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Ofício nº 04/2019 

Brasília, 08 de março de 2019. 
 

 

A Sua Excelência a Senhora 
Raquel Elias Ferreira Dodge 
Procuradora-Geral da República 
 
 
 

 
 
 

 Senhora Procuradora-Geral da República, 
 
 
 Dirijo-me respeitosamente a V. Exa. para solicitar, com fundamento mediato nos 
artigos 2º; 49, inciso XI; 127 e seguintes, em especial 129, inciso II, todos da Constituição 
Federal, informações acerca do Acordo de Assunção de Compromissos, firmado entre o 
Ministério Público Federal e a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, relacionado ao 
Non Prosecution Agreement entre Petrobras e DoJ e à cease-and-desist order da SEC. 
 
 Objetivamente, solicitamos as seguintes informações: 
 

1. O referido documento (“Acordo de Assunção de Compromissos”) deixa claro quem 
o criou: o Ministério Público Federal, “por intermédio dos Procuradores Regionais 
da República e Procuradores da República signatários, com designação para 
oficiar na Operação Lava Jato”. Houve delegação, por parte da Procuradoria Geral 
da República, aos procuradores supracitados, de competência para celebrar 
instrumento dessa monta? Se sim, por meio de qual ato? Se não, têm os referidos 
procuradores competência para celebrar tal acordo? 
 

2. Para além da questão dos agentes que celebraram tal acordo, V. Exa. acredita ter 
o Ministério Público competência para realização de trato como o do caso em tela? 
Se sim, qual seria o fundamento normativo? 
 

3. A multa a ser paga pela Petrobras, em tese, deve ser destinada à União, 
verdadeira vítima dos desvios apurados. Assim sendo, V. Exa. considera 
harmonioso com nosso ordenamento jurídico que Poder Judiciário e o Ministério 
Público, e não o Poder Executivo – por meio do Orçamento Público elaborado pelo 
Poder Legislativo, conforme ritos constitucionalmente estabelecidos –, no âmbito 
de sua competência, defina como será utilizada tal receita? 
 

4. V. Exa. considera salutar, jurídica e moralmente, a previsão contida no acordo ora 
questionado para criar um fundo de investimento com dinheiro público, a ser gerido 
por fundação de direito privado? 
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5. Para além da questão jurídica e moral levantada no ponto anterior, pode o 
Ministério Público, órgão público e que, portanto, deve seguir as balizas fixadas no 
orçamento público, receber recursos não previstos no orçamento? Pode, além 
disso, dispor desses recursos de maneira completamente alheia ao orçamento 
elaborado pelos Poderes constitucionalmente competentes para tal? 
 

6. O acordo prevê que qualquer conflito ou dúvida deve ser dirimido na JF em Curitiba 
– “mais especificamente o juízo da homologação” – “com renúncia de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja ou venha a ser”, inclusive a própria 
Procuradoria-Geral da República. V. Exa. considera tal dispositivo lícito? 
 

7. A Procuradoria-Geral da república está tomando qualquer medida a fim de sanar 
as ilegalidades constantes do referido acordo? 
 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO 
 

 Nos termos do art. 49, inciso XI da Constituição Federal, compete ao Congresso 
Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição 
normativa dos outros Poderes. Tal disposição constitucional decorre da lógica de que o 
Poder dotado de uma atribuição deve dispor de meios para preservá-la1. 
 Outrossim, a Constituição é clara, em seus artigos 165 e seguintes ao definir que 
Lei estabelecerá o orçamento anual. Por se tratar de Lei, logo temos competência do 
Poder Legislativo para estabelecer o orçamento da União e seus órgãos. 
 Conforme lição de Paulo Caliendo, o orçamento é ato legal que dá competência 
ao Poder Executivo a executar as despesas públicas, investimentos, com base na 
arrecadação de receitas, instituídas em leis próprias. Outrossim, o orçamento não esgota 
sua natureza em seu caráter de documento contábil e financeiro; ele é inevitavelmente um 
instrumento de atuação popular para influenciar a atuação governamental2. 
 No caso em tela, temos que uma atribuição das mais relevantes do Poder 
Legislativo, a de legislar acerca do orçamento público, está sendo frontalmente aviltada 
por um indecoroso instrumento – um “Acordo de Assunção de Compromissos” –, firmado 
entre o Ministério Público Federal, que não possui competência constitucional para firmar 
acordos dispondo sobre recursos que não são seus, e a Petrobrás. 
 O montante desse acordo é da ordem de 2,5 bilhões de reais3. Para se ter noção 
da grandeza desse valor, que representantes do Ministério Público celebrantes desse 
acordo querem dispor sem autorização orçamentária, seguem dados referentes ao 
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SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 

2ª ed. 2018. p. 1117. 
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 CALIENDO, Paulo. Comentário ao art. 165. In CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; 

STRECK, Lenio L. (coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2ª ed. 2018. p. 
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 Nova PGR: Acordo da Petrobras revela poder supremo da força-tarefa da Lava Jato. Disponível em 

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI297491,71043-

Nova+PGR+Acordo+da+Petrobras+revela+poder+supremo+da+forcatarefa+da. Publicado em 06/03/2019. Acessado 

em 08/03/2019. 
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orçamento aprovado para o ano de 2019, retirados do portal “orçamento cidadão”4: 

 Orçamento da área de energia: R$ 2,2 bilhões; 

 Orçamento da área de cultura: R$1,5 bilhão; 

 Orçamento da área de desporto e lazer: R$ 0,8 bilhão; 

 Orçamento da área de organização agrária: R$ 2,3 bilhões; 

 Orçamento da área de saneamento: R$ 458 milhões (menos de um quinto do 
valor do acordo!); 

 
 Como pode ser visto, compete aos Poderes Públicos legitimamente constituídos 
dispor sobre o destino de tão grande volume de recursos, que poderiam, por exemplo, 
servir para quintuplicar o orçamento federal em saneamento básico. 
 Diante dessa obscena afronta à Constituição Federal, conto com a ação desta 
douta Procuradoria-Geral da República, na defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e do respeito aos Poderes Públicos constitucionalmente estabelecidos, assim 
como do próprio Poder Legislativo. 
 
 
 Respeitosamente, 
 
 
 
 

Deputado Ivan Valente 
Líder do PSOL na Câmara dos Deputados 

 

                                                 
4
 http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamento-cidadao/orcamento-cidadao-2019. Acessado em 
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