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REPRESENTAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

A Exma. Sra. Ministra Ana Arraes, Presidente do Tribunal de Contas da 
União

TALÍRIA PETRONE SOARES, brasileira, Deputada 
Federal e Líder do PSOL na Câmara dos Deputados, portadora da carteira de 
Identidade nº 12.608.655-2, inscrita no CPF com o número 111.382.957-52, e-
mail dep.taliriapetrone@camara.leg.br, com endereço funcional no Gabinete 
617 – Anexo IV – Câmara dos Deputados, Brasília – DF, CEP 70160-900;

FERNANDA MELCHIONNA E SILVA, brasileira, Deputada 
Federal e Vice-Líder do PSOL na Câmara dos Deputados, portadora do RG nº 
6074311736 expedido pela SSP/RS e CPF nº 002.134.610-05, com endereço 
profissional na Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 621, Esplanada 
dos Ministérios, Brasília – DF, CEP 70160-900, contatável por meio do telefone 
61 32153621 e pelo e-mail dep.fernandamelchionna@camara.leg.br;

IVAN VALENTE, brasileiro, Deputado Federal e Vice-Líder 
do PSOL na Câmara dos Deputados, portador da identidade parlamentar nº 
56359 e inscrito no CPF/MF sob o nº 376.555.828-15; com endereço na 
Câmara dos Deputados, gabinete 716, anexo IV, CEP 70160-900 e contatável 
pelo e-mail dep.ivanvalente@camara.leg.br;

VIVIANE DA COSTA REIS, brasileira, solteira, deputada 
federal e Vice-Líder do PSOL na Câmara dos Deputados, portadora do RG n° 
5.128.505 SSP/PA e inscrita no CPF n° 011.418.712-62, com endereço no 
gabinete 471 - Anexo III - Câmara dos Deputados, Brasília – DF – CEP 
70160-900, dep.vivireis@camara.leg.br,

ÁUREA CAROLINA DE FREITAS E SILVA, brasileira, 
Deputada Federal e Vice-líder do PSOL na Câmara dos Deputados, portadora 

mailto:dep.vivireis@camara.leg.br
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da Carteira de Identidade nº 12132364/SSPMG e inscrita no CPF nº 
014.128.956-26, título de eleitor no 139029990213- Zona 037 e Seção 0355, e-
mail dep.aureacarolina@camara.leg.-br; com endereço funcional no Gabinete 
619 - Anexo IV - Câmara dos Deputados, CEP 70160- 900;

DAVID MICHAEL DOS SANTOS MIRANDA, brasileiro, 
Deputado Federal, portador do RG nº 23.107.009-1, expedido pelo DETRAN/
RJ, inscrito no CPF sob o nº 123.940.737-80, atualmente no exercício de 
Deputado Federal pelo PSOL/RJ, com endereço na Esplanada dos Ministérios, 
Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Gabinete 267, Anexo III, 
endereço eletrônico dep.davidmiranda@camara.leg.br;

LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, brasileira, Deputada 
Federal, portadora do RG nº 6.020.647-0 expedido pela SSP/SP e CPF nº 
004.805.844-00, com endereço profissional na Câmara dos Deputados, Anexo 
IV, Gabinete 620, Esplanada dos Ministérios, Brasília – DF, CEP 70160-900, 
conta táve l por meio do te le fone 61 32155620 e pe lo e-mai l 
dep.luizaerundina@camara.leg.br;

GLAUBER DE MEDEIROS BRAGA, brasileiro, Deputado 
Federal, brasileiro, portador da carteira de Identidade nº 13.354.941-0/Detran 
RJ e inscrito no do CPF nº 097.407.567-19, título de eleitor nº 108161890370, 
26ª Zona eleitoral, Nova Friburgo/RJ, e-mail dep.-glauberbraga@camara.leg.br, 
com endereço funcional no Gabinete 362 - Anexo IV - Câmara dos Deputados, 
Brasília – DF, CEP 70160-900;

SÂMIA DE SOUZA BOMFIM, brasileira, Deputada Federal, 
titular da cédula de identidade RG nº 30577301-X, e do CPF n° 10827786, 
domiciliada em Brasília-DF, com endereço no gabinete 623 - Anexo IV – da 
C â m a r a d o s D e p u t a d o s e c o n t a t á v e l p e l o e - m a i l 
dep.samiabomfim@camara.leg.br;

vêm, nos termos do § 2º do art. 74 da Constituição Federal c/c os arts. do 
Regimento Interno do Tribunal de Contas da União e art. 53 da Lei Orgânica do 

mailto:dep.samiabomfim@camara.leg.br
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Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443/1992), apresentar DENÚNCIA/
REPRESENTAÇÃO por irregularidades e ilegalidades perpetradas pelo 
Presidente da República Federativa do Brasil, Sr. JAIR MESSIAS BOLSONARO, e 
Sr. Arthur Lira, Presidente da Câmara dos Deputados, além dos demais 
eventuais envolvidos no caso, conforme fatos e fundamentação técnica adiante 
apresentados.

DOS FATOS

1. Reportagem do Estado de São Paulo de hoje revelou que em busca de 
apoio para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos precatórios, 
o presidente  Jair Bolsonaro  acelerou a liberação de dinheiro a 
deputados na véspera da votação, ocorrida na madrugada de ontem. 
Desde a semana passada, quando o texto chegou ao plenário da 
Câmara, o governo empenhou R$ 1,2 bilhão das emendas de 
relator-geral — conhecido como “orçamento secreto”.1

2. O Deputado  Celso Maldaner (MDB-SC)  alega que a aprovação 
da  Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos precatórios, na 
madrugada de quinta-feira (04), só foi possível após o governo oferecer 
a liberação de emendas a quem votasse favorável à proposta. Segundo 
o Deputado, o valor discutido entre colegas de bancada foi de R$ 15 
milhões por parlamentar. "Foi distribuído para quem votou com o 
governo", afirmou ao Estadão . 2

3. Questionado sobre como soube da oferta, o deputado disse ter ouvido o 
"comentário de um colega de partido, vice-líder de governo", que 

 Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,governo-libera-r-1-2-bi-do-1

orcamento-secreto-na-vespera-de-votacao-de-pec-dos-precatorios,70003889788?
utm_source=estadao:whatsapp&utm_medium=link

 Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,deputado-diz-que-oferta-por-voto-2

na-pec-dos-precatorios-foi-de-r-15-milhoes,70003890204

https://tudo-sobre.estadao.com.br/jair-bolsonaro
https://tudo-sobre.estadao.com.br/celso-maldaner
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,entenda-a-pec-dos-precatorios-e-por-que-ela-e-tao-polemica,70003889102
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não quis revelar o nome. "Ele falou que os vice-líderes estiveram 
reunidos e falaram nesses números", afirmou Maldaner, que votou 
contra a proposta.

4. As emendas de relator-geral, criadas pelo Governo Federal, no final 
do ano passado, para aumentar sua base de apoio no Congresso, 
criou um orçamento paralelo de mais de R$ 3 bilhões em emendas, 
boa parte delas destinada à compra de tratores e equipamentos 
agrícolas por preços até 259% acima dos valores de referência . 3

5. É preciso relembrar que a prática de ceder recursos públicos para 
receber apoio parlamentar parece ser recorrente durante a gestão 
do Presidente Jair Bolsonaro. Em dezembro, a Folha de São Paulo 
divulgou que o Governo Federal estava negociando a liberação de 
recursos públicos apenas para aqueles que declararem apoio ao 
candidato do Presidente da República – o agora Presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira . Nos termos da matéria da Folha de São 4

Paulo, “de acordo com relatos de líderes partidários e Deputados 
governistas, integrantes de partidos do Centrão foram orientados a 
buscar Lira para definir a liberação de verbas acertadas na 
aprovação do PLN 30, projeto de lei que abriu crédito suplementar 
de quase R$ 6,1 bilhões a oito ministérios”.

 Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-cria-orcamento-3

secreto-em-troca-de-apoio-do-congresso,70003708713.

 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/12/governo-bolsonaro-barra-4

liberacao-de-emendas-e-condiciona-dinheiro-a-voto-em-lira-na-eleicao-da-camara.shtml?
origin=folha.
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6. Em outro caso, durante a tramitação da Reforma da Previdência, o 
Governo Federal teria negociado a liberação de emendas parlamentares 
para Deputados que votassem favoráveis à aprovação da matéria. A 
bancada do Partido Socialismo e Liberdade, ora subscritora, 
apresentou uma Representação sobre o caso ao Ministério Público 
Federal (Ref.: Notícia de Fato n. 1.16.000.001862/2019-52), 
resultando na instauração de Inquérito Civil, em razão das 
interferências indevidas na tramitação da Reforma . 5

7. O  Tribunal  de  Contas  da  União  emitiu  parecer  sobre  as  contas  do  Presidente  da 

República para o ano de 2020 (TC 014.922/2021-5 - Natureza: Contas do Presidente da 

República ). No item denominado “Execução de Despesas Decorrentes de Emendas de 6

Relator-Geral do Orçamento (item 4.1.4)” – fl. 444, o Relatório do TCU anota que:

Em  2020,  a  LDO  2020  acrescentou  à  discriminação  da  despesa 
pública  o  identificador  de  resultado  primário  RP-9,  referentes  às 
emendas de relator-geral ao orçamento, que tiveram dotação inicial 
na LOA 2020 de R$ 30,12 bilhões, montante reduzido para R$ 21,90 
bilhões ao longo do ano. (...)

Não  foram  esclarecidos  os  critérios  objetivos  que  nortearam  a 
distribuição  das  emendas  RP-9.  Também  não  foram  apresentadas 
evidências  quanto  à  uniformização da  sistemática  de  transferência 
aos  entes  subnacionais  beneficiários,  razão  pela  qual  se  faz 
necessária  a  adoção  de  providências  para  assegurar  a  ampla 
publicidade  em  plataforma  centralizada  de  acesso  público  dos 
documentos utilizados para embasar as escolhas alocativas.

8. O relatório é repleto de anotações da falta de transparência e de publicidade de 

atos  na  execução  orçamentária,  culminando  na  verificação  com  ressalvas  das 
contas e as recomendações, dentre outras, relativas à transparência e ao rompimento da 

accountability:

 Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradoria-investiga-5

interferencias-indevidas-de-bolsonaro-e-maia-na-aprovacao-da-reforma-da-previdencia/. 

 Documento público e disponível em https://portal.tcu.gov.br/data/files/5E/96/F1/6B/6

CCE5A710ABFA7E97F18818A8/RELATORIO-MIN-WAR-2021-6-24.pdf

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradoria-investiga-interferencias-indevidas-de-bolsonaro-e-maia-na-aprovacao-da-reforma-da-previdencia/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradoria-investiga-interferencias-indevidas-de-bolsonaro-e-maia-na-aprovacao-da-reforma-da-previdencia/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/procuradoria-investiga-interferencias-indevidas-de-bolsonaro-e-maia-na-aprovacao-da-reforma-da-previdencia/
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A  transparência  acerca  da  situação  das  contas  públicas  e  das 
entregas de bens e serviços públicos é condição fundamental para que 
a sociedade possa exercer o controle social de forma adequada. Nesse 
sentido, observaram-se problemas na qualidade e na confiabilidade 
de parcela relevante das informações de desempenho, o que fragiliza 
a accountability,

A utilização de dados atualizados e confiáveis é fundamental para o 
processo de tomada de decisão, a formulação de políticas públicas e a 
alocação  de  recursos  públicos.  Planejar  e  executar  a  atuação 
governamental sem suporte em informação fidedigna ou embasada em 
dados  desatualizados  é  inadmissível,  sobretudo  no  contexto  de 
restrição fiscal e econômica projetado para os próximos anos.

9. No dia 27/05/2021, outra matéria do Estado de São Paulo revelou que 
foi exarado um despacho do Tribunal de Contas da União, do ministro 
Walton Alencar Rodrigues, relator das contas de 2020 da 
Presidência da República, determinando que o Palácio do Planalto 
e o Ministério da Economia apresentasse, num prazo 
“improrrogável” de cinco dias úteis, cópias dos documentos ainda 
ocultos do orçamento secreto . A matéria explica, ainda, que o 7

Ministro atendeu a uma representação da Secretaria de 
Macroavaliação Governamental (Semag) do Tribunal, que trata de 
“possíveis irregularidades”, com base em informações reveladas na 
série de reportagens do jornal sobre o orçamento secreto.

10. De acordo com a auditora Lucieni Pereira: “Segundo as informações 
apresentadas nas reportagens citadas, as emendas de relator (RP9) 
veiculavam acordos políticos para indicação de recursos orçamentários 
a serem distribuídos, por meio de Termos de Execução Descentralizada 
(TEDs), autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR)”. Ela citou a existência de 101 ofícios de Deputados e Senadores 
enviados ao Ministério do Desenvolvimento Regional obtidos pela 

 Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,tcu-da-cinco-dias-para-planalto-7

entregar-papeis-secretos-do-tratoraco,70003728498



    CÂMARA DOS DEPUTADOS 
    LIDERANÇA DO PSOL

reportagem. A representação foi endossada pelo secretário de 
Macroavaliação do TCU, Alessandro Aurélio Caldeira. 8

11. O TCU tem ao menos 5 ações abertas para apurar o as emendas de 
relator distribuídas pelo governo federal. Ao menos duas dessas 
ações já têm um relatório técnico e esperam recomendações de ações 
por parte dos ministros Aroldo Cedraz e Weder de Oliveira. 9

12. Uma das investigações sobre o esquema organizado pelo Planalto para 
direcionar verbas a congressistas alinhados ao governo, teve pedido de 
diligência na Codevasf (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco) e no Ministério do Desenvolvimento Regional. A ação, sob 
relatoria do Ministro Oliveira, investiga “possíveis irregularidades 
nos repasses federais” feitos pelo ministério de Rogério Marinho e 
na empresa estatal.

13. Além das duas apurações que estão mais avançadas, existem ainda 3 
ações no TCU sobre o “orçamento secreto”. Uma delas está sob a 
relatoria do Ministro Raimundo Carreiro. As outras duas são de 
responsabil idade do Ministro Jorge Oliveira, indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro para o cargo no fim de 2020.

14. Voltando ao fato em tela, observa-se, portanto, nova fraude à 
Constituição e ao ordenamento jurídico pátrio com o mesmo modus 
operandi dos outros casos citados nesta denúncia – a utilização do 

 Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,tcu-da-cinco-dias-para-planalto-8

entregar-papeis-secretos-do-tratoraco,70003728498

 Disponível em: https://www.poder360.com.br/justica/tcu-tem-ao-menos-5-acoes-para-apurar-9

emendas-de-relator/

https://www.poder360.com.br/governo/rogerio-marinho-promete-mais-transparencia-para-emendas-do-orcamento/
https://www.poder360.com.br/tag/jair-bolsonaro/
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orçamento público como barganha para apoio ao Governo de Jair 
Bolsonaro. 

15. No Estado Democrático de Direito, a integridade da votação do 
Parlamento depende de convicções e convencimento, nunca de 
liberação de recursos para bases parlamentares, mormente no meio 
de uma crise pandêmica, em que milhões de brasileiros e 
brasileiras dependem de recursos públicos para sobreviver. É 
inconcebível – e absolutamente ilegal e inconstitucional - que o processo 
Democrático seja influenciado por disponibilidade de recursos por parte 
do Governo Federal.  É função típica do Poder Legislativo fiscalizar o 
Poder Executivo, de maneira que o caso em tela é uma grave afronta 
também à independência dos Poderes da República, corolário da Carta 
Magna. 

DOS PEDIDOS

16. Consoante dispõe o art. 71 da Constituição Federal, o controle 
externo é exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do 
Tribunal de Contas da União, ao qual compete, dentre outras 
atribuições, realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades 
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

17. Havendo qualquer indício de irregularidade ou ilegalidade, caberá ao 
Tribunal de Contas da União apurar, nos termos do art. 234, § 2º, do 
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Regimento Interno daquela Corte de Contas, e nos termos do art. 53 da 
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443/1992), e 
qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para acionar o Tribunal. 

Assim, requeremos o que segue:

a) O acolhimento da presente denúncia, com instauração de procedimento 
de auditoria (investigação), com vistas a apurar todas as circunstâncias 
dos fatos aqui noticiados, e a consequente apuração de eventuais 
responsabilidades e a punição dos responsáveis, visando o 
cumprimento da lei e resguardo dos direitos constitucionais atinentes, 
bem como determine a imediata suspensão da liberação dos 
recursos públicos oriundos do caso tratado nesta representação. 

b) Verificadas as ilegalidades no descumprimento dos ditames legais/
constitucionais, que sejam tomadas as providências administrativas, 
civis ou penais cabíveis, visando ao cumprimento da lei e resguardo dos 
direitos constitucionais atinentes, em desfavor do Presidente da 
República Federativa do Brasil, SR. JAIR MESSIAS BOLSONARO e 
ARTHUR LIRA, presidente da Câmara dos Deputados, e dos demais 
envolvidos na denúncia supracitada. 

c) Que o Tribunal de Contas da União acompanhe e monitore a aplicação 
dos recursos públicos por parte do Governo Federal, bem como garanta 
a ampla divulgação, com transparência e em canais oficiais, da divisão 
dos recursos e dos critérios utilizados.
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Nestes termos, pede o deferimento.

Brasília, 05 de novembro de 2021.

Talíria Petrone
Líder do PSOL

Vivi Reis
PSOL/PA

Fernanda Melchionna
PSOL/RS

Ivan Valente
PSOL/SP

Áurea Carolina
PSOL/MG

Glauber Braga
PSOL/RJ

David Miranda
PSOL/RJ

Luiza Erundina 
PSOL/SP 

Sâmia Bomfim
PSOL/SP


