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Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União 
 

  
 

 
 
 
 

Com fundamento no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no artigo 
237 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, aprovado pela 
Resolução 155/2002, o Ministério Público junto ao TCU oferece 

 
 
        
 
 

REPRESENTAÇÃO, 
COM REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR, 

 
 
 

com o propósito de que essa Corte de Contas, pelas razões a seguir 
expostas, decida pela adoção das medidas de sua competência com vistas a 
monitorar a transação mediante a qual o Banco Central pretende transferir R$ 400 
bilhões ao Tesouro Nacional, de modo a verificar se essa importância se destina 
de fato à solução de severos problemas relacionados à liquidez do Tesouro 
Nacional, como impõe a legislação, ou se, valendo-se do pretexto de enfrentar as 
dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, o governo utiliza mero 
artifício para financiar a expansão das despesas da União em ano eleitoral com o 
objetivo da obtenção de benefícios políticos. 

 
-  II - 

De acordo com publicação contida no site  do jornal Valor Econômico 
(https://valor.globo.com/impresso/noticia/2020/08/14/bc-tenta-a-transferencia-de-
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r-400-bi-ao-tesouro.ghtml), o Banco Central se prepara para transferir R$ 400 
bilhões ao Tesouro Nacional: 

BC tenta a transferência de R$ 400 bi ao Tesouro 
Montante não pode ser usado para pagar despesa primária  

O Banco Central decidiu consultar o TCU sobre a possibilidade de transferir cerca de 
R$ 400 bilhões de seu resultado ao Tesouro. O montante não pode ser usado para pagar 
despesa primária, isto é, o custeio da máquina pública, pessoal e investimento. Serve, 
porém, para aliviar as condições de liquidez do Tesouro na gestão da dívida pública. 

A consulta foi feita pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto. Na segunda-feira, 
ele participará de reunião com os ministros do tribunal. Do ponto de vista legal, a 
transação não precisa do aval do TCU, mas sim do Conselho Monetário Nacional. 

A Lei 13.820, de 2019, separou as contas do Tesouro das do BC. Antes, os lucros da 
autoridade monetária com reservas cambiais eram transferidos automaticamente, a cada 
seis meses, para a Conta Única da União, uma espécie de caixa do Tesouro. Como nos 
últimos anos o real tem se desvalorizado em relação ao dólar e as reservas estão em 
US$ 356,4 bilhões (posição de quarta-feira), o BC tem registrado lucro contábil 
crescente. 

A disponibilidade em reais referente ao resultado do BC decorrente das reservas estava, 
no dia 7 de agosto, em R$ 518,6 bilhões. Se transferir R$ 400 bilhões ao Tesouro, 
manterá o restante em seu poder para as intervenções que faz no mercado cambial. 

A lei diz que os resultados do BC podem ser transferidos para o pagamento da dívida 
pública interna quando “severas restrições nas condições de liquidez afetarem de forma 
significativa o seu refinanciamento”. Campos Neto quer esclarecer com o TCU a 
dimensão dada a “severas restrições”. 

A queda da taxa básica de juros (Selic) para o menor patamar da história - 2% ao ano -, 
aliado o forte aumento da dívida pública (para quase 100% do PIB) e do déficit 
primário das contas públicas por causa da crise, tem dificultado a rolagem dos títulos. 
Os juros de longo prazo da dívida não param de subir, criando dúvidas sobre a 
capacidade do governo de honrá-la no futuro. “O Tesouro já havia queimado mais de 
R$ 200 bilhões do colchão e vai precisar de liquidez para continuar o que está fazendo, 
que é evitar sancionar os prêmios nas partes mais longas da curva de juros”, explicou 
uma fonte. 

A questão que ora se põe é de extrema relevância para o TCU não só 
porque diz respeito à missão precípua da Corte de Contas, mas sobretudo porque 
remete a precedente nesse Tribunal que culminou no afastamento da Presidenta 
Dilma Rousseff. Com efeito, a chamada "pedalada fiscal" que fundamentou o 
impedimento da Presidenta consistiu, nada mais, nada menos, no financiamento 
por banco público da expansão de gastos do Tesouro Nacional. 

Se a ampliação de despesas com forte impacto eleitoral, como, por 
exemplo, os gastos com o FIES, que passaram de R$ 5 bilhões em 2013 para 
R$ 12 bilhões em 2014 e para metade disso em 2015, foi tomada pelo TCU como 
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irregularidade que configurava a chamada “pedalada fiscal", por que o pagamento 
do auxílio emergencial (ou eleitoral?), que deverá ser pago somente neste ano de 
eleições municipais, seria considerado de maneira diferente?  

A propósito, é grande a probabilidade de o socorro ao Tesouro 
Nacional pelo Banco Central não decorrer de problemas de liquidez oriundos de 
oscilações espontâneas do mercado. É fato notório que o governo vem 
pressionando imprudentemente as contas públicas, do que dá testemunho o 
estardalhaço publicitário em torno da inauguração de onerosas obras, como por 
exemplo a transposição das águas do Rio São Francisco até o estado do Ceará 
(que já apresentou grave falha em duto na barragem de Jati, com o seu 
rompimento, levando ao desalojamento de cerca de 2000 pessoas), a construção e 
duplicação de centenas de quilômetros de rodovias, inclusive na região 
amazônica, a conclusão de trechos da chamada ferrovia norte-sul e a construção 
de milhares de casas populares. 

Não é demais lembrar que, a contragosto do governo, se tornaram 
públicas discussões e divergências internas relacionadas exatamente à pretensão 
de o momento atual de crise sanitária ser usado como justificativa para expansão 
de despesas acima do teto de gastos. 

Todos sabem que o governo não vem medindo esforços para ganhar 
notoriedade em busca de dividendos eleitorais. Se esses esforços ficassem 
limitados ao agrado a populares com a afetação de afeição por crianças - o que 
levou o Presidente até mesmo a levar ao colo um anão - não caberiam 
questionamentos por parte deste Ministério Público. O problema é quando esse 
esforço por publicidade impulsiona despesas temerárias com recursos do erário. 

Não se pretende, é bom deixar claro, demonizar a realização de obras 
públicas.  É inadmissível, porém, o comprometimento do equilíbrio das contas 
públicas com o propósito principal de buscar publicidade. Sobretudo nos tempos 
atuais, quando é possível fazer as idéias alcançarem milhões de pessoas com 
custo muito reduzido. 

 Exemplo disso são pessoas conscientes e capazes como, por exemplo, 
o Felipe Neto, que ganhou destaque nas redes sociais valendo-se essencialmente 
do esforço e talento próprios. A extraordinária capacidade de comunicação desse 
jovem vem, por sinal, atraindo a atenção de quem verdadeiramente tem algo a 
dizer ao público, como o Ministro do STF Luiz Roberto Barroso ou o jornal 
norte-americano "The New York Times". Recorro a esse exemplo porque 
considero que ilustra novas possibilidades para a Administração Pública e marca 
forte contraste com iniciativas populistas e apegadas a velhos e reprováveis 
hábitos políticos, os quais invariavelmente pretendem encontrar no Tesouro 
Nacional a satisfação para todas as aspirações. 
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Não é possível, para quem está encarregado constitucionalmente de 
zelar pela aplicação dos recursos federais, como está o TCU, ignorar os indícios 
de despesas temerárias e excessivas, que embora destinadas a obras meritórias, 
possivelmente venham sendo precipitadas por interesses eleitorais. A escassez de 
recursos públicos para as inúmeras incumbências estatais é notória e histórica. E 
certamente a situação foi agravada pela atual crise sanitária causada pelo 
coronavírus, que exigiu significativas despesas do governo no socorro econômico 
da população mais carente, mediante a transferência de vultosos recursos para 
estados e municípios e a instituição do auxílio emergencial. O risco para o 
equilíbrio fiscal é tamanho que me vi na contingência de, mesmo reconhecendo a 
importância desse socorro às pessoas carentes, requerer ao TCU que apurasse a 
legalidade e a devida e prévia observância de critérios técnicos de mitigação de 
riscos epidemiológicos relacionados à Covid-19 que justificassem sua 
prorrogação eventualmente indiscriminada. 

É preciso impedir, portanto, que ao acúmulo de dificuldades acima 
referido venha se juntar eventuais dificuldades para o Tesouro Nacional 
determinadas por interesses eleitorais. O interesse público não pode se tornar 
refém de interesses políticos, que põem a ação estatal de costas para a população 
e de frente para ambições pessoais.  

Torna-se inafastável, pois, perante os olhos da sociedade e dos poderes-
deveres atribuídos ao TCU pela Constituição Federal e pela legislação, a 
necessidade de intervenção dessa Corte de Contas para garantir a supremacia do 
interesse público sobre os interesses privados. Cumpre salientar que a 
irregularidade apontada nesta representação é grave o bastante para comprometer 
até mesmo a gestão federal como um todo. É, pois, um engano imaginar que o 
Ministério Público deveria aguardar a concretização de dano quantificável para só 
então requerer a intervenção do Controle Externo. Não se pode cogitar, do ponto 
de vista das competências constitucionais incumbidas ao TCU, de irregularidade 
mais grave do que a ora se cogita. 

Essa não é uma conclusão difícil, e firma, para quem puder ter alguma 
dúvida, a jurisdição dessa Corte de Contas sobre os fatos questionados nesta 
representação.  

Trata-se, com certeza, de evento relevante para a futura emissão de 
parecer sobre as contas do presidente da república, com significativo risco para a 
regularidade da gestão, e que, juntamente com o grave precedente acima 
apontado, caracterizam inclusive a presença dos requisitos necessários à 
expedição, pelo TCU, de medida cautelar destinada a permitir ao Relator 
monitorar desde já a transação em referência. 
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Por fim, é de se observar que este Ministério Público junto ao TCU 
possui legitimidade para formular representações a esse Tribunal, que os fatos 
foram apresentados em linguagem clara e objetiva e estão acompanhados, em 
anexo, das informações referenciadas nesta peça.  

 
- III - 

 

Ante o exposto, este representante do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas da União, com fulcro no artigo 81, inciso I, da Lei 
8.443/1992, e no artigo 237 do Regimento Interno do TCU, requer ao Tribunal, 
pelas razões acima aduzidas, que conheça desta representação a fim de que essa 
Corte de Contas, no cumprimento de suas competências constitucionais de 
controle, acompanhe detidamente a operação destinada a realizar a transferência 
de R$ 400 bilhões pelo Banco Central ao Tesouro Nacional, determinando ao 
órgão jurisdicionado, em caráter cautelar, que adote todas as providências 
necessárias a permitir ao Relator acompanhar pari passu as ações relacionadas a 
dita operação, de modo a garantir que esses recursos não proporcionem nova 
“pedalada fiscal”.   

 
                                                                 Ministério Público, em 24 de agosto de 2020. 
 
                                                                                  (Assinado Eletronicamente) 

Lucas Rocha Furtado 
Subprocurador-Geral
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