
 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO MARTINS 

 
 

 À            CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

 

 

REPRESENTAÇÃO Nº                   DE 2018 

 

(Do Sr. RODRIGO MARTINS) 

 

Solicita a fiscalização dessa Corte de Contas, com a 

abertura de tomada de contas especial, junto à 

Caixa Econômica Federal, com o objetivo de apurar 

possíveis irregularidades no contrato de empréstimo 

firmado entre a Caixa Econômica Federal e o 

Governo do Estado do Piauí (contrato de 

financiamento nº 0482.405.71 – FINISA). 

 

Colenda Câmara,  

 

Com base no artigo 237, III, do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas da União, protocolo a presente REPRESENTAÇÃO, a fim de que essa Corte 

de Contas, por meio de uma de suas câmaras, investigue denúncias de possíveis 

irregularidades no contrato de empréstimo firmado entre a Caixa Econômica Federal 

e o Governo do Estado do Piauí (contrato de financiamento nº 0482.405.71 - Estado 

do Piauí - FINISA - Despesa de Capital), que contém fortes indícios de 

irregularidades, tanto na execução das obras pactuadas quanto na prestação de 

contas ao ente financeiro. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

A Caixa Econômica Federal firmou contrato de empréstimo com o 

Estado do Piauí, através do Governador Wellington Dias (contrato de financiamento 



 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO MARTINS 

 

nº 0482.405.71), no valor total de R$ 600 milhões de reais. O convênio se deu por 

meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), que 

tem o objetivo de facilitar e ampliar a concessão de crédito para as áreas de 

saneamento, energia, transporte e logística. 

Desse montante, o Estado recebeu uma primeira parcela no valor de 

R$ 307.904.923,84 (trezentos e sete milhões, novecentos e quatro mil, novecentos e 

vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) no dia 09/08/2017, na conta de número 

482.405-6, agência 0029 e operação 006, conforme documento1 em anexo. 

Como se sabe, tais recursos são de utilização vinculada, ou seja, não 

cabe ao Governador decidir sobre destinação diversa do pactuado.  Ocorre que o 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí apurou, por meio de relatório técnico, que 

entre os dias 11/08/2017 e 08/09/2017 mais de 169.000.000,00 (cento e sessenta e 

nove milhões de reais) foram retirados da conta de operação de crédito e 

transferidos para a conta única do Estado, de número 7267-2 e agência 3791-5 do 

Banco do Brasil (conforme documento2 em anexo), valores esses que foram 

utilizados para finalidades outras que não as pré-estabelecidas no convênio, o que 

configura ilegalidade. 

As irregularidades não param por aí. Para receber a segunda parcela 

do empréstimo, o Governo do Estado deveria apresentar a prestação de contas da 

primeira parte dos recursos, o que ocorreu de maneira totalmente irregular, com 

inúmeras falhas, levando a crer que o ato não passava de mera simulação, o que 

deu azo à sua devolução por parte da Caixa Econômica Federal, conforme 

documento3 em anexo. 

Segundo consta do relatório do TCE/PI o Governo chegou ao absurdo 

da irresponsabilidade administrativa de cancelar empenhos no valor de R$ 

188.560.117,31 (cento e oitenta e oito milhões, quinhentos e sessenta mil, cento e 

dezessete reais e trinta e um centavos), de obras já realizadas com outras fontes de 

financiamento e posterior reempenho com os recursos do FINISA, em flagrante 

fraude à prestação de contas. Além da não execução da maior parte dos recursos 
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liberados nas obras previstas no contrato de financiamento conforme documento4 

em anexo. 

A partir disso, o procedimento correto a ser adotado pela Caixa 

Econômica Federal seria declarar o Governo do Estado do Piauí inadimplente e 

suspender qualquer outro repasse financeiro até que a prestação de contas fosse 

reapresentada e analisada, o que não ocorreu. Muito pelo contrário, o que está em 

negociação é a contratação de um segundo empréstimo, na ordem de R$ 350 

milhões de reais, que funcionaria 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. 

O ponto chave do problema gira em torno da fraudulenta prestação de 

contas apresentada e da não declaração de inadimplência do Governo do Estado do 

Piauí por parte da Caixa Econômica Federal, mesmo com a prestação de contas 

com prazo vencido. Tal declaração, de per si, já seria o suficiente para obstar o 

repasse, tanto da segunda parcela quanto de eventual novo contrato. 

Trata-se, portanto, de possível prevaricação, improbidade e 

irresponsabilidade administrativa do Superintendente da Caixa Econômica Federal 

no Estado do Piauí e, segundo denúncias, com o aval do Presidente da empresa, o 

que é inaceitável para uma organização desse porte e importância para o povo 

brasileiro. 

Ante o exposto, requer-se: 

1. Seja atribuída URGÊNCIA regimental, nos moldes do que reza o 

art. 159, V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 

2. Abertura de tomada de contas especial, a fim de apurar as robustas 

denúncias de irregularidades no aludido contrato e 
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3. Por fim, em sendo comprovadas as irregularidades, seja declarada 

a nulidade do contrato. 

Brasília, 13 de março de 2018.  

 

 

 

Deputado RODRIGO MARTINS 

PSB/PI 


