. peças 21 e 22), foi proferido o Acórdão 966/2018-Plenário (peça 25), que, com a 
redação dada pelo Acórdão 1.045/2018-Plenário (peça 34), ante o recurso de agravo interposto pelo 

Governo do Estado do Piauí (peça 29), contêm as seguintes deliberações, de naturezas cautelares e, 
portanto, de eficácias imediatas (destacou-se): 

‘9.2. determinar ao Estado do Piauí e à Caixa Econômica Federal que, em cumprimento 
às cláusulas dos Contratos de Financiamento 0482405-71 e 0477608-24, adotem providências para 
manutenção dos recursos nas contas vinculadas aos respectivos ajustes, a menos que sejam destinados 

ao pagamento direto e nominal de fornecedores de obras, bens ou serviços ligados à finalidade 
estabelecida em cada um dos contratos; 

9.3. dar ciência ao Estado do Piauí e à Caixa Econômica Federal de que, no caso de 
eventuais desembolsos de novos recursos por conta dos Contratos de Financiamento 0482405-71 e 
0477608-24, ou de outros ajustes de mesma natureza, devem ser adotadas as providências necessárias 

e suficientes, no âmbito da competência de cada um, sob pena de responsabilização pessoal, para que 
não se repitam as seguintes irregularidades, verificadas na execução da primeira parcela dos 

recursos do Contrato 0482405-71: 
9.3.1. transferência de recursos da conta bancária vinculada do contrato de financiamento 

para a conta única do estado, ao passo que as saídas de recursos dessa conta vinculada deveriam ser 

exclusivamente para o pagamento dos fornecedores relacionados às despesas de capital previstas no 
contrato; 

9.3.2. alocação contábil pelo Estado do Piauí de recursos do contrato de financiamento 
em despesas pretéritas ao repasse de sua primeira parcela, que já haviam sido pagas com recursos de 
outras fontes, de forma que os aportes provenientes do financiamento foram efetivamente usados para 

o pagamento de despesas anteriores à sua assinatura e de qualquer natureza, inclusive correntes;’ 
2.1. Por intermédio do mencionado Acórdão 1.045/2018-Plenário (peça 34), o TCU ainda 

deliberou: 
‘9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que fiscalize, por meio da prestação de 

contas e demais instrumentos que lhe foram postos à disposição pelos termos dos ajustes, a correta 

aplicação dos recursos repassados por meio dos Contratos de Financiamento 0482405-71 e 0477608-
24 em suas devidas finalidades; 

9.3. alertar ao Estado do Piauí e à Caixa Econômica Federal que, no caso de eventual 
descumprimento de decisão do Tribunal, aquele que lhe der causa, salvo motivo justificado, fica 
sujeito à aplicação de multa, com fundamento no § 1° do art. 58 da Lei 8.443/1992;’  

3. Finalmente, por meio do Acórdão 1.269/2018-Plenário (peça 47), o Tribunal decidiu 
conhecer de recurso de embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal (peça 45), 

para, no mérito, rejeitá-los. 
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3.1. A fim de delimitar adequadamente o sentido e o alcance dessa deliberação (no sentido de 

que as deliberações cautelares proferidas alcançam [até em virtude de seu fundamento de validade 
normativo comum] todos os recursos dos contratos de financiamento em pauta, inclusive os recursos 

da primeira parcela do Contrato 0482405-71, de 27/6/2017), veja-se a sua fundamentação, constante 
do Voto do Ministro-Relator, José Múcio Monteiro (destacou-se): 

‘9. [A Caixa] Afirma ser necessário esclarecer se o comando se refere a análises de 

prestação de contas de desembolsos ocorridos anteriormente ou às liberações das parcelas futuras. 
10. Aqui, novamente, não cabe reparação a ser feita. Primeiramente, foi apenas dada 

ciência de que certa obrigação presente na legislação e no contrato deve ser cumprida. Ademais, as 
providências determinadas devem ser ‘necessárias e suficientes, no âmbito da competência de cada 
um’ dos contratantes, ou seja, aquelas descritas no contrato e legalmente conferidas à Caixa na 

condição de instituição financiadora. 
11. No que se refere à Caixa, observo que nas prestações de contas de quaisquer recursos 

devem ser examinadas sua movimentação e se as despesas realizadas seguiram as disposições legais e 
contratuais cabíveis, sendo permitida também, a aplicação medidas corretivas ou sancionatórias, caso 
sejam verificadas inconformidades. Não há, portanto, qualquer inovação neste item do acordão e em 

nenhum momento o Tribunal exigiu que a Caixa efetuasse controle prévio sobre a aplicação dos 
recursos. 

12. Nesse sentido, considerando os fatos observados no âmbito desta representação, 
buscou-se chamar a atenção da Caixa de que, especificamente, a ocorrência da irregularidade 
mencionada no item 9.3.2 não deve se repetir, devendo, para tanto, ser avaliada nos procedimentos de 

controle que lhe couberem, de acordo com as prescrições legais e contratuais’. 
4. Com vistas ao estabelecimento do contraditório quanto às questões tratadas no presente 

feito, foram feitas as oitivas da Caixa (peça 39) e do Governo do Estado do Piauí (peça 40). 
4.1. Em resposta, foram apresentadas manifestações da Caixa (peça 52) e do Governo do 
Estado do Piauí, por meio da Procuradoria Geral do Estado do Piauí (PGE/PI) (peça 44, sendo 

apresentada nova manifestação em 6/8/2018, cf. peça 60). 
5. Em cumprimento da determinação constante do item 9.5 do Acórdão 966/2018-Plenário 

(peça 25), a Secex/PI fez inspeção na Caixa, a fim de verificar o efetivo cumprimento da decisão 
cautelar do TCU, bem assim obter documentos/esclarecimentos úteis para a análise das questões de 
mérito do presente feito. 

5.1.  A equipe de inspeção participou, acompanhada de dirigentes da Secex/PI, de reuniões com 
técnicos da Caixa e requisitou o seguinte dessa empresa pública federal (peça 55): 

 a) especificação das providências já adotadas pela Caixa, no âmbito de sua competência, 
para o efetivo e cabal cumprimento das decisões cautelares já exaradas pelo Tribunal (no sentido da 
proibição de transferências da conta vinculada dos contratos de financiamento para a conta única do 

estado, bem assim de uso dos recursos contratuais em despesas pretéritas), que, destaque-se, alcança 
todos os recursos dos contratos de financiamento em pauta, inclusive os recursos da primeira parcela 

do Contrato 048240571; e 
 b) autos digitalizados referentes à contratação, execução e prestação de contas dos 
Contratos de Financiamento 0482405-71 e 0477608-24. 

5.2. Em resposta à equipe de inspeção, a Caixa apresentou os autos digitalizados em mídia 
magnética, bem assim prestou informações acerca da matéria (v. expedientes nas peças 61-65), 

destacando-se dos seus teores os seguintes aspectos: 
5.2.1. Quanto à adesão da Caixa aos entendimentos emanados do TCU em sede cautelar na 
execução dos dois contratos de financiamento em pauta, conforme manifestação da Diretoria 

Executiva de Saneamento e Infraestrutura e Negócios com o Governo (peça 62): 
 a) ‘o Estado do Piauí foi comunicado de que os recursos da parcela liberada deverão 

permanecer na conta vinculada, devendo o estado pagar os beneficiários finais diretamente por 
intermédio desta conta’, bem assim que o ‘estado foi advertido da vedação de transferência dos 
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recursos oriundos do contrato para a conta única do tesouro, devendo os valores serem mantidos na 

conta vinculada ao contrato para o devido pagamento dos beneficiários finais’; e 
 b) ‘o estado foi alertado quanto à proibição de reembolso de recursos para o pagamento 

em despesas realizadas anteriores à contratação’, bem assim que ‘em observância aos termos do 
contrato de financiamento e às decisões desse Tribunal de Contas, o reembolso para pagamentos de 
despesas pretéritas ao contrato de financiamento não será aceito, o que será notificado ao tomador 

por ocasião da finalização da prestação de contas da primeira parcela liberada ao contrato, cuja 
análise ainda não está finalizada’. 

5.2.2. Quanto à prestação de contas dos recursos da primeira parcela do Contrato de 
Financiamento 0482405-71, de 27/6/2017, no valor de R$ 307.904.923,84, repassada em 9/8/2017: a 
Caixa já identificou e quantificou uma série de pendências na prestação de contas apresentada pelo 

Governo do Estado do Piauí (a principal pendência é a maciça ‘aplicação’ dos recursos em despesas 
pretéritas ao contrato, importando em cerca de R$ 205,88 milhões tais despesas, incluindo-se aquelas 

sem comprovação das datas de liquidação e que, portanto, devem ser presumidas como também 
pretéritas, cf. planilha em Excel elaborada pela Caixa e incluída nos autos como item não 
digitalizável vinculado à peça 61, sendo reproduzido abaixo um trecho dessa planilha com as 

totalizações), as quais foram objeto de duas Notas Técnicas da Caixa, de 20/4/2018 (peça 66), e 
notificadas ao Governo do Estado do Piauí em 25/4/2018 (peça 67, p. 3-9). No entanto, a Caixa não 

procedeu ainda, apesar do grande lapso temporal, à efetiva glosa dos correspondentes recursos 
prevista contratualmente (cf. Cláusula Décima Nona, item 19.1, incisos III e VII, peça 10, p. 21), em 
especial os pertinentes às despesas pretéritas, já objeto de decisão cautelar do TCU, que, portanto, 

deveria ter aplicação imediata. 
Trecho da Planilha Excel fornecida pela Caixa à Equipe de Inspeção da Secex/PI 

3. 

 

CLASSIFICAÇÃO EM FUNÇÃO DA DATA DE QUITAÇÃO E DO 

ENQUADRAMENTO: [Subtotais referentes a 1.075 processos de 
pagamentos realizados por 16 órgãos/entidades estaduais, no valor 
total de R$ 324.834.850,85, apresentados a título de prestação de 

contas da primeira parcela, de R$ 307.904.923,84, do Contrato de 
Financiamento 0482405-71, de 27/6/2017] 

 

3.1. PAGAMENTOS ENQUADRADOS E PAGOS ANTES DA ASSINATURA 

DO CONTRATO 

1.386.240,51 

3.2. PAGAMENTOS ENQUADRADOS E PAGOS APÓS A ASSINATURA 
DO CONTRATO 

13.478.290,86 

3.3. PAGAMENTOS ENQUADRADOS E SEM A IDENTIFICAÇÃO DA 

DATA DE PAGAMENTO 

13.643.434,46 

3.4 PAGAMENTOS A ENQUADRAR E PAGOS ANTES DA ASSINATURA 
DO CONTRATO 

38.269.197,92 

3.5 PAGAMENTOS A ENQUADRAR E PAGOS APÓS A ASSINATURA DO 

CONTRATO 

71.363.361,17 

3.6. PAGAMENTOS A ENQUADRAR E SEM A IDENTIFICAÇÃO DA 
DATA DE PAGAMENTO 

105.020.785,04 

3.7. PAGAMENTOS NÃO ENQUADRÁVEIS E PAGOS ANTES DA 
ASSINATURA DO CONTRATO 

15.790.714,17 

3.8. PAGAMENTOS NÃO ENQUADRÁVEIS E PAGOS APÓS A 
ASSINATURA DO CONTRATO 

34.106.397,42 

3.9 PAGAMENTOS NÃO ENQUADRÁVEIS E SEM A IDENTIFICAÇÃO 
DA DATA DE PAGAMENTO  

31.776.429,30 

[Obs.: no quadro acima, as despesas tidas como ‘não enquadráveis’ (fora da finalidade contratual) 

também deverão ser glosadas, de ofício, pela Caixa, independentemente da data de pagamento. 
Também as ‘a enquadrar’, caso não seja comprovada sua adequação com a finalidade contratual.]  
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5.2.2.1. Em 10/8/2018 (peça 65), a Caixa informou à equipe de inspeção que foi concedido, a 

pedido do governador do Estado do Piauí (peça 64, p. 3), um prazo suplementar de 30 dias (em 
adição ao prazo inicial de 30 dias) para novo esclarecimento das pendências identificadas. 

5.2.2.2. Consigne-se, desde logo, o caráter protelatório desse pedido de prorrogação de prazo 
feito pelo governador estadual em 26/7/2018 e indevidamente aceito pela Caixa, tendo em vista que o 
governador o baseou em dois fundamentos que não procedem: 

 a) existência de ‘dúvidas que restam quanto ao acate das ‘despesas pretéritas’ após as 
decisões do TCU relativas ao tema (Acórdãos do TCU 966/2018 - Plenário e 1045/2018)’, assertiva 

essa improcedente, uma vez que: 
 a.1) essas supostas dúvidas eram o objeto principal dos embargos de declaração opostos 
pela Caixa (saber se a decisão cautelar no sentido da proibição de despesas pretéritas deveria ser 

aplicada à parcela já liberada do Contrato 0482405-71), sendo que tais embargos foram rejeitados, 
além do que, na fundamentação do Acórdão, ficou expresso que a aplicação das normas contratuais 

deveria ser feita ‘nas prestações de contas de quaisquer recursos’ (v. itens 3 e 3.1 desta instrução); e 
 a.2) o Governo do Estado do Piauí e a Caixa já tinham plena ciência, desde a celebração 
do Contrato de Financiamento 0482405-71, em 27/6/2017, da proibição de alocação de recursos 

contratuais em despesas pretéritas ao contrato, uma vez que, no âmbito do procedimento 
administrativo pré-contratual, essa questão foi objeto de controvérsia e, então, foi retirada do termo 

contratual celebrado (item 11.5, na peça 10, p. 11-12) a cláusula permissiva do reembolso de 
despesas pretéritas, constante de minuta do contrato (item 12.5, na peça 68, p. 9), em consonância 
com dúvida quanto à legalidade dessa cláusula permissiva levantada na Nota Técnica da Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN), de 10/4/2017 (peça 60, p. 15-22), ilegalidade essa confirmada pelo 
Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), de 4/7/2017 (peça 60, p. 41-44).  

 b) aguardo do inexistente (em julho/2018) ‘fim do recesso daquela Egrégia Corte [TCU] 
para chegarmos a uma posição definitiva quanto a esta questão basilar’.  
5.2.2.3. Vejam-se alguns trechos da referida Nota Técnica da STN, de 10/4/2017 (peça 60, p. 15-

22): 
‘Questionamentos 

11. No curso da análise desses processos, deparamo-nos com dúvidas acerca da 
legalidade da destinação dos recursos das operações de crédito pleiteadas supramencionadas, pois 
não há clareza acerca da possibilidade (ou não) de entes federativos contratarem operação de crédito 

para pagamento de despesas realizadas antes da contratação da operação de crédito, 
questionamentos estes que surgem principalmente frente à vedação constante na LRF de 

financiamento, direto ou indireto, de despesas correntes. 
(...) 
15. Por um lado, a palavra ‘reembolso’ sugere que as despesas foram efetivamente pagas 

pelos entes, ou seja, já foram executadas todas as fases da despesa conforme previsão constante na 
Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e os fornecedores do produto, serviço ou obra em questão foram 

pagos. Neste caso, tendo em vista que o ente será reembolsado, através da realização da operação de 
crédito, por algo que já desembolsou/pagou, não há como garantir que o destino a ser dado ao 
recurso a ser recebido pela operação será a execução de despesas de capital.’ 

5.2.2.4. Agora alguns trechos do mencionado Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), de 4/7/2017 (peça 60, p. 41-44): 

‘4. Dispõe o art. 35, § 1°, inciso I, da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é 
autorizada a contratação de operação de crédito entre instituição financeira estatal e outro ente da 
Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a financiar, direta 

ou indiretamente, despesas correntes. 
5. Analisando-se os questionamentos formulados, e considerando-se que não há maiores 

informações quanto a todos os elementos das operações de crédito submetidas a análise da STN, 
extrai-se que a pretensão do ente de contratar operação de crédito com previsão de aplicação de 
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recursos para financiar despesas já integralmente executadas (empenhadas, liquidadas e pagas) em 

período anterior ao da contratação tem por finalidade o financiamento de despesas correntes. 
6. Caso assim não fosse, o contrato preveria a utilização dos recursos em despesa de 

capital a ser iniciada, tendo em vista que a despesa anterior já foi extinta com o pagamento, o que não 
justifica qualquer aplicação retroativa de recursos para reembolsá-la.’ 
5.2.3. Vê-se, pois, que os entendimentos agora manifestados pela Caixa, por meio de sua 

Diretoria Executiva de Saneamento e Infraestrutura e Negócios com o Governo, estão em plena 
consonância com os entendimentos do TCU (item 5.2.1 desta instrução).  

5.2.3.1. No entanto, repita-se, no que pertine aos recursos da primeira parcela do Contrato de 
Financiamento 0482405-71, de 27/6/2017, falta a Superintendência Regional da Caixa no Piauí dar 
efetividade a esses entendimentos, por meio da glosa dos recursos alocados contabilmente a despesas 

pretéritas à celebração do contrato de financiamento (item 5.2.2 desta instrução). 
EXAME TÉCNICO 

I. Respostas do Estado do Piauí e da Caixa às suas oitivas 
6. O mérito do presente feito abrange precipuamente as seguintes irregularidades, que 
foram, inclusive, objeto de decisão cautelar deste Tribunal e que a Caixa e o Governo do Estado do 

Piauí tiveram a oportunidade de impugnar por meio de suas oitivas realizadas, em observância ao 
princípio do contraditório: 

 a) transferência de recursos da conta bancária vinculada do contrato de financiamento 
para a conta única do Estado, ao passo que as saídas de recursos dessa conta vinculada deveriam ser 
exclusivamente para o pagamento dos fornecedores relacionados às despesas de capital previstas no 

contrato; e 
 b) alocação contábil pelo Estado do Piauí de recursos do contrato de financiamento em 

despesas pretéritas ao repasse de sua primeira parcela, sendo que a maior parte dessas despesas já 
tinha sido paga com recursos de outras fontes (ordinários estaduais ou de empréstimos 
internacionais), de forma que os correspondentes recursos financeiros do financiamento abrangidos 

por esse artifício foram, em consequência, efetivamente usados para o pagamento de despesas de 
qualquer natureza, inclusive correntes, fora, pois, do escopo contratual, vinculado a determinadas 

despesas de capital, além do que inexiste previsão contratual e legal para tal procedimento contábil. 
I.1. Respostas do Governo do Estado do Piauí 
7. Em sua resposta à oitiva (peça 44), o Governo do Estado do Piauí não adentrou no mérito 

das irregularidades verificadas e praticamente repetiu as questões, de natureza preliminar (em 
especial a falta de competência do TCU para a apreciação da matéria tratada no presente feito), 

levantadas em seu recurso de agravo (peça 29) interposto em face do Acórdão 966/2018-Plenário e 
que foi apreciado por meio do Acórdão 1045/2018-Plenário, sendo que na fundamentação desse 
último acórdão está bem caracterizada a improcedência de todas essas alegações (cf. Voto do 

Ministro-Relator José Múcio Monteiro na peça 34) (destacou-se): 
‘6. Em meu entendimento, acolhido pelo Plenário, no mínimo, carecia de amparo 

contratual a aplicação dos recursos em gastos pretéritos. E mais, considerando que a alteração 
contábil não garantiria a real alocação dos valores financiados em despesas de capital, subsistia a 
possibilidade de seu direcionamento a quaisquer despesas correntes, prática expressamente vedada 

pelos termos contratuais, que corretamente acompanham as proibições impostas pelo art. 35, § 1º, 
inciso I, da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e art. 167, inciso X, da Constituição 

Federal. 
7. Contudo, deixei claro em meu voto que eventuais ilegalidades decorrentes da prática de 

manobra contábil ou da aplicação dos recursos pelo governo estadual, bem como desobediência aos 

dispositivos legais mencionados, não se abarcariam na jurisdição desta Corte, mas sim do TCE/PI. 
Porém, é certo que este Tribunal não deve se furtar à avaliação do cumprimento dos termos do 

contrato, que tem por uma de suas partes instituição financeira pública federal. Nesse sentido é farta 
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a jurisprudência desta Casa de que o presente caso se enquadra nos estritos termos da competência 

de sua atuação. 
(...) 

11. Nesta oportunidade, o Estado do Piauí, por intermédio de sua procuradoria, insurge-
se, mediante agravo, contra a referida decisão, 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. Pleiteia 

que o Tribunal revise a medida cautelar, tornando-a sem efeito. Apreciarei cada um dos pontos 
trazidos para fundamentar a decisão de mérito que trarei ao escrutínio do Plenário desta Casa. 

12. Primeiramente, reafirmo a competência do TCU para apurar as questões levantadas 
nesta representação. De fato, em se tratando de operação de crédito, os recursos, ao serem liberados, 
incorporam-se ao patrimônio do ente mutuário, cuja fiscalização incumbe à Corte de Contas estadual, 

que deve avaliar sua aplicação conforme a legislação aplicável. Não me oponho a tais argumentos, 
nem mesmo constato que a decisão vergastada vá de encontro à jurisprudência desta Casa a respeito 

da matéria. 
13. Relembro que ressaltei no voto que fundamentou a decisão que, embora a legalidade 

da aplicação dos recursos tenha sido levantada nesta representação, essa questão não faz parte da 

motivação da decisão proferida, uma vez que é de incumbência do TCE/PI. A atuação desta Corte se 
fez necessária porque os termos do contrato estariam sendo descumpridos e por figurar como parte do 

ajuste instituição financeira federal. 
14. Não há qualquer confusão nas atuações desta Casa e da Corte estadual, muito menos 

indevida ingerência do Tribunal em prejuízo ao pacto federativo. O TCU possui competência para 

determinar que a Caixa cumpra suas atribuições, dentre elas, seu dever de fazer valer as cláusulas 
contratuais, construídas para proteger seus interesses na condição de financiadora. Para tanto, deve 

se certificar de como foram aplicados os recursos ao analisar a prestação de contas da primeira 
parcela, uma vez que os elementos levantados nos autos indicam que sua execução não estaria 
alinhada aos termos contratuais. 

15. Contudo, ainda quanto a este tema, reconheço que a autorização expedida à Secex/PI 
no item 9.5 do acórdão agravado, para realização de inspeção no Estado do Piauí, excedeu os limites 

da jurisdição desta Casa. Portanto, cabe reformar sua redação de forma a restringir seu alcance 
apenas à Caixa. 

16. O Estado do Piauí aduz, ainda, que a determinação do Tribunal conflitaria com 

decisão do STF, no âmbito da ACO 3095, favorável à liberação dos recursos do Contrato 0477608-
24. Não assiste razão ao agravante. O pleito à Suprema Corte fundou-se no receio de ingerência 

política que, indevidamente, estaria obstando o curso normal da tramitação do processamento do 
ajuste na Caixa, situação, que, de fato, implicaria em prejuízo ao pacto federativo, apreciado pelo 
STF. Porém, a referida decisão não autoriza que os recursos devam ser liberados em quaisquer 

circunstâncias, em especial, se presente fundado receio de grave descumprimento contratual ou legal 
por parte do mutuário. Não seria essa uma razão de ordem política, que causaria injusto desequilíbrio 

federativo, mas de caráter técnico, cujos aspectos atinentes à atuação da Caixa motivaram a 
intervenção deste Tribunal, nos estritos termos de sua competência conferida pelo art. 70 da 
Constituição Federal e de sua Lei Orgânica. 

17. O agravante insurge-se contra o fato de a decisão ter apontado a reincidência do ente 
em transferir recursos para a conta única estadual. Seria imprópria a afirmação, pois as decisões 

pretéritas desta Corte que verificaram tais situações referiam-se somente a convênios e demais 
transferências voluntárias, cujos recursos não deixam de ser federais e, por força de ato normativo, 
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devem permanecer em conta vinculada, de forma a viabilizar a prestação de contas pelo gestor. Por 

outro lado, nesta oportunidade, o contexto difere, uma vez que os recursos provenientes de 
empréstimos não se submeteriam às mesmas regras. 

18. Assiste razão ao recorrente quando afirma que os recursos federais objeto de 
operação de crédito junto a ente estadual não se submetem às mesmas regras que regem as 
transferências voluntárias. A vedação à retirada de conta vinculada, no caso em apreço, decorre de 

dispositivo contratual. Esses aspectos foram levados em consideração e não se tinha em mente, de 
forma errônea, que se trataria de circunstâncias idênticas. Sendo assim, cabe esclarecer que a 

reincidência se restringe à conduta de transferir recursos de uma conta vinculada para a do tesouro 
estadual, vedada, seja por comando de ato normativo ou por cláusula contratual, em virtude de 
impossibilitar a adequada comprovação da aplicação dos recursos no objeto da respectiva avença, 

que, por óbvio, em se tratando de operação de crédito, tem seu escopo muito mais amplo, mas que, 
ainda assim, deve ser cumprido e sujeito a controle do repassador. 

19. Por último, aponta que a decisão tem consequências danosas à economia pública em 
razão da descontinuidade das obras financiadas. Ressalto que a preocupação desta Casa ao proferir 
tal decisão é exatamente garantir que os recursos sejam direcionados a esses investimentos, nos 

termos estabelecidos no contrato, em consonância, também, com o interesse da Caixa, que 
disponibilizou a linha de crédito para essa finalidade. Portanto, diante da suspeita de que os valores 

não teriam sido aportados nas obras pertinentes, em vista dos repasses ao tesouro estadual, o 
Tribunal determinou à Caixa que, até que essa hipótese seja afastada, os recursos adicionais não 
sejam transferidos, visando proteger os interesses imediatos da instituição federal, e mediatos da 

economia e da população estadual. 
20. Muito embora divirja de grande parte dos argumentos trazidos neste agravo, entendo 

ser oportuno reformar a decisão cautelar proferida, conferindo provimento parcial ao pleito. 
21. Isso porque verifico outra forma menos gravosa de esta Corte atuar zelando pela 

observância dos termos contratuais. Para tanto, é suficiente determinar ao Estado do Piauí que, em 

cumprimento às cláusulas dos contratos em apreço, mantenha os recursos nas contas vinculadas aos 
respectivos ajustes, a menos que sejam destinados ao direto pagamento de fornecedores de obras, 

bens ou serviços ligados à finalidade dos Contratos de Financiamento 0482405-71 e 0477608-24. 
Além dessa medida, a Caixa deve exercer sua atribuição de fiscalizar, por meio da prestação de 
contas, e demais instrumentos que lhe foram dispostos em cada um dos ajustes, a correta aplicação 

dos recursos em suas finalidades. 
22. Ressalto que a determinação direcionada ao Estado do Piauí nada mais é do que a 

reiteração dos estritos termos contratuais em questão. Portanto, não há de se alegar que o Tribunal 
estaria exorbitando suas competências. 

23. Adicionalmente, cabe emitir alerta aos envolvidos que, em caso de descumprimento de 

decisão do Tribunal, aquele que lhe der causa, salvo motivo justificado, fica sujeito à aplicação de 
multa, nos termos do § 1° do art. 58 da Lei 8.443/1992.’ 

7.1. Aliás, já na fundamentação do Acórdão 966/2018-Plenário (peça 26), proferido 
inicialmente, a competência do TCU para a apreciação da matéria dos presentes autos foi consignada 
de forma breve e precisa pelo Ministro-Relator José Múcio Monteiro: 

‘10. De forma a delimitar a atuação desta Casa, observo, antes de adentrar ao mérito, que 
as irregularidades atinentes às manobras realizadas no âmbito da gestão orçamentária e financeira 

estadual bem como à regularidade da aplicação dos recursos pertencem ao escopo da jurisdição do 
TCE/PI. 

11. Porém, considerando que foram desrespeitados os termos da operação de crédito 

firmada com instituição financeira oficial federal, compete a esta Corte tomar as providências que 
lhes são cabíveis.’ 

8.  Em nova manifestação, de 6/8/2018 (peça 60), o Governo do Estado do Piauí asseverou, 
em resumo, que iria cumprir os entendimentos do TCU para o futuro, mas, com relação à primeira 
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parcela do Contrato de Financiamento 0482405-71, de 27/6/2017, de R$ 307.904.923,84, repassada 

em 9/8/2017, pediu a modulação da deliberação do TCU, a fim de que sobre ela não incidisse a 
proibição de alocação dos recursos em despesas pretéritas à celebração do contrato, tendo em vista 

as seguintes alegações, em resumo: 
  a) essa modulação já foi feita pelo Acórdão 1045/2018-Plenário, que modificou o 
966/2018-Plenário; 

  b) ‘não pode nova interpretação das normas jurídicas vigentes servir para tornar 
inválidos atos administrativos praticados quando era assente prática administrativa diversa e já 

sedimentada, que guardava conformação com os atos praticados’, em consonância com a nova 
redação do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/1942). 
8.1.  Deve ser indeferido o pedido de modulação feito pelo Governo do Estado do Piauí, tendo 

em vista as seguintes razões: 
  a) os embargos de declaração da Caixa, julgados pelo Acórdão 1269/2018-Plenário (peça 

47), já trataram da questão, sendo que, na fundamentação desse acórdão, ficou evidenciada que a 
aplicação das normas contratuais deveria ser feita ‘nas prestações de contas de quaisquer recursos’ 
(v. itens 3 e 3.1 desta instrução); 

  b) a modulação, como instituto de natureza excepcional, deve ser expressa e 
adequadamente fundamentada, de forma que não haveria como reconhecer a modulação pretendida 

no Acórdão 1045/2018-Plenário (peça 34), ainda que não houvesse o Acórdão 1269/2018-Plenário 
(peça 47); e 
  c) inexistência, no caso concreto, de nova intepretação das normas contratuais, uma vez 

que o contrato jamais previu o uso de seus recursos para o reembolso de despesas pretéritas (no 
âmbito do procedimento administrativo pré-contratual, essa questão foi objeto de controvérsia e, 

então, foi retirada do termo contratual celebrado a cláusula permissiva do reembolso de despesas 
pretéritas, presente em sua minuta, ante a sua desconformidade com a LRF e a CF,  v. item 5.2.2.2, 
alínea a.2, desta instrução). 

9.  Também nessa última manifestação (peça 60), o Governo do Estado do Piauí afirma que a 
Caixa está, com relação ao Contrato de Financiamento 0477608-24, de 29/1/2018 (peça 12), fazendo 

um ilegal controle prévio do uso dos recursos liberados na conta bancária vinculada, ‘somente 
fazendo a liberação dos recursos da referida conta corrente após a entrega de diversos documentos 
próprios do momento de prestação de contas: processos de licitação, contratos, licenças etc., 

exercendo verdadeiro controle prévio aos recursos depositados em conta corrente de movimentação 
exclusiva por parte do Estado do Piauí’. 

9.1.  Não assiste razão ao Governo do Estado do Piauí, uma vez que, como, por força de norma 
contratual, legal e constitucional, os recursos têm aplicação v inculada a determinadas despesas de 
capital, constitui poder-dever da Caixa fazer a prévia verificação da natureza da relação jurídica 

entre o estado e o fornecedor, a fim de verificar se os pagamentos a ele atendem à finalidade 
contratual. 

9.2.   Isso é particularmente importante no presente caso, ante o prévio e deliberado 
descumprimento das normas contratuais pelo estado por ocasião da aplicação dos recursos da 
primeira parcela do Contrato de Financiamento 0482.405-71, de 27/6/2017, de objeto semelhante, 

como evidenciado neste processo. 
9.3.  Evita-se, pois, por exemplo, que o estado indique à Caixa para pagamento um fornecedor 

cujo contrato tem por objeto despesas correntes e que, portanto, não poderiam ser pagas com os 
recursos do referido contrato de financiamento. 
9.4.  Aliás, essa verificação prévia feita pela Caixa está em consonância com as seguintes 

cláusulas contratuais (peça 10): 
‘CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OUTRAS OBRIGAÇÕES 

16.1 Constituem obrigações do MUTUÁRIO, independentemente de outras previstas neste 
CONTRATO: 
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(...) 

III. contratar e/ou adquirir os bens, obras e serviços a serem financiados com os recursos 
deste CONTRATO de acordo com a legislação em vigor; 

IV. garantir que todos os bens, obras e serviços financiados com os recursos deste 
FINANCIAMENTO sejam utilizados exclusivamente para o cumprimento dos objetivos dos 
PROJETOS/AÇÕES; 

V. manter procedimentos adequados para registrar o andamento de suas respectivas 
partes do PROJETOS/AÇÕES, inclusive o custo e os benefícios dele resultantes, com o objetivo de 

identificar os bens, as obras e os serviços financiados com os recursos deste FINANCIAMENTO e 
divulgar o seu uso nos PROJETOS/AÇÕES, bem como fornecer esses registros à CAIXA; 

VI. manter todos os registros - contratos, pedidos, faturas, cobranças, recibos e outros 

documentos - que comprovem as despesas relacionadas às suas respectivas partes dos 
PROJETOS/AÇÕES, no mínimo, pela vigência, deste CONTRATO; 

VII. implementar as medidas recomendadas pela CAIXA; 
VIII. elaborar e apresentar à CAIXA todas as informações que a CAIXA justificadamente 

solicitar com relação às obrigações indicadas neste instrumento; 

(...) 
XII. apresentar à CAIXA, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, 

informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação 
comprobatória; 

(...) 

XV. fornecer à CAIXA, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e 
suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas 

ao meio ambiente; 
XVI. permitir aos representantes da CAIXA livre acesso, em horário comercial, a todos os 

documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso prévio daquela ao 

MUTUÁRIO, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento 
dos PROJETOS/AÇÕES e verificação das obrigações assumidas neste CONTRATO; 

XVII. apresentar à CAIXA listagem de pendências que envolvam assuntos ambientais 
consubstanciadas em ações judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem, 
incluindo descrição pormenorizada das respectivas pendências, montantes envolvidos e atual estágio 

de eventuais negociações, incluindo: autos de infração emitidos pela autoridade ambiental; inquéritos 
civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; ações civis públicas; 

Termos de Ajustamento - TAC - assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental; 
(...) 
XIX. Apresentar, preferencialmente, por meio de arquivo eletrônico, de listagem contendo 

dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do FINANCIAMENTO a ser 
utilizada, assim como outras informações que venham a ser solicitadas pela CAIXA. Em relação aos 

bens, deverão ser apresentadas informações de forma a comprovar que as máquinas e equipamentos 
são adquiridos com recursos do presente CONTRATO. 

(...) 

17.2 Condições de Início de Desembolso: 
17.2.1 Para utilização do FINANCIAMENTO, o MUTUÁRIO obriga-se a cumprir, além 

das condições previstas nas Cláusulas de Garantias, as seguintes condições: 
I. Para utilização da primeira parcela do FINANCIAMENTO: 
(...) 

h) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a 
listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito 

a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações 
que venham a ser solicitadas pela CAIXA; 
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(...) 

m) apresentação de toda documentação necessária e suficiente para o enquadramento 
definitivo da operação pela CAIXA, sendo o enquadramento condição para a liberação da primeira 

parcela do desembolso; 
(...) 
II. Para utilização de cada parcela, inclusive a primeira: 

a) apresentação de pedido de liberação de recursos, discriminando a(s) despesa(s) de 
capital a que se destinarão os recursos. 

(...) 
e) comprovação de regularidade de situação perante os órgãos ambientais, ou quando tal 

comprovação já tenha sido apresentada e esteja em vigor, declaração do MUTUÁRIO sobre a 

continuidade da validade de tal documento; 
f) quando for o caso, apresentar, preferencialmente por meio de arquivo eletrônico, a 

listagem contendo dados que identifiquem as despesas de capital correspondentes à parcela do crédito 
a ser utilizada, discriminando o equipamento, o fabricante, o valor, assim como outras informações 
que venham a ser solicitadas pela CAIXA;’ 

9.5.  Perfeita, pois, nesse aspecto, a atuação da Caixa.   
I.2. Resposta da Caixa 

10.  Quanto às questões de mérito objeto deste feito (item 6 desta instrução), a Caixa, por meio 
da sua Superintendência Regional no Piauí, não impugnou o entendimento quanto à proibição de uso 
dos recursos contratuais em despesas pretéritas, mas entendeu que, de acordo com a Cláusula 

Trigésima Primeira, item VIII, do contrato, ‘resta o entendimento de que o Estado do Piauí se 
comprometeu contratualmente a pagar os fornecedores utilizando-se dos recursos depositados na 

conta vinculada, não sendo uma obrigação contratual pagá-los diretamente por meio dessa conta’ 
(peça 52, p. 3). 
II. Questões de mérito 

II.1. Transferência de recursos da conta bancária vinculada do contrato de financiamento para a 
conta única do Estado 

11.  A Caixa, por meio de sua Superintendência Regional no Piauí, fez uma interpretação do 
contrato que não se coaduna com a própria literalidade do texto contratual, bem assim com as 
normas de hierarquia superior, previstas na LRF e na CF, pois enxergou uma norma permissiva da 

transferência dos recursos do contrato de financiamento de sua conta vinculada para a conta única do 
estado (item 10 desta instrução).  

11.1. Tal interpretação da Caixa, ademais, inviabiliza o estabelecimento do nexo de causalidade 
entre os recursos e as despesas, de finalidade vinculada, correspondentes. 
12.  Já o Governo do Estado do Piauí não fez alegações quanto à essa questão e afirmou que 

irá cumprir os entendimentos do TCU manifestados em sede cautelar. 
13.  Assim, a Caixa não apresentou elementos aptos a afastar a natureza irregular da presente 

ocorrência, de forma que se mantem adequados os fundamentos e a conclusão constantes da instrução 
da Secex/PI na peça 20: 

‘I. Irregularidades verificadas na execução do Contrato de Financiamento 0482405-71, de 

27/6/2017 
I.1. Transferência de recursos da conta bancária vinculada do contrato de financiamento 

para a conta única do Estado, ao passo que as saídas de recursos dessa conta vinculada deveriam ser 
exclusivamente para o pagamento dos fornecedores relacionados às despesas de capital previstas no 
contrato 

7. Dos R$ 307.904.923,84 referentes à primeira parcela do financiamento, repassada em 
9/8/2017, R$ 270.600.000,00 (cerca de 88 % do total da parcela) foram transferidos, no período de 

11/8/2017 a 26/10/2017, da conta bancária vinculada do empréstimo, na Caixa, para a conta única do 
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Estado, no Banco do Brasil (cf. item 2.1 do Relatório de Auditoria do TCE/PI, de 13/3/2018, na peça 

1, p. 68-97). 
8. Essa transferência violou a norma constante dos itens 11.2 e 31.1, inciso VIII, do termo 

do contrato de financiamento (peça 10), nos termos da qual os recursos do empréstimo depositados na 
conta vinculada destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos fornecedores 
constantes dos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo Estado do Piauí (grifou-

se): 
‘CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORMA DE UTILIZAÇÃO 

11.2. Os recursos de que trata a Cláusula 11.1 serão creditados na CONTA VINCULADA 
aberta na agência da CAIXA - Agência Conselheiro Saraiva - 0029, Op. 006, sob o nº 482405-6, cujos 
recursos destinam-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos dos PROJETOS/AÇÕES, 

constantes dos documentos de solicitação de desembolso apresentados pelo MUTUÁRIO, vedada a 
utilização desses recursos para qualquer outro fim que não a execução dos PROJETOS/AÇÕES. 

(...) 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE 

RECURSOS 

31.1 A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do 
FINANCIAMENTO obedecerá, no mínimo, ao que segue: 

(...) 
VIII – A fim de manter a transparência na utilização dos recursos, o Mutuário se 

compromete a efetuar o pagamento aos fornecedores, com utilização dos recursos obtidos deste 

contrato, por meio dos recursos liberados na Conta Vinculada.’   
9. Assim, de acordo com o contrato de financiamento, inclusive para fins de comprovação 

da regular aplicação dos recursos (em especial quanto à caracterização do nexo de causalidade entre 
os recursos e as despesas a serem financiadas), as únicas saídas admitidas dos recursos da conta 
vinculada são para os pagamentos dos fornecedores relativos às despesas de capital realizadas, não 

sendo, pois, legítima a saída de recursos por meio de transferências para outra conta do Estado, em 
especial para a conta única, que, como é sabido, é destinada ao pagamento de despesas das mais 

variadas naturezas (despesas correntes e de capital), ao passo que os recursos em pauta devem ser 
aplicados exclusivamente em despesas de capital. 

10. Aliás, essa norma contratual, em rigor, constitui uma concretização, obrigatória, das 

normas constantes do art. 167, inciso X, da Constituição Federal (veda a concessão de empréstimos 
pelo Governo Federal e suas instituições financeiras para pagamento de despesas com pessoal at ivo, 

inativo e pensionista dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios) e do art. 35, § 1º, da LC 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF) (na mesma linha, veda operação de crédito entre um 
ente da Federação, diretamente ou por intermédio de empresa estatal dependente, e outro, destinada a 

financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes).  
10.1. De fato, se os recursos do empréstimo devem ser aplicados apenas em despesas de 

capital individualizadas, nada mais natural que sejam depositados em conta específica e dela saiam 
exclusivamente para o pagamento dos fornecedores relacionados à realização de tais despesas. 

11. A saída dos recursos da conta bancária vinculada para a conta única do Estado, 

usada para pagamentos de despesas de todas as naturezas, constitui clara violação, injustificável, das 
mencionadas normas constitucional, legal e contratual. Não deve, pois, ser admitida por este 

Tribunal. 
12. Ante o exposto, se afigura absurdo um resultado interpretativo das mencionadas 

cláusulas contratuais que vislumbre uma norma permissiva da transferência de recursos da conta 

vinculada para a conta única do Estado, devendo, pois, ser afastado esse resultado, em prol de uma 
interpretação com o sentido e alcance já indicado, por estar em conformidade com as normas de 

hierarquia superior, inclusive de natureza constitucional, e, outrossim, em consonância com a própria 
literalidade de tais cláusulas contratuais. 
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13. Registre-se que o atual Governador do Estado, Sr. Wellington Dias, é reincidente na 

indevida prática de transferência de recursos federais de sua conta específica para a conta única do 
estado (cf. processo TC 010.096/2008-0), o que aumenta a gravidade de sua conduta atual. Apesar de, 

no mencionado feito, ter sido retirada em sede recursal a multa a ele aplicada, manteve-se o caráter 
irregular da transferência para a conta única, em situação análoga à atual (lá se tratava de recursos 
de convênio). 

13.1. Em suas alegações de defesa junto ao TCE/PI (peça 14), o Sr. Wellington Dias 
ressaltou o aspecto atinente à exclusão da multa a ele aplicada, mas não enfrentou, no caso concreto, 

a norma contratual que proíbe a saída dos recursos da conta bancária vinculada para outras contas.’ 
II.2. Alocação contábil pelo Estado do Piauí de recursos do contrato de financiamento em despesas 
pretéritas à sua celebração 

14.  A Caixa não contestou tal irregularidade. 
15.  Já o Governo do Estado do Piauí não fez alegações quanto ao mérito dessa questão e 

afirmou que irá cumprir os entendimentos do TCU manifestados em sede cautelar, pedindo apenas 
que seja feita uma modulação da deliberação desta Corte de Contas, de forma a não incidir a 
proibição de alocação em despesas pretéritas aos recursos da primeira parcela do Contrato 0482405-

71, de 27/6/2017 (v. item 8 desta instrução). 
16.  Assim, não houve impugnação de mérito quanto à presente questão, de forma que se 

mantêm adequados os fundamentos e a conclusão constantes da instrução da Secex/PI na peça 20: 
‘I. Irregularidades verificadas na execução do Contrato de Financiamento 0482405-71, de 

27/6/2017 

(...) 
I.2. Alocação contábil pelo Estado do Piauí de recursos do contrato de financiamento em 

despesas pretéritas ao repasse de sua primeira parcela, sendo que a maior parte dessas despesas já 
tinha sido paga com recursos de outras fontes (ordinários estaduais ou de empréstimos 
internacionais), de forma que os correspondentes recursos financeiros do financiamento abrangidos 

por esse artifício foram, em consequência, efetivamente usados para o pagamento de despesas de 
qualquer natureza, inclusive correntes, fora, pois, do escopo contratual, vinculado a determinadas 

despesas de capital, além do que inexiste previsão contratual e legal para tal procedimento contábil 
15. O Estado do Piauí, por meio de artifício contábil por ele denominado de ‘reversão de 

fontes de recursos’, procedeu à ‘aplicação’ (fictícia, óbvio) de grande parte dos recursos da primeira 

parcela do contrato de empréstimo em despesas que já tinham sido realizadas e pagas por outras 
fontes (00-tesouro estadual; e 17-operações de crédito externas) antes do repasse dessa parcela, em 

9/8/2017 (a maioria, aliás, antes mesmo da própria celebração desse contrato, em 27/6/2017) (cf. 
itens 2.2 e 2.3 do Relatório de Auditoria do TCE/PI, de 13/3/2018, na peça 1, p. 68-97).  

15.1. A propósito, em planilha encaminhada pelo TCE/PI, juntada ao presente feito em 

23/4/2018 (peça 9, acompanhada de item não digitalizável inserido no sistema e-TCU: arquivo 
Planilha FINISA - TCU.xls), consta que cerca de 80 % dos recursos da primeira parcela do 

empréstimo foi ‘aplicado’ pelo Estado em despesas cujos empenhos são anteriores à liberação dessa 
parcela. 

16. Em termos mais jurídicos: no momento da realização das mencionadas despesas 

pretéritas, o contrato de financiamento em pauta era apenas um evento futuro e incerto, que não havia 
ainda ingressado no mundo jurídico e, uma vez celebrado, não pode, por falta de previsão legal e em 

suas próprias cláusulas, modificar os atos jurídicos perfeitos consubstanciados em despesas já 
realizadas e pagas anteriormente por outras fontes, de modo a se aceitar a ficção jurídico-contábil de 
que os recursos do empréstimo sejam considerados aplicados, retroativamente, em tais despesas, e, 

com isso, possibilitar que os recursos financeiros correspondentes sejam usados livremente em 
despesas correntes, em flagrante burla à norma constitucional constante do art. 167, inciso X, da CF. 

17. Então, a mencionada alocação contábil retroativa de despesas violou, no caso, o 
contrato e o princípio da legalidade. De fato, não há norma contratual que permita a ‘aplicação’ 
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retroativa dos recursos do empréstimo em despesas já realizadas com outras fontes de recursos. E, se 

houvesse (e deveria ser expressa nesse sentido), poderia até ser questionada a sua 
legalidade/constitucionalidade.  

17.1. Assim, de acordo com a Cláusula Primeira, item 1.1, do termo do contrato, os 
recursos do empréstimo podem ser aplicados em despesas classificadas como investimentos no Plano 
de Investimentos do Estado do Piauí referente ao período de 2017 e 2018. É óbvio que os recursos 

deverão ser aplicados em despesas ainda não incorridas, sendo absurda a interpretação que veja 
nessa cláusula a permissão implícita da aplicação dos recursos em despesas já realizadas e pagas. 

17.2. Em suas alegações de defesa junto ao TCE/PI (peça 14), o Sr. Wellington Dias não 
consignou qualquer norma contratual ou legal permissiva do artifício contábil em pauta.’ 
17. No plano jurídico, como já visto, essa alocação contábil dos recursos do contrato de 

financiamento em despesas pretéritas não tem previsão contratual ou legal. 
18. No plano fático, também é insustentável a conduta do Governo do Estado do Piauí, pois 

essa alocação contábil (que exigiu uma ‘reversão de fontes de recursos’ na sua contabilidade 
orçamentária) foi um mero artifício para usar os recursos financeiros indevidamente transferidos 
para a conta única estadual em despesas de qualquer natureza, e não nas vinculadas pelo contrato de 

financiamento. 
18.1. Com efeito, isso é evidenciado pelos fatos de, por ocasião da realização das despesas 

pretéritas, conforme se viu na documentação da prestação de contas obtida junto à Caixa na 
inspeção, não se ter feito qualquer menção de que se tratava de pagamentos adiantados por conta de 
recursos de financiamento federal a ser futuramente liberado, e, ainda, do elevado nível de 

desorganização das prestações de contas apresentadas à Caixa, sendo que a primeira foi 
simplesmente devolvida, por ser imprestável ao fim a que se destinava, como evidenciado pelo teor do 

expediente da Caixa na peça 52, p. 2 (destacou-se): 
‘1.5. No dia 28/02/2018, o Mutuário encaminhou à CAIXA, por meio do Ofício GG 

29/2018, a prestação de contas do contrato de financiamento 0482.405-71/2017-Programa FINISA, 

DESPESA DE CAPITAL, da primeira parcela liberada. No entanto, em virtude de a prestação de 
contas não conter elementos mínimos que possibilitassem sua análise, informamos ao Mutuário, por 

meio do Ofício 382/2018/GIGOVTE, de 05/03/2018, nossas considerações, com vistas ao saneamento 
das inconformidades verificadas, consoante Instrumento Contratual, assim como concedemos um 
prazo adicional de 10 dias para que fosse apresentada a documentação complementar. Em 

08/03/2018 recebemos do senhor governador do Estado do Piauí o Ofício GG 042/2018, em que é 
solicitada a devolução da prestação de contas que fora apresentada por meio do Ofício GG 29/2018, 

bem como um prazo suplementar de 20 dias para reapresentação do ajuste de contas. No mesmo dia 
08/03/2018, por meio do Oficio 414/2018/GIGOVTE, devolvemos a documentação. 

1.6. Em 22/03/2018 foram apresentados documentos com vistas à comprovação da 

aplicação dos R$ 307.904.923,84 liberados, contudo, verificou-se que os Boletins de Comprovação de 
Aplicação de Recursos - BSCAs encaminhados somavam R$ 270.678,154,40. Por outro lado, após a 

conferência dos documentos que compunham os processos de pagamento, constatou-se que estes 
totalizavam R$ 258.778.263,62 e não o que fora informado nos BSCAs. Desse modo, da quantia 
liberada na primeira parcela, deixaram de ser enviados R$ 49.126.660,22 em documentos de 

processos de pagamentos. 
1.7. O Mutuário, em 16/04/2018, entregou na Superintendência Regional do Piauí 

documentos complementares para fins de comprovação da aplicação dos recursos da parcela que fora 
liberada, porém, não obstante os BSCAs somarem R$ 323.514.385,17, somente foram enviados 
processos de pagamento do IDEPI na importância de R$ 16.452.861,00, que adicionados aos R$ 

258.778.263,62 informados no item acima, totalizaram R$ 275.231.124,62; faltando, portando, a 
comprovação de aplicação de recursos de R$ 32.673.799,22. 

1.8. No dia 18/04/2018 o Mutuário apresentou à CAIXA, por meio do Ofício ASEC/SEFAZ 
N°239/2018, documentação complementar cujos BSCAs totalizavam R$ 53.223.678,04 que, 
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adicionado aos R$ 258.778.263,62, totalizaram R$ 312.001.941,66. Cumpre-nos ressaltar que dentre 

os documentos apresentados em 18/04/2018 constam os R$ 16.452.861,00 do IDEPI informado no 
item acima. 

1.8.1. Após a análise dos documentos, comunicamos ao Estado do Piauí, por meio dos 
Ofícios 0795/2018/GIGOVTE e 0796/2018/GIGOVTE, de 25/04/2018, sobre a não comprovação da 
prestação de contas da primeira parcela liberada do contrato de financiamento 0482.405-71, assim 

como inserimos no corpo dos ofícios quadros-resumos contendo as irregularidades verificadas. 
18.2. Não houve, então, observância, pelo Governo do Estado do Piauí, do princípio da 

motivação dos atos administrativos, pois as despesas pretéritas tidas como pagamentos antecipados 
não foram, à época de seus pagamentos, anunciadas como tal, além do que as despesas que 
compuseram a prestação de contas junto à Caixa foram escolhidas a posteriori, e não com base em 

um prévio planejamento. 
18.3. Nesse contexto fático-jurídico totalmente desfavorável ao Governo do Estado do Piauí, 

pode-se concluir que os recursos financeiros do contrato de financiamento com a Caixa foram 
deliberadamente transferidos para a conta única estadual para cobrir desequilíbrios de caixa das 
finanças estaduais e a alocação contábil ora impugnada foi feita a posteriori, sem planejamento 

prévio, como uma tentativa de regularizar a situação que, no entanto, é insanável, por constituir 
prática vedada pelo contrato, pela LRF e pela Constituição Federal, de forma que os recursos 

alocados a despesas pretéritas devem ser glosados pela Caixa, como previsto contratualmente. 
18.3.1. Esse artifício contábil configura, pois, uma maquiagem da real situação financeira de 
caixa do estado, pois constitui o indevido uso de recursos destinados, por força de norma 

constitucional, exclusivamente ao financiamento de determinadas despesas de capital para despesas 
de qualquer natureza. 

19. Ante o exposto, para a cessação da situação de flagrante inconstitucionalidade, deve ser 
fixado prazo à Caixa para a adoção das providências contratuais atinentes às despesas pretéritas 
constantes da prestação de contas da primeira parcela do Contrato de Financiamento 0482.405-71, 

de 27/6/2017. 
19.1.  A determinação à Caixa ora alvitrada é necessária em decorrência da protelação, sem 

justa causa, do cumprimento de deliberação cautelar do TCU (item 5.2.2.2 desta instrução), e, então, 
com vistas à efetividade do resultado do presente feito, ela também deve ter eficácia imediata.  
19.1.1. Essa determinação tem, pois, a natureza jurídica de uma medida cautelar, proferida 

juntamente com a apreciação das questões de mérito do presente processo. Ainda que seja 
vislumbrada outra natureza jurídica, o essencial é que ela deve ter eficácia imediata, para garantir a 

efetividade do resultado do presente feito e se contrapor à conduta protelatória da Caixa e do 
Governo do Estado do Piauí. 
19.1.2. Afigura-se cabível aqui a aplicação subsidiária da norma constante do art.1.012, § 1º, 

inciso V, do CPC, que dá eficácia imediata à sentença que confirma ou concede tutela provisória (a 
apelação não terá efeito suspensivo). 

19.2.  Ressalte-se que hoje a responsabilidade fiscal estatal constitui um valor caro para a maior 
parte da sociedade brasileira, de forma que a continuidade da mencionada protelação, pela Caixa e  
pelo Governo do Estado do Piauí, da devolução de recursos do contrato de financiamento, 

indevidamente aplicados, da ordem de mais de R$ 200 milhões, pode comprometer a legitimidade do 
processo eleitoral em curso por abuso de poder econômico oriundo da persistência do uso desses 

significativos valores em flagrante desconformidade com norma contratual, legal e constitucional, 
maquiando a real situação financeira do estado, em detrimento do cidadão-eleitor. 
20.  O monitoramento do cumprimento da determinação ora proposta deverá ser feito em 

processo apartado, no qual serão apreciadas outras eventuais questões decorrentes do resultado final 
da análise da Caixa da prestação de contas da primeira parcela dos recursos do Contrato de 

Financiamento 0482.405-71, de 27/6/2017, e distintas das questões de mérito deste feito. Por 
exemplo: aceitação indevida, pela Caixa, de despesas fora da finalidade contratual. 
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20.1. Nesse apartado, poderão também ser levantadas as responsabilidades pessoais dos 

agentes públicos envolvidos, tendo em vista o conjunto total de fatos (a ser finalizado com a conclusão 
da Caixa acerca da prestação de contas apresentada pelo Governo do Estado e adoção das medidas 

contratuais previstas) e a verificação de eventual continuidade de práticas irregulares, o que 
agravaria sobremaneira a situação jurídica do correspondente responsável. 
20.2. Aliás, a Caixa, atualmente, não precisa esperar qualquer nova deliberação do TCU para 

realizar os seus deveres legais e contratuais. A continuidade dessa demora no exercício de seus 
deveres de ofício poderá ser apreciada por ocasião do monitoramento e gerar responsabilização 

pessoal do agente público responsável.    
CONCLUSÃO 
21. No exame técnico anterior ficou evidenciada a natureza irregular das ocorrências que 

constituem o mérito do presente processo, o que deve ensejar a procedência desta representação. 
21.1. Além disso, também deverá ser assinado prazo para a Caixa cumprir determinação, com 

eficácia imediata, uma vez que essa empresa pública não concluiu, sem justa causa, as medidas 
contratuais cabíveis, em especial glosa e vencimento antecipado dos valores, tendo em vista a vedação 
contratual, legal e constitucional - já manifestada pelo TCU em sede cautelar neste feito - do uso dos 

recursos do contrato de financiamento em despesas pretéritas à sua celebração. 
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

22. Ante todo o exposto, propõe-se: 
22.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos 
nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la 

procedente; 
22.2. confirmar os efeitos das medidas cautelares já proferidas neste feito; 

22.3. firmar o entendimento de que, como concretização, obrigatória, das normas constantes do 
art. 167, inciso X, da Constituição Federal, e do art. 35, § 1º, da LC 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal-LRF), os recursos dos contratos de empréstimo concedidos pela União, 

diretamente ou por intermédio de empresa estatal dependente, a outro ente federado, 
necessariamente: 

 a) deverão ser mantidos em contas bancárias específicas, para estabelecer o nexo de 
causalidade entre esses recursos e as despesas, de finalidade vinculada, a serem pagas; e 
 b) não poderão ser alocados a despesas já pagas com recursos de outras fontes 

anteriormente à celebração dos contratos de financiamento. 
22.4. assinar, com eficácia imediata (CPC, art.1.012, § 1º, inciso V), com fundamento no art. 

71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c art. 45 da Lei 8.443/1992, o prazo de 15 (quinze) dias para 
que a Caixa Econômica Federal proceda, na prestação de contas da primeira parcela dos recursos do 
Contrato de Financiamento 0482405-71, de 27/6/2017, à efetiva glosa, por falta de previsão 

contratual e em consonância com as normas constantes do art. 167, inciso X, da Constituição Federal 
e do art. 35, § 1º, da LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF), das despesas pretéritas à 

celebração do contrato, para fins de vencimento antecipado dos valores correspondentes (as despesas 
que não tenham comprovação de data de liquidação também deverão ser enquadradas como 
pretéritas), conforme previsto na Cláusula Décima Nona, item 19.1, incisos III e VII, do contrato, bem 

assim à adoção de todas as medidas correlatas previstas no contrato; 
22.3. determinar à Secex/PI a constituição de processo apartado para o monitoramento do 

cumprimento da determinação ora feita à Caixa Econômica Federal, no qual serão apreciadas outras 
eventuais questões, inclusive imputação de responsabilidade pessoal a agentes públicos, decorrentes 
do resultado final da análise da Caixa da prestação de contas da primeira parcela dos recursos do 

Contrato de Financiamento 0482.405-71, de 27/6/2017; 
22.4. comunicar ao representante, Deputado Federal Rodrigo Martins, a decisão que vier a ser 

adotada nestes autos; e 
22.5. arquivar o presente processo, após as comunicações necessárias”. 
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É o relatório. 
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