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A Sua Excelência o Senhor  

Rodrigo Pacheco 

Presidente do Congresso Nacional 

Ref:. Ofício Circular n° 0090.2022-PRESI/CN 

 

 

Exmo. Sr. Presidente do Congresso Nacional, 

 

 

1. Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para tratar 

do Ofício Circular n° 0090.2022-PRESI/CN, que solicitou manifestação desta parla-

mentar sobre a indicação de emendas de Relator-Geral (RP 9) dos Orçamentos de 2020 

e 2021 que tenham eventualmente contado com apoio de parlamentares.  

 

2. É de conhecimento público que o Partido Socialismo e Liberdade, ao qual 

me filio, é autor da ADPF 854, que questiona a constitucionalidade das emendas de Re-

lator-Geral. Enquanto a disciplina normativa da execução das emendas individuais e de 

bancada (RP 6 e RP 7) orienta-se pelos postulados da transparência e da impessoalidade, 

as emendas de Relator-Geral não possuem critérios equitativos de distribuição de recur-

sos e conferem a um único parlamentar o poder de destinar bilhões de reais do orçamen-

to, fazendo uso da liberação de emendas parlamentares em desacordo com os postulados 

constitucionais.  

 

3. Desde a concessão de Medida Cautelar pela Ministra Rosa Weber, há uma 

tentativa de dar um verniz de transparência às emendas de Relator-Geral. É sabido, no 

entanto, que o arcabouço normativo atual não assegura a equidade, imparcialidade e 

transparência na execução das referidas emendas.  

 

4. Aliás, o teor do Ofício Circular n° 0090.2022-PRESI/CN é indicativo da 

absoluta falta de transparência pública e de equidade no tratamento dessa categoria de 

emendas, já que demonstra que a Presidência do Congresso Nacional não tem sob seu 

controle todos os dados daqueles e daquelas parlamentares que se utilizaram delas.  
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5. Relembre-se que reportagem mostrou que termos coloquiais como “Minha 

cota”, “fui contemplado” e “recursos a mim reservados” eram termos frequentes nos 

ofícios dos parlamentares. Foi dessa última forma que a Deputada e atual ministra da 

Secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL-DF), se dirigiu à Codevasf para definir o des-

tino de R$ 5 milhões.
1
 

 

6. A bancada do PSOL é contra a forma como essas emendas têm sido desti-

nadas e como o orçamento público através da RP-09 tem sido executado. Isso porque a 

Constituição Federal determina que a administração pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedece-

rá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

(art. 37, § 4º). Destaque-se, conforme doutrina e jurisprudência consolidada, que os 

princípios da moralidade e impessoalidade têm força normativa e devem ser seguidos 

em todos os âmbitos da administração pública.  

 

7. Também é contrário pelo que dispõe o art. 142 da nº 13.898, de 11 de no-

vembro de 2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020), cujo teor é similar ao dis-

posto no art. 162 da lei nº 14.116 de 31/12/2020 (Lei de Diretrizes Orçamentária de 

2021): 

 

Art. 142.  A execução da Lei Orçamentária de 2020 e dos 

créditos adicionais obedecerá aos princípios constitucionais da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade e da eficiência na administração pública federal, 

e não poderá ser utilizada para influenciar na apreciação de 

proposições legislativas em tramitação no Congresso 

Nacional. (grifos nossos) 

 

8. A discordância funda-se ainda na obrigação de proteção dos recursos pú-

blicos e a probidade na definição do destino dos recursos públicos, evitando desvios, 

conforme os artigos 86 da lei nº 14.116 de 31/12/2020 (Lei de Diretrizes Orçamentária 

de 2021), cujo teor é similar ao art. 77 da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019 

(Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020), e que estabelece:  

 

                                                 

1
 Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-cria-orcamento-secreto-em-

troca-de-apoio-do-congresso,70003708713. 
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86. A execução orçamentária e financeira, no exercício de 2021, 

das transferências voluntárias de recursos da União, cujos 

créditos orçamentários não identifiquem nominalmente a 

localidade beneficiada, inclusive aquelas destinadas 

genericamente a Estado, fica condicionada à prévia 

divulgação em sítio eletrônico, pelo concedente, dos critérios 

de distribuição dos recursos, considerando os indicadores 

socioeconômicos da população beneficiada pela política 

pública”. 

 

 

9. Constitui-se, portanto, verdadeira fraude à Constituição e ao ordenamento 

jurídico pátrio utilizar do orçamento público para barganhar emendas com o objetivo de 

garantir votações de interesse do Governo no Parlamento ou para beneficiar redutos 

eleitorais de aliados do Presidente da República, em claro desacordo com os princípios 

constitucionais.   

 

10. Em face do exposto, reitero o posicionamento da bancada do PSOL contrá-

rio ao uso das emendas de Relator-Geral como instrumento de concretização de deman-

das parlamentares individuais, em detrimento do interesse da coletividade, e reafirmo 

que não indiquei ou utilizei recursos oriundos da RP-09.  

 

Respeitosamente,  

 

 

 
 

FERNANDA MELCHIONNA 

DEPUTADA FEDERAL PSOL/RS 

 

 


