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EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  SUBPROCURADOR-GERAL  DO  

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU.  

  

MD. LUCAS FURTADO.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ENIO JOSÉ VERRI, brasileiro, casado, portador da carteira de  

identidade RG no 1973095-6, SSP/PR, inscrito no CPF nº 397.377.059-04, 

atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/PR e, 

ainda, Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal, 

com endereço na Câmara dos Deputados, anexo IV, gabinete 627, 

Brasília/DF, endereço eletrônico dep.enioverri@camara.leg; GLEISI HELENA 

HOFFMANN, brasileira, casada, atualmente no exercício do mandato de 

Deputada Federal pelo PT/PR e, ainda, Presidente do Partido dos 

Trabalhadores, portadora da CI nº 3996866-5 – SSP/PR e CPF nº 

676.770.619-15, com endereço na Câmara dos Deputados, Gabinete 232 – 

Anexo IV – Brasília/DF; JOSÉ NOBRE GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, 

advogado, portador da carteira de identidade RG nº 97002365912, SSP/CE, 

inscrito no CPF nº 093.245.773-87, atualmente no exercício do mandato de 

Deputado Federal pelo PT/CE e, ainda, Líder da Minoria na Câmara dos 
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Deputados, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV, 

Gabinete 306, Brasília/DF; CARLOS ALBERTO ROLIM ZARATTINI,  brasileiro, 

divorciado, no exercício do mandato de deputado federal - PT/SP e, ainda,  

Líder da Minoria no Congresso Nacional, portador do RG 44117827-X, 

SSP/SP, inscrito no CPF nº 003.980.998-63, com endereço funcional na 

Praça dos Três Poderes, Palácio do Congresso Nacional, Câmara dos 

Deputados, anexo IV, gabinete 808, Brasília/DF, CEP 70160-900, endereço 

eletrônico dep.carloszarattini@camara.leg.br; PAULO ROBERTO SEVERO 

PIMENTA, brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade 

de 2024323822 – SSP/RS, CPF nº  428.449.240-34, atualmente no exercício 

do mandato de Deputado Federal pelo PT/RS, com endereço na Praça dos 

Três Poderes – Câmara dos Deputados, gabinete 552, anexo IV - Brasília/DF; 

ARLINDO CHINAGLIA JÚNIOR, brasileiro, casado, médico, atualmente no 

exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/SP, portador da CI nº 

46267657 – SSP/SP e CPF nº 068.211.461-87, com endereço no gabinete Ala 

A, Ed. Principal, Anexo I, Câmara dos Deputados – Brasília/DF; LUIZ PAULO 

TEIXEIRA FERREIRA, brasileiro, casado, atualmente no exercício do mandato 

de Deputado Federal pelo PT/SP, portador da CI nº 8.172.235 – SSP/SP e 

CPF nº 024.413.698-06, com endereço na Câmara dos Deputados, gabinete 

281, anexo III – Brasília/DF; MARIA MARGARIDA MARTINS SALOMÃO, 

brasileira, professora, atualmente no exercício do mandato de Deputada 

Federal pelo PT/MG, portadora da CI nº M-1.387.404 – SSP/MG e CPF nº 

135.210.396-68, com endereço na Câmara dos Deputados, Gabinete 236 – 

Anexo IV – Brasília/DF; NATÁLIA BASTOS BONAVIDES, brasileira, casada, 

portadora do RG 1910471/ITEP-RN, CPF 053.528.974-00, atualmente no 

exercício do mandato de Deputada Federal (PT/RN), com endereço na 

Câmara dos Deputados, Gabinete 748 - Anexo IV – Brasília/DF; HELDER 
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IGNACIO SALOMÃO, brasileiro, casado, portador da CI nº 632.132 – SSP/ES 

e CPF nº 768.087.427-15, Deputado Federal pelo PT/ES, com endereço na 

Câmara dos Deputados, gabinete 573, anexo III – Brasília/DF; RUI GOETHE 

DA COSTA FALCÃO, brasileiro, casado, jornalista, Deputado Federal (PT/SP), 

portador da carteira de identidade RG 3171369-5, SSP/SP, inscrito no CPF 

nº 614.646.868-15, com endereço na Câmara dos Deputados, anexo IV, 

gabinete 819, Brasília/DF; NILTO IGNACIO TATTO, brasileiro, casado, 

portador do RG nº 13.532.849 -4 SSP/SP e CPF nº 033.809.168 - 89, cidadão 

brasileiro no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/SP, com 

endereço na Câmara dos Deputados, anexo III, gabinete nº 267 – 

Brasília/DF; ALENCAR SANTANA BRAGA, brasileiro, advogado, atualmente 

no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/SP, portador da CI 

nº 21285781-8 – SSP/SP e CPF nº 055.448.398-08, com endereço na Câmara 

dos Deputados, gabinete 239, anexo IV – Brasília/DF; AFONSO BANDEIRA 

FLORENCE, brasileiro, casado, Deputado Federal (PT/BA), portador da 

carteira de identidade RG nº 01512759-27, inscrito no CPF/MF 

177.341.505-00, com endereço na Câmara dos Deputados, gabinete 305, 

anexo IV, Brasília/DF; ROGÉRIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA, brasileiro, 

professor, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo 

PT/MG, portador da CI nº 753027 – SSP/MG e CPF nº 471.025.006-53, com 

endereço na Câmara dos Deputados, gabinete 614, anexo IV – Brasília/DF; 

JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA (Zeca Dirceu), brasileiro, 

atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/PR, 

portador da CI nº 6298974-2 – SSP/PR e CPF nº 030.988.719-46, com 

endereço na Câmara dos Deputados, Gabinete 613 – Anexo IV – Brasília/DF; 

JOÃO CARLOS SIQUEIRA (Padre João), brasileiro, padre católico, portador 

da CI nº 5.456.145 – SSP/MG e CPF nº 724.256.106-00, atualmente no 
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exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/MG, com endereço na 

Câmara dos Deputados, gabinete 743, anexo IV – Brasília/DF; WALDENOR 

ALVES PEREIRA FILHO, brasileiro, casado, atualmente no exercício do 

mandato de Deputado Federal (PT/BA), portador do RG nº. 883.641-86 SSP-

BA e inscrito no CPF sob o nº. 108.666.555-49, com endereço na Câmara 

dos Deputados, gabinete 954, anexo IV – Brasília/DF; HENRIQUE FONTANA 

JÚNIOR, brasileiro, casado, médico, atualmente no exercício de Deputado 

Federal pelo PT/RS, portador da CI nº 7012558495 e CPF nº 334.105.180-

53, com endereço na Câmara dos Deputados, Gabinete 256 – Anexo IV – 

Brasília/DF; BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO, brasileira, casada, 

assistente social, atualmente no exercício do mandato de Deputada Federal 

pelo PT/RJ, portadora da CI nº 023216112 – SSP/RJ e CPF nº 362.933.347-

87, com endereço na Câmara dos Deputados, Gabinete 330 – Anexo IV – 

Brasília/DF; ÉRIKA JUCÁ KOKAY, brasileira, união estável, bancária, 

atualmente no exercício do mandato de Deputada Federal pelo PT/DF, 

portadora da CI nº 626183  – SSP/DF e CPF nº 224.411.071-00, com 

endereço na Câmara dos Deputados, gabinete 203 – anexo IV – Brasília/DF; 

JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA, brasileiro, casado médico, atualmente 

no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/BA, portadora da CI 

nº 0175971374  – SSP/BA e CPF nº 195.307.735-87, com endereço na 

Câmara dos Deputados, gabinete 571 – anexo IV – Brasília/DF; MARIA DO 

ROSÁRIO NUNES, brasileira, professora, casada, atualmente no exercício do 

mandato de Deputada Federal pelo PT/RS, portadora da CI nº 2033446226 

– SSP/RS e CPF nº 489.893.710-15, com endereço na Câmara dos 

Deputados, Gabinete 312 – Anexo IV – Brasília/DF; ALEXANDRE ROCHA 

SANTOS PADILHA, brasileiro, casado, portador do RG 173466758/SSP-SP, 

CPF 131.926.798-08, atualmente no exercício do mandato de Deputado  
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Federal pelo PT/SP, com endereço na Câmara dos Deputados, anexo IV, 

gabinete 956 – Brasília/DF; ANTÔNIO RIBEIRO (FREI ANASTÁCIO), brasileiro, 

solteiro, padre, portador da carteira de identidade 540475 – SSP/PB, 

inscrito no CPF 131.636.634-00, atualmente no exercício do mandato de 

Deputado Federal pelo PT/PB, com endereço funcional na Câmara dos 

Deputados, Anexo IV – Gabinete 442 - Brasília/DF; AIRTON LUIZ FALEIRO, 

brasileiro, casado, agricultor, portador da carteira de identidade 1352951-

PA, inscrito no CPF 188361782-00, atualmente no exercício do mandato de 

Deputado Federal pelo PT/PA, com endereço funcional na Câmara dos 

Deputados, Anexo IV – Gabinete 327 - Brasília/DF; CÉLIO ALVES DE MOURA, 

brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade 248810-

GO, inscrito no CPF 123.649.831-34, atualmente no exercício do mandato 

de Deputado Federal pelo PT/TO, com endereço funcional na Câmara dos 

Deputados, Anexo IV – Gabinete 832 - Brasília/DF; DIONILSO MATEUS 

MARCON (Marcon), brasileiro, agricultor, portador da CI 4 nº 1.043.783.438 

– SSP/RS e CPF nº 434.343.390-00, atualmente no exercício do mandato de 

Deputado Federal pelo PT/RS, com domicílio na Câmara dos Deputados – 

Gabinete 569 – Anexo III – Brasília/DF; JOÃO SOMARIVA DANIEL, brasileiro, 

casado, Deputado Federal pelo PT/SE, portador da cédula de identidade RG 

nº 1372541, inscrito no CPF/MF 516.250.915-91, com endereço funcional 

no Anexo IV – Gabinete nº 605 da Câmara dos Deputados, Brasília/DF; JOSÉ 

AIRTON FELIX CIRILO DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador da 

carteira de identidade RG nº 072514, SSP/CE, inscrito no CPF nº 

092.573.573-68, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal 

pelo PT/CE, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV, 

Gabinete 319, Brasília/DF; JOSÉ CARLOS VERAS DOS SANTOS, brasileiro, 

divorciado, assistente social, portador da carteira de identidade 6 
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5651040SSP/PE, inscrito no CPF 039874614-11, atualmente no exercício do 

mandato de Deputado Federal pelo PT/PE, com endereço funcional na 

Câmara dos Deputados, Anexo III – Gabinete 466 - Brasília/DF; JOSÉ 

CERQUEIRA DE SANTANA NETO (ZÉ NETO), brasileiro, casado, advogado, 

portador da carteira de identidade RG nº 2423507 – SSP/BA, inscrito no CPF 

382.471.865-00, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal 

pelo PT/BA, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo III – 

Gabinete 585 - Brasília/DF; JOSÉ LEONARDO COSTA MONTEIRO, brasileiro, 

casado, advogado, portador da carteira de identidade M-283989 – SSP/MG, 

inscrito no CPF 208.118.456-72, atualmente no exercício do mandato de 

Deputado Federal pelo PT/MG, com endereço funcional na Câmara dos 

Deputados, Anexo IV – Gabinete 922 - Brasília/DF; JOSÉ RICARDO 

WENDLING, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de 

identidade 627802- 

SSP/AM, inscrito no CPF186600372- 00, atualmente no exercício do 

mandato de Deputado Federal pelo PT/AM, com endereço funcional na 

Câmara dos Deputados, Anexo 7 IV – Gabinete 411 - Brasília/DF; JOSÉ 

ROBERTO OLIVEIRA FARO, brasileiro, casado, agricultor familiar, portador 

da carteira de identidade 1824426-SSP/PA, inscrito no CPF 400.705.652-87, 

atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/PA, com 

endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 723 - 

Brasília/DF; JOSEILDO RIBEIRO RAMOS, brasileiro, solteiro, agrônomo, 

portador da carteira de identidade 0968849598 – SSP/BA, inscrito no CPF 

159633305-72, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal 

pelo PT/BA, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – 

Gabinete 642 - Brasília/DF; LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, Deputada Federal 

pelo PT/CE, portadora do RG nº 95002402951 - CE, inscrita no CPF sob o nº 
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382085633-15, com endereço na Câmara dos Deputados, gabinete nº 713, 

anexo IV, Brasília/DF; MARÍLIA VALENÇA ROCHA ARRAES DE ALENCAR, 

brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade 

588294 – SDS/PE, inscrito no CPF 8 051.617.044-97, atualmente no 

exercício do mandato de Deputada Federal pelo PT/PE, com endereço 

funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 654 - Brasília/DF; 

ODAIR JOSÉ DA CUNHA, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira 

de identidade M723658 – SSP/MG, inscrito no CPF 948.923.936-49, 

atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/MG, 

com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 

556 - Brasília/DF; PAULO FERNANDO DOS SANTOS (PAULÃO), brasileiro, 

divorciado, RG 266808/SSPAL, CPF 144.332.904-59, atualmente no 

exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/AL com endereço na 

Câmara dos Deputados, Gabinete 366 - Anexo III – Brasília/DF; PATRUS 

ANANIAS DE SOUZA, brasileiro, casado, deputado federal pelo PT/MG, 

portador da CI 11889329/MG, e do CPF/MF nº 174.864.406- 87, com 

endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, 

Câmara dos Deputados, Anexo IV, gabinete 720, Brasília/DF; PEDRO 

FRANCISCO UCZAI, brasileiro, casado, deputado federal pelo PT/SC, inscrito 

no CPF 477.218.559-34, portador do RG 1.499.882, nascido em 10/03/1962, 

com endereço na Câmara dos Deputado, Anexo IV, Gabinete 229, 

Brasília/DF, CEP: 70.160-900; REGINALDO LÁZARO DE OLIVEIRA LOPES, 

brasileiro, solteiro, atualmente no exercício do mandato de Deputado 

Federal (PT/MG), portador da carteira de identidade RG nº 387321, inscrito 

no CPF/MF 903.308.626-34, com endereço funcional na Esplanada dos 

Ministérios, Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Gabinete 426, 
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Anexo IV CEP 70.160-900, Brasília/DF; REJANE RIBEIRO SOUSA DIAS, 

brasileira, casada, administradora, portadora do RG 1191348 – SSP/PI, CPF  

421.055.603-34, atualmente no exercício do mandato de Deputada Federal 

pelo PT/PI com endereço na Câmara dos Deputados, Gabinete 624 - Anexo 

IV 10 – Brasília/DF; ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA, brasileira, professora, 

atualmente no exercício do mandato de Deputada Federal pelo PT/MT, 

portadora da CI nº 12055956 – SSP/MT e CPF nº 295.863.721-20, com 

endereço na Câmara dos Deputados, Gabinete 371 – Anexo III – Brasília/DF; 

RUBENS OTONI GOMIDE, brasileiro, casado, portador do RG 356545/SSP-

GO , CPF 133.347.271-49, atualmente no exercício do mandato de 

Deputado Federal pelo PT/GO, com endereço na Câmara dos Deputados, 

Anexo IV gab. 501 – Brasília/DF; VALMIR CARLOS DA ASSUNÇÃO (Valmir 

Assunção), brasileiro, agricultor, portador da CI nº 1.320.479.189 – SSP/BA 

e CPF nº 023.333.148-42, atualmente no exercício do mandato de 

Deputado Federal pelo PT/BA, com domicílio na Câmara dos Deputados – 

Gabinete 739 – Anexo IV – Brasília/DF; VANDER LUIZ DOS SANTOS LOUBET, 

brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade 173990 – 

SSP/MS, inscrito no CPF 322.477.531-91, atualmente no exercício do 

mandato de Deputado Federal pelo PT/MS, com endereço funcional na 

Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 838 - Brasília/DF; VICENTE 

PAULO DA SILVA (VICENTINHO), brasileiro, casado, advogado, professor, 

portador da carteira de identidade 10240771- 11 x SSP/SP, inscrito no CPF 

129.953.984-04, atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal 

pelo PT/SP, com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – 

Gabinete 740 - Brasília/DF; ELVINO JOSÉ BOHN GASS (Bohn Gass), brasileiro, 

casado, portador da CI nº 8.121.611.792 SSP/RS, CPF nº 125.582.062-49 e 

título de eleitor nº 416257704/34 – Zona 102 - Seção 31, atualmente no 
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exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/RS, com domicílio na 

Câmara dos Deputados – Gabinete 269 – Anexo III – Brasília/DF; JOSÉ 

CARLOS NUNES  

JÚNIOR, brasileiro, casado, atualmente no exercício do mandato de 

Deputado Federal pelo PT/MA, portador do RG nº. 178970 SSP/MA e 

inscrito no CPF sob o nº. 100.097.283-68, com domicílio na Câmara dos 

Deputados – Gabinete 543 – Anexo IV – Brasília/DF e PAULO JOSÉ CARLOS 

GUEDES, brasileiro, união estável, professor, portador da carteira de 

identidade M6748746 – SSP/MG, inscrito no CPF 867.539.916-20, 

atualmente no exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT/MG, 

com endereço funcional na Câmara dos Deputados, Anexo IV – Gabinete 

833 - Brasília/DF, vem à presença de Vossa Excelência, nos termos legais, 

noticiar graves irregularidades nos processos de desinvestimentos e venda 

de ativos (Refinarias) pela Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS, em 

contrariedade (fraude) à decisão do Supremo Tribunal Federal adotada nos 

autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 5846 e, ainda, com 

usurpação das funções constitucionais do Congresso Nacional, para o que 

postula providências desse Ministério Público de Contas e, 

consequentemente, do Tribunal de Contas da União - TCU.  

  

I – Breve síntese dos fatos.  

  

  Com efeito, nos últimos anos, a PETROBRAS, valendo-se do contido na Lei 

nº 13.303, de 2016 (Lei das Estatais) e no Decreto Federal nº 9.188, de 2017, 

vem progressivamente se desfazendo de seu patrimônio (que na verdade 

também é de titularidade de toda a sociedade brasileira), através de uma 
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política agressiva (e nem sempre de interesse público) de venda de ativos 

no mercado (desinvestimentos e privatizações).  

  

  Todas essas ações vinham sendo realizadas sem que a sociedade brasileira, 

através do Congresso Nacional, pudesse auscultar e controlar essas 

iniciativas, de modo que fossem avaliadas, minimamente, seus benefícios 

e/ou lesividade ao patrimônio público, inclusive do ponto de vista 

estratégico e de soberania nacional.  

  

  Forte nessa preocupação, o Partido Comunista do Brasil – PC do B, 

ingressou junto ao Supremo Tribunal Federal com a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5846, cuja relatoria coube ao Ministro Ricardo 

Lewandowski e que busca uma decisão da Corte no sentido de que “a venda 

de ações das sociedades de economias mistas ou de suas subsidiárias ou 

controladas exige prévia autorização legislativa, sempre que se cuide de 

alienar o controle acionário.  

  

  Em junho de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, referendou 

em parte a Liminar que havia sido deferida pelo Relator, nos seguintes 

termos:  

a) A alienação de empresas matrizes só poderá ser realizada 

com autorização do Congresso Nacional e desde que 

precedida de licitação;  

b) A exigência de autorização legislativa para alienação de 

controle acionário não se aplica às subsidiárias e pode 

inclusive se realizar sem licitação, respeitados os princípios 
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da administração pública e a necessidade de preservação da 

competitividade.  

  

Ocorre que, não obstante a clareza da decisão liminar adotada  

pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a PETROBRAS, numa manobra 

espúria, visando a continuidade de seu programa de privatização, inclusive 

da empresa matriz (para venda de suas Refinarias), está não apenas 

burlando de forma inconstitucional, criminosa e imoral a decisão do 

Supremo Tribunal Federal, como entabulou uma estratégia comercial 

e/ou “jurídica”, para se furtar, de forma aparentemente legal, ao 

conteúdo do referido comando jurisdicional e, consequentemente, à 

deliberação do Parlamento.  

  

Assim, para afastar a exigência de que a venda de empresas  

matrizes ou o fatiamento destas com vistas à drástica redução da 

participação daquelas exige autorização do Congresso Nacional, a 

PETROBRAS passou a “fatiar” esses ativos estratégicos, pertencentes ao 

patrimônio da controladora, em várias subsidiárias, criando empresas 

apenas artificialmente com o exclusivo propósito de propiciar a posterior 

venda direta ao mercado, sem que o Parlamento possa deliberar sobre essa 

realidade, que promove a perda de patrimônio da sociedade e do País.  

  

Trata-se de uma grave fraude, de uma maneira reprovável de  

descumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal e de alijar a sociedade 

brasileira (Deputados e Senadores) das deliberações (vendas) acerca desse 

patrimônio, tudo com o objetivo de se desfazer, o mais rapidamente 

possível, de suas refinarias.  
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Há, ainda, uma burla grosseira à Lei nº 9.478, de 1997, quando  

se deturpa, com a criação artificial de subsidiárias, o texto do art. 64 desse 

normativo, que prescreve o seguinte:  

  

Art. 64. Para o estrito cumprimento de atividades de 

seu objeto social que integrem a indústria do petróleo, 

fica a PETROBRÁS autorizada a constituir subsidiárias, 

as quais poderão associar-se, majoritária ou 

minoritariamente, a outras empresas. (g.n).  

  

  Urge, portanto, que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 

União, avalie as irregularidades vigentes em todos os processos de 

desinvestimentos da PETROBRAS, notadamente em relação às vendas 

ligadas às refinarias da empresa, a fim de verificar a legalidade, 

constitucionalidade e, sobretudo, a preservação do papel constitucional do 

Congresso Nacional na defesa desse patrimônio público.  

  

    Toda  a  realidade  aqui  brevemente 

 descortinada  está consolidada na manifestação que fizeram 

nos autos da respectiva Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5846 

(Anexo – doc. 1) as Mesas do Congresso Nacional, do Senado Federal e da 

Câmara dos Deputados.  

  

II – Do Direito.  
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  Com efeito, o art. 89 da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) estatui o 

seguinte:  

  

Art. 89.  Dispensar ou inexigir licitação fora das 

hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as 

formalidades pertinentes à dispensa ou à 

inexigibilidade:  

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.  

  

  Por sua vez, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), 

assevera em seu artigo 11 que:  

  

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam 

Contra os Princípios da Administração Pública  

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa 

que atenta contra os princípios da administração 

pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres 

de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 

às instituições, e notadamente:  

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou 

regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de 

competência;  

  

  As ações e condutas aqui descritas tipificam, em tese, o crime de dispensa 

ou inexigibilidade ilegal de licitação e pode configurar, ainda, ato de 

improbidade administrativa, entre outras irregularidades.  

Verifica-se ademais, que as condutas lesivas adotadas pelos  

gestores da Petrobras, caracterizam claro e explícito desvio de finalidade no 

trato da coisa pública, já que tem como objetivo, de forma imoral e ilícita, 
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frustrar decisão judicial e afastar a deliberação da sociedade sobre as 

vendas das Refinarias.  

  Trata-se de grave desvio de finalidade, em afronta à probidade 

administrativa, em que a ação administrativa é utilizado para fins ilegais e 

imorais, distantes do interesse público.  

  

  Ora, a Administração Pública, inclusive a indireta, deve levar em conta na 

prática dos atos promovidos por seus administradores os princípios 

constitucionais estabelecidos na Constituição Federal de 1988:  

  

"Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

(...)" (g.n).  

  

A respeito do que se afirma, é importante trazer à baila o trecho  

da decisão exarada nos autos do processo 000266713.2008.4.01.0000 

(2008.01.00.004136-2) – Remessa de Ofício - (TRF1 – 5ª Turma – Des. João 

Batista Moreira – 13.08.14) que disse:  

  

“(...)  

Já tive oportunidade de escrever que “o  

desvio de finalidade acontece quase sempre com 

cobertura da lei literalmente interpretada, tanto que 

sua demonstração se faz indiretamente, por meio de 

indícios”.1 Do desvio de finalidade “não são deixados 

vestígios concretos ou, quando o são, ficam nos 

escaninhos reservados da administração, de modo que 

na maioria dos casos sua prova cabal não poderá ser 

feita pelo cidadão, ainda que aceite o ônus. No início, o  

 
1 MOREIRA, João Batista Gomes. Direito Administrativo – Da Rigidez Autoritária à Flexibilidade 
Democrática. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 404.  

http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?secao=TRF1&proc=00026671320084010000
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?secao=TRF1&proc=00026671320084010000
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?secao=TRF1&proc=00026671320084010000
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?secao=TRF1&proc=00026671320084010000
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?secao=TRF1&proc=00026671320084010000
http://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?secao=TRF1&proc=00026671320084010000
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Conselho de Estado da França mostrou-se 

excessivamente tímido na apreciação do desvio de 

finalidade, só aceitando sua demonstração por meio de 

provas irrefutáveis. Depois, tornou-se mais audacioso, 

admitindo o convencimento por meio de prova indireta 

e do feixe convergente de indícios ou sintomas2”.3 A 

violação, no desvio de finalidade é, antes, ao princípio 

da moralidade que ao princípio da legalidade. (...)   

  

Como se verifica, é verdade que todo ato administrativo  

pressupõe-se decorrente do interesse público. Essa ilação deriva 

logicamente dos limites que servem de balizamento da atividade estatal e 

cujo estudo se insere nos cânones dos princípios que a informam, 

especialmente o da legalidade. Sendo-lhe afetos esses princípios 

informadores como elementos de validação, nesse aspecto e somente 

nesse aspecto, pode-se afirmar sempre vinculado o agir da Administração. 

Vinculado à consecução do interesse público. Não é, contudo, a realidade 

que se mostra na presente Representação.  

  

III – Do Pedido.  

  

  Face ao exposto, requer-se desse Ministério Público que instaure os 

procedimentos investigativos pertinentes para avaliar o conteúdo da 

denúncia positivada nesta Representação e adote as providências legais 

junto à Corte de Contas Federal, inclusive cautelares, para suspender as 

irregularidades aqui noticiadas e preservar o patrimônio da sociedade 

brasileira e as competências constitucionais, tanto do TCU, quanto do 

Congresso Nacional.  

  

 
2  CRETELLA JÚNIOR, José. Anulação do Ato Administrativo por Desvio de Poder. Rio de 
Janeiro: Forense, 1978, p. 108.  
3 MOREIRA, João Batista Gomes, op. cit., p. 255-256.  
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Termos em que   

Pede deferimento.  

Brasília (DF), 22 de julho de 2020.  
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