
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELATOR BRUNO DANTAS, 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

 

 

Alegações de Defesa. Tomada de Contas Especial referente a alegadas 

irregularidades na gestão administrativa da força-tarefa da Operação 

Lava Jato, do Ministério Público Federal (MPF), particularmente 

quanto aos valores despendidos com diárias, passagens e gratificações 

de desoneração de procuradores. 

Vedação de atuação do membro do MPTCU Representante. Quebra 

da impessoalidade. Autonomia do Ministério Público e atuação do 

TCU em segunda ordem. 

Ausência dos pressupostos para a instauração de TCE. Ilegitimidade 

passiva do Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol. Ausência de nexo de 

causalidade. Prematura e indevida instauração da TCE. Viabilidade e 

economicidade dos modelos de força-tarefa. 

 

 

Ref: TC 006.470/2022-0 

 Ofício 17825/2022-TCU/Seproc 

 Despacho de peça 218 

 

DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL (“DEFENDENTE”), já 

devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por seus advogados 

(peça 101), respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 

160 do RITCU, apresentar 

 

ALEGAÇÕES DE DEFESA 

 

em face de citação no Ofício 17825/2022-TCU/Seproc, de 02/05/2022 (peça 75), 

determinada pelo Despacho de peça 24, conforme as razões de fato e de direito que 

passa a aduzir. 
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I. 

TEMPESTIVIDADE 

 

1. De antemão, cumpre atestar a tempestividade das presentes Alegações 

de Defesa, uma vez que respeitado o prazo concedido por essa Corte de Contas ao Sr. 

Deltan Martinazzo Dallagnol. 

 

2. O Defendente tomou ciência do Ofício 17825/2022-TCU/Seproc (peça 

75) em 13/05/2022 (peça 95), quando compareceu aos autos voluntariamente para 

sinalizar que o ofício citatório havia sido enviado para endereço equivocado. 

Considerando então a ocorrência de notificação inválida, a complexidade da matéria em 

debate e as dificuldades do Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol em obter informações e 

elementos probatórios, requereu-se a devolução do prazo para apresentação de defesa e 

a sua prorrogação por mais 30 (trinta) dias. 

 

3. As solicitações foram parcialmente deferidas por Vossa Excelência em 

21/05/2022 (peça 178), restituindo-se o prazo de quinze dias contados a partir do 

comparecimento do Defendente, bem como autorizando a dilação desse prazo por mais 

cinco dias úteis. Assim, fixou-se o dia 06/06/2022 como termo final para apresentação 

de suas alegações de defesa. 

 

4. Em 03/06/2022, todavia, foi proferida decisão judicial no âmbito do 

Processo nº 5033048-90.2022.4.04.7000, que tramita perante a Justiça Federal da 4ª 

Região, determinando a suspensão da tramitação da presente Tomada de Contas 

Especial em relação ao Defendente (peça 208).  

 

5. Em razão disso, conforme exposto no Despacho de peça 218, a 

tramitação dos presentes autos em relação ao Defendente foi suspensa entre 
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03/06/2022 até 25/06/2022, data na qual o Presidente do Superior Tribunal de Justiça 

suspendeu os efeitos da liminar judicial e restabeleceu a tramitação desta TCE (peça 

217). 

 

6. Desse modo, a presente petição foi apresentada dentro do prazo 

estabelecido por esse TCU, visto que a suspensão desta TCE foi determinada 

previamente ao encerramento do prazo concedido e essa Corte de Contas, por 

consequência, determinou a devolução do prazo remanescente (peça 218). Sendo 

tempestiva, deve ser recebida, processada e examinada, para que, ao final, sejam 

esclarecidos os fatos sob escrutínio e atendidos os pedidos do Sr. Deltan Martinazzo 

Dallagnol. 

 

 

II. 

BREVE SÍNTESE DA CITAÇÃO E CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 

 

7. A presente Tomada de Contas Especial foi constituída em cumprimento 

ao Acórdão 1.642/2022-2ªCâmara (peças 3 a 5), em decorrência de Representações 

formuladas pelo Ministério Público de Contas e por Parlamentares acerca de possíveis 

irregularidades na gestão administrativa da força-tarefa da Operação Lava Jato, do 

Ministério Público Federal (MPF), particularmente quanto aos valores despendidos com 

diárias, passagens e gratificações de desoneração de procuradores para atuarem na 

aludida Operação (TC 026.909/2020-0). 

 

8. Em breve contextualização do mencionado processo, convém relembrar 

que, após a realização de diligências junto à Procuradoria Geral da República (PGR), foi 

emitida instrução pela unidade técnica responsável pelo caso – SecexAdministração – 

que não constatou indícios concretos de atos antieconômicos para o erário ou de 
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ofensa explícita ao princípio constitucional da eficiência (peça 19 do TC 

026.909/2022-0).  

 

9. Nesse sentido, ao propor o arquivamento do processo, foi ressaltado 

que a decisão de remover, definitiva ou temporariamente, membro designado para 

compor forças-tarefas ou viabilizar sua participação mediante indenização dos 

deslocamentos, bem como designá-lo com exclusividade, seria matéria 

eminentemente interna corporis, em relação à qual o TCU deveria agir com 

cautela.  

 

10. Divergindo desse entendimento, Vossa Excelência, em 31/08/2021, 

determinou a continuidade da instrução do processo, para que, entre outros, “apurasse 

a diferença entre os custos com diárias e passagens e aqueles que teriam sido 

despendidos caso fosse realizada a remoção dos principais procuradores que 

atuaram na força-tarefa” (peça 21 do TC 026.909/2022-0).  

 

11. Na mesma oportunidade, em que pese tenha sido sorteado o Procurador 

Rodrigo Medeiros de Lima para atuar como representante do MPTCU nos autos (peça 

11 do TC 026.909/2022-0), foi solicitado o envio dos autos ao gabinete do 

Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado – 

formulador de uma das Representações em análise. Assim, ao invés de se ouvir o 

promotor natural do feito, ouviu-se o Representante, que ordinariamente sequer é 

admitido como parte nos processos perante a Corte de Contas. Em sua manifestação, 

obviamente parcial em relação aos fatos representados, foi reiterada a acusação de não 

adoção pela Operação Lava Jato de opção que representasse o menor custo possível 

para a sociedade brasileira (peça 22 do TC 026.909/2022-0).  
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12. Após essa manifestação, foi determinada a identificação de 

responsabilidades e a quantificação dos débitos, para fins de citação (peça 23 do TC 

026.909/2022-0), rejeitando os argumentos e o encaminhamento proposto pela unidade 

técnica.  

 

13. Após realização de diligências adicionais, a unidade técnica proferiu nova 

instrução apontando que as considerações trazidas aos autos não teriam sido suficientes 

e que seria necessário obter mais informações para “a quantificação precisa, 

completa e individualizada de um eventual dano ao Erário” (peça 36 do TC 

026.909/2022-0).  

 

14. Ocorre que, em 12/04/2022, desconsiderando os alertas da 

SecexAdministração quanto à insuficiência de elementos, o processo foi incluído em 

pauta para julgamento da 2ª Câmara. Assim, restou apreciado o Acórdão 1.642/2022-

2ªCâmara (peças 3 a 5), quando se aprovou a conversão do processo em Tomada de 

Contas Especial, bem como a citação dos Procuradores que teriam proposto ou se 

beneficiado do modelo de força-tarefa adotado na Lava-Jato.  

 

15. No mesmo dia do julgamento, foi autuada a presente Tomada de Contas 

Especial, na qual, sem prévia identificação de responsáveis e quantificação de débito pela 

área técnica responsável pelo caso, foi proferido Despacho de autoridade decidindo 

promover as citações dos responsáveis listados no documento. Trata-se dos 

Procuradores que teriam recebido os pagamentos supostamente antieconômicos, do 

então Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Paraná, signatário do ofício 

solicitando a instituição da força-tarefa, e do então Procurador-Geral da República, que 

autorizou a sua constituição (peça 24).  
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16. Toda essa celeridade processual, vale ressaltar, foi fundamentada no risco 

de prescrição do processo, conforme despachos 77 e 178, sem que se tenha esclarecido 

qual o risco concreto de prescrição dos fatos narrados nos presentes autos. Ainda mais, 

qual pretensão de atuação desse e. Tribunal de Contas da União não teria sido 

interrompida com a citação dos responsáveis no processo – interrupção essa que, por 

presumir a ciência dos acusados dos fatos lhes imputados, reinicia a contagem 

prescricional justamente para que a instrução processual ocorra no seu devido tempo. 

 

17. De todo modo, no mencionado documento que determinou a citação, 

ainda, apesar de não se enquadrar em qualquer das situações acima indicadas, foi 

determinada a citação do Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol com a seguinte 

fundamentação: 

 
74. Deltan Dallagnol, por, na condição de líder da força-tarefa desde 

sua origem, ter participado notória e ativamente de sua concepção no 

modelo em que ocorreu, com as falhas já caracterizadas nestes autos, 

bem como na coordenação da força tarefa, e da escolha de seus 

integrantes, beneficiários dos pagamentos ilimitados. 

 

18. Todavia, conforme se demonstrará, o Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol, 

sob qualquer ângulo que se examine, não pode ser responsabilizado pela adoção do 

modelo de força-tarefa, nem mesmo pelos pagamentos de diárias e passagens a 

componentes da Lava Jato. 

 

19. Para tanto, será abordado (i) a existência de vícios processuais; (ii) a 

ocorrência de quebra de impessoalidade; assim como (iii) a autonomia do Ministério 

Público e a atuação no TCU em fiscalização de segunda ordem. Não suficiente, serão 

aprofundadas (iv) a ausência dos pressupostos para instauração de TCE; e (v) a 

viabilidade e economicidade dos modelos de força-tarefa 
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III. 

VEDAÇÃO DE ATUAÇÃO DO MEMBRO DO MPTCU REPRESENTANTE NO CASO. 

 

20. Antes de adentrar nas razões que tornam clara a inexistência de 

responsabilidade do Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol quanto às alegadas irregularidades, 

cumpre levantar questão em sede preliminar correspondente à existência de vício 

ocorrido no âmbito das Representações que originaram a presente Tomada de Contas 

Especial. Esse vício está no fato de que o Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, 

autor de uma das Representações, não poderia ter se manifestado nos autos do processo 

como representante do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU). 

 

21. Em flagrante ofensa ao princípio do promotor natural e também aos 

termos da Portaria-MP/TCU nº 02/2020, ao invés de encaminhar os autos ao 

Procurador sorteado para atuar no caso como custos legis, em 31/08/2021 foi 

determinado o encaminhamento dos autos ao membro do Ministério Público de Contas 

autor da Representação, que sequer é parte no processo, para que ele oficiasse nos autos. 

 
22. Trata-se de violação clara ao § 2º do artigo 4º, da referida Portaria, que 

determina que o Membro do MPTCU responsável pela formulação da Representação 

deve ser excluído do sorteio. É o que segue: 

 

Art. 4º O sorteio eletrônico de Membro para oficiar no processo é 

aleatório, observada a modulação de probabilidades definida no inciso 

I, do art. 2º desta Portaria.  

(...) 

§ 2º No caso de Representação formulada por Membro, o autor 

da Representação deve ser excluído do sorteio.  
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23. Conforme se observa pelo dispositivo transcrito, o Subprocurador-Geral 

não poderia sequer constar no sorteio, devendo ter se declarado impedido e deixar de 

fazer qualquer espécie de valoração quanto ao mérito do processo.  

 

24. Importante registrar que essa separação entre autor e custos legis se faz 

essencial para propiciar a manifestação de um membro do Ministério Público junto ao 

TCU que tenha imparcialidade com a causa e, assim, possa fornecer aos Ministros uma 

opinião isenta sobre a matéria debatida nos autos.  

 

25. No entanto, sem qualquer fundamentação, deixou-se de encaminhar o 

processo ao representante do MPTCU já sorteado. Aliás, importante mencionar que o 

procurador natural do caso não foi ouvido nos autos e o processo foi submetido à 

decisão da Segunda Câmara exclusivamente com a manifestação viciada do Procurador 

autor de Representação.  

 

26. Diante de tal situação, o próprio acórdão pode ser considerado viciado, já 

que os Ministros consideraram para a sua tomada de decisão essa manifestação feita pelo 

autor de Representação como se fosse a manifestação do procurador natural e 

independente sorteado para o caso.  

 

27. Dessa forma, tem-se evidente a irregularidade do Despacho que 

determinou a oitiva do formulador da Representação para oficiar nos autos (peça 21), 

bem como do Acórdão 1.642/2022-2ªCâmara, aprovado considerando a manifestação 

viciada do membro do MPTCU impedido, devendo-se, por consequência, arquivar a 

presente Tomada de Contas Especial. 
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IV. 

QUEBRA DA IMPESSOALIDADE. 

 

28. Ainda preliminarmente, é necessário reconhecer a ocorrência de quebra 

da impessoalidade no apontamento dos responsáveis que deveriam ser citados na 

presente Tomada de Contas Especial. 

 

29. Para tanto, reprisa-se que, nos termos do Acórdão 1.642/2022-2ªCâmara 

(peças 3 a 5), essa Corte de Contas optou por responsabilizar quem atuou na concepção 

do modelo da força-tarefa e na escolha dos procuradores que a compuseram, bem como 

dos responsáveis pela autorização dos pagamentos das diárias e passagens além de, 

solidariamente, os destinatários dos pagamentos.  

 

30. Todavia, após a instauração destes autos, foi determinada apenas a citação 

do Defendente, do Procurador-Chefe que inicialmente solicitou a força-tarefa, do 

Procurador-Geral da República que teria autorizado a sua constituição, bem como dos 

procuradores designados para atuar na força-tarefa que teriam, hipoteticamente, se 

beneficiado do pagamento de diárias.  

 

31. Logo, a listagem dos responsáveis efetivamente citados indica a 

ocorrência de seleção dos atores a serem responsabilizados, uma vez que somente 

parcela dos atores que se enquadram nos critérios definidos pela Segunda Câmara no 

Acórdão 1.642/2022 foram chamados. Menciona-se, por exemplo, a determinação de 

citação de apenas um dos três Procuradores-Gerais da República que autorizaram o 

pagamento das diárias e passagens.  

 

32. Ao mesmo tempo, também era de se esperar que os membros do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal também fossem citados – o que não 
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se verificou nos presentes autos –, visto que a deliberação pelo Conselho era exigência 

prévia e obrigatória para a realização desses pagamentos.  

 

33. Cumpre destacar, aqui, que não se busca a responsabilização desses atores 

que, apesar de se enquadrarem nos critérios aprovados em decisão da Segunda Câmara, 

não foram chamados aos autos. Em realidade, entende-se que esses gestores seriam 

essenciais para esclarecer as supostas irregularidades apontadas pelo Ministro 

Relator, garantindo-se uma apuração isonômica e em respeito à busca da verdade 

material que rege a atuação desta Corte de Contas. 

 

34. Em relação ao Defendente, conforme será aprofundado posteriormente, 

essa quebra de impessoalidade se mostra ainda mais evidente, visto que antes mesmo de 

qualquer diligência e identificação dos responsáveis por parte unidade técnica, já se 

presumia a necessidade de responsabilizar o Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol, por ser 

“conhecido como coordenador da força-tarefa” e por supostamente ser “o Procurador 

natural do caso”.  

 

35. Portanto, além de ter sido chamado aos autos sem se enquadrar nos 

critérios supostamente definidos para responsabilização – ter atuado na concepção 

do modelo da força-tarefa, na escolha dos procuradores, na autorização dos pagamentos 

ou ser destinatário dos pagamentos –, o Defendente foi mencionado nominalmente, 

desde as orientações iniciais de apuração, em razão de pressupostos equivocados 

e sem qualquer embasamento probatório.  

 

36. Diante do exposto, observa-se a necessidade de anulação do Despacho 

que determinou a promoção das citações (peça 24), devendo-se providenciar nova 

análise dos atores a serem chamados nestes autos, com os consequentes ajustes 

pertinentes na definição dos possíveis responsáveis.  
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37. E veja, aqui não se trata de o credor usar ou não do instituto da 

solidariedade, mas sim de preservação do princípio da isonomia e da 

impessoalidade, sendo certo que essa Corte de Contas não pode escolher aqueles que 

irá inserir em uma TCE sem a devida fundamentação. Se há outros ordenadores de 

despesa e procuradores supostamente beneficiados, todos devem ser chamados ao 

processo, salvo justificativa devidamente fundamentada, sendo que o processo que não 

deverá prosseguir antes que isso ocorra. 

 

 

V. 

AUTONOMIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ATUAÇÃO DO TCU EM FISCALIZAÇÃO 

DE SEGUNDA ORDEM. 

 

38. Não suficientes as preliminares apresentadas, observa-se que as supostas 

irregularidades identificadas se referem a matéria eminentemente interna corporis do 

Ministério Público – consoante sinalizado pela unidade técnica em diversas 

oportunidades – devendo-se reconhecer a autonomia do Ministério Público e a 

consequente fiscalização dessa Corte de Contas em segunda ordem. 

 

39. Ora, nos presentes autos, o Tribunal busca responsabilizar membros do 

Ministério Público em razão de suposta irregularidade na organização administrativa do 

Ministério Público Federal, revisitando e questionando decisões internas do órgão sobre 

a lotação de seus membros dentre outras matérias administrativas. 

 

40. Nesse cenário, destaca-se, em primeiro momento, a autonomia 

funcional, administrativa e financeira constitucionalmente conferida ao 
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Ministério Público, prevista no art. 127 da Constituição Federal e desconsiderada por 

essa Corte de Contas: 

 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis.  

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a 

unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.  

§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia 

funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no 

art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus 

cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público 

de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os 

planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e 

funcionamento.  

§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária 

dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias. 

 

41. Considerando essa autonomia, em especial no âmbito administrativo, 

observa-se que cabe ao próprio Ministério Público, dentre outros aspectos, praticar 

atos próprios de gestão, decidir sobre a sua situação funcional e administrativa 

do pessoal, ativo e inativo, bem como elaborar suas folhas de pagamento e expedir os 

competentes demonstrativos – como se depreende da Lei nº 8.625/19931. Em outros 

termos, cabe ao Ministério Público decidir quanto à lotação de seus 

Procuradores, bem como sobre os formatos de suas forças-tarefas e os seus 

integrantes. 

                                                 
1 Art. 3º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, 
cabendo-lhe, especialmente: I - praticar atos próprios de gestão; II - praticar atos e decidir sobre 
a situação funcional e administrativa do pessoal, ativo e inativo, da carreira e dos serviços 
auxiliares, organizados em quadros próprios; III - elaborar suas folhas de pagamento e expedir 
os competentes demonstrativos; IV - adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva 
contabilização. 
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42. Não apenas isso, deve-se destacar que a Constituição Federal também 

atribuiu expressamente o controle da atuação administrativa e financeira do 

Ministério Público ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). É o 

que dispõe o art. 130-A, em especial no seu § 2º: 

 

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 

quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de 

aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um 

mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: 

(...) 

§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o 

controle da atuação administrativa e financeira do Ministério 

Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus 

membros, cabendo lhe: 

I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério 

Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua 

competência, ou recomendar providências; 

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante 

provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por 

membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, 

podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem 

as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo 

da competência dos Tribunais de Contas; 

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos 

do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus 

serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e 

correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em 

curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras 

sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 

IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos 

disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos 

Estados julgados há menos de um ano; 

 

43. Tem-se, portanto, que a Constituição Federal estabeleceu o controle 

específico da atuação administrativa e financeira do Ministério Público ao Conselho 
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Nacional do Ministério Público. Logo, a instituição não se encontra submetida à 

jurisdição direta do TCU, mas sim a controle específico e especializado de seu 

Conselho, o que é essencial tendo em vista a complexidade e a relevância das 

atividades desenvolvidas, assim como a sua autonomia assegurada 

constitucionalmente. 

 

44. Ora, sendo fixada competência específica do CNMP para o controle do 

Ministério Público, essa Corte de Contas deve respeitar os limites da sua atuação, 

fiscalizando-se apenas em segunda ordem. De tal forma, poderá contribuir para o 

aprimoramento da entidade, porém sem substituir a competência do Conselho 

responsável pelo seu controle. 

 

45. Nesse sentido e considerando que essa Corte de Contas não possui à sua 

disposição evidências suficientes que lhe permitam avaliar adequadamente todos os 

fatores, visto que nesse caso se referem a decisões interna corporis do Ministério Público 

e, de forma ainda mais específica, envolvem a composição e execução de força-tarefa de 

grande complexidade e relevância técnica, não restam dúvidas de que o Tribunal deve 

agir com cautela nos presentes autos. 

 

46. Trata-se do mesmo entendimento adotado pela SecexAdministração em 

documento instrutório que propôs a improcedência das Representações originárias e 

que também concluiu pela inexistência de indícios de ato antieconômico (peça 09), em 

sintonia com a instrução inicial que havia proposto determinar liminarmente o 

arquivamento do processo (peça 07). É o que segue: 

 

40. Assim, aqui, também, as informações não indicam irregularidades 

aparentes. Quanto a alegação dos representantes que teria sido, 

possivelmente, mais econômico terem constituído residência na sede 

da operação em Curitiba/PR, além de a medida implicar a vontade e 
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decisão pessoal do membro indicado/designado, e de ser necessário 

levar em conta o custo pessoal da mudança para o membro e família, 

e os custos indenizatórios atrelados, trata-se de decisão 

eminentemente interna corporis, sobre a qual a atuação deste 

tribunal é limitada, em não havendo indícios de ilicitude ou 

improbidade evidente.  

 

41. Em suma, a opção do parquet pela concessão de diárias e passagens 

mediante solicitações individualizadas, conforme a necessidade de 

deslocamento do membro designado para atuar na operação, por si só, 

não apresenta indícios de terem sido infringidos os princípios da 

eficiência, da moralidade ou da economicidade administrativa, bem 

como, não foram detectados indícios de irregularidade nas 

informações sobre os beneficiários, datas, motivos e quantias pagas 

detalhadas nas planilhas fornecidas.  

 

(...) 

 

49. Os dados levantados e enviados pelo MPF a respeito dos 

pagamentos de diárias e passagens aos procuradores designados para 

atuarem na Lava Jato (peça 15 deste processo e peça 17 do TC 

026.997/2020-7) também não indicam descumprimento dos 

dispositivos legais, regramentos administrativos ou elementos que 

permitam detectar eventual desvio na utilização das indenizações pelos 

membros, servidores e colaborados no âmbito da operação; afronta à 

legitimidade, desnecessidade ou não pertinência dos gastos incorridos, 

à luz dos princípios da eficiência e da economicidade (TC 

005.472/2021-0); nem que os pagamentos das diárias e passagens aos 

membros Januário Paludo, Antonio Carlos, Orlando Martello Junior, 

Diogo Castor de Mattos e Carlos Fernando dos Santos Lima, atuantes 

na operação entre 2014 e 2020, tenham sido irregulares em razão de 

não terem sido removidos e constituído residência na sede da operação 

em Curitiba/PR (TC 005.580/2021-8). Mesmo eventual avaliação da 

conformidade e da legalidade de cada processo de requisição de 

deslocamento resta inviável sob o ponto de vista prático, em não 

havendo indícios específicos de irregularidades ou ilegalidades nas 

solicitações individuais, ou de que os gestores não tenham seguido os 

ritos e normativos fundamentais que regulamentam a concessão das 

diárias e passagens. 
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50. Portanto, não foram constatados indícios concretos de ato 

antieconômico para o erário ou de ofensa explícita ao princípio 

constitucional da eficiência, conforme suscitado pelos representantes, 

cabendo observar que a Lava Jato não constitui mera operação regular, 

ordinária do MPF, mas de extensa duração e complexidade, midiática 

e sob alta expectativa de satisfação popular, com retorno financeiro 

significativo. 

 

51. Por fim, a decisão de remover, definitiva ou temporariamente, 

o membro designado para compor determinada força-tarefa ou 

viabilizar sua participação mediante a indenização dos 

deslocamentos que se façam necessários, bem como designá-lo 

com exclusividade ou sem acumulação com as atividades do 

ofício de origem, obedecidas a normatização interna e a 

legislação vigente que rege cada tema, é matéria eminentemente 

interna corporis, em relação à qual o tribunal deve agir com 

cautela. 

 

47. Ora, em relação às supostas irregularidades em análise, é preciso 

considerar que a formação da força-tarefa e a sua modelagem adotada foram 

submetidas a trâmite interno no Ministério Público, passando pela autorização 

do Procurador-Geral da República à época e pela deliberação do Plenário do 

Conselho Superior do MPF – cabendo a esse órgão colegiado a competência para 

autorizar a designação, em caráter excepcional, de membros do Ministério Público 

Federal, para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios 

diferentes dos estabelecidos para cada categoria. 

 

48. De forma análoga, a escolha dos Procuradores foi feita por meio da 

seleção de perfis complementares para a função, com especialistas de grande experiência 

no combate à corrupção, também possuindo validação do Procurador-Geral da 

República e do Conselho Superior do MPF. 
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49. Não se demonstra razoável, por consequência, que essa Corte de Contas 

questione a estruturação das investigações promovidas pelo Ministério Público ou 

mesmo os profissionais selecionados para trabalhar em caso sensível e de grande 

exigência de especialidade, visto que os procedimentos para tanto foram seguidos 

regularmente e que o Tribunal deve respeitar a autonomia conferida constitucionalmente 

ao órgão. Especialmente quando a equipe destinada a trabalhar na força tarefa obteve 

resultados tão expressivos, fruto exatamente da capacidade técnica e intelectual de seus 

integrantes. 

 

50. Considerando que o modelo utilizado para escolha dos Procuradores e do 

formato da força-tarefa comporta discricionariedade, tendo sido seguidos os 

procedimentos exigidos, tal discricionariedade não pode ser confundida como 

irregular definição de modelagem ou seleção de agentes. De toda forma, ainda que 

essa Corte de Contas entenda que exista possibilidade de aprimoramento pelo Ministério 

público, por se tratar de fiscalização de segunda ordem, tais apontamentos devem ser 

feitos em formato de recomendações e de forma alguma poderiam retroagir a 

forças-tarefas já consolidadas, muito menos viabilizar a imputação de qualquer 

débito.  

 

51. Por fim, importante destacar que o modelo em questão não é inusitado. 

Ao contrário, em diversas outras Forças Tarefas autorizadas pela Procuradoria Geral da 

República adotou-se o modelo de diárias. Com efeito, trata-se de prática usual, que 

jamais fora questionada pela Corte de Contas ou qualquer outro órgão de fiscalização, 

de forma que os gestores envolvidos não tinham a indicação de que tal modelo não 

poderia ser adotado.  

 

52. A indicação de que tal prática pode ensejar a imputação de débito nunca 

foi algo sequer vislumbrado pelos envolvidos, de forma que se trata de entendimento 
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novo e que, portanto, jamais poderia autorizar a imputação de débito relacionado a fatos 

passados.  

 

53. Nos termos do art 24 da LINDB, “a revisão, nas esferas administrativa, 

controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma 

administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações 

gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, 

se declarem inválidas situações plenamente constituídas.”  

 

54. Ora, se era uma prática assentada no cotidiano da Procuradoria Geral da 

República, a orientação nova que se busca impor neste processo deveria ocorrer de 

forma prospectiva, sob a forma de recomendação à PGR. Jamais, contudo, esse novo 

entendimento poderia ser utilizado para impor débito a integrantes da Procuradoria que 

atuaram conforme as práticas vigentes e sem vislumbrar qualquer irregularidade para, 

da melhor forma possível, implementar e conduzir a operação. 

 

 
VI. 

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A INSTAURAÇÃO DE TCE 

 

55. Ademais, nos termos do art. 8° da Lei Orgânica do TCU, a Tomada de 

Contas Especial deve ser instaurada quando houver “omissão no dever de prestar contas, 

da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, na forma prevista 

no inciso VII do art. 5° desta Lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, 

bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico de que resulte dano ao Erário”. No mesmo sentido, disciplina o art. 197 

do Regimento Interno, exigindo, para a instauração da TCE a existência de prejuízo ao 

erário. 
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56. De forma ainda mais detalhada dispõe a Instrução Normativa n° 71/2012 

desse Tribunal sobre a instauração, a organização e o encaminhamento ao Tribunal de 

Contas da União dos processos de Tomada de Contas Especial. Nesse normativo, o 

TCU consigna que “é pressuposto para instauração de tomada de contas especial a 

existência de elementos fáticos e jurídicos suficientes para a comprovação da ocorrência 

de dano” (art. 5°).  

 
57. Ainda, determina que a demonstração da comprovação da ocorrência de 

dano deve abranger, obrigatoriamente: “descrição detalhada da situação que deu origem 

ao dano, lastreada em documentos, narrativas e outros elementos probatórios que 

deem suporte à comprovação de sua ocorrência” e “exame da suficiência e da adequação 

das informações, contidas em pareceres de agentes públicos, quanto à identificação e 

quantificação do dano” (art. 5°, § 1º. I e II). A jurisprudência dessa Corte segue 

exatamente este entendimento, como se verifica pelo acórdão disposto a seguir: 

 

Uma vez que não há nos autos elementos que permitam sequer 

confirmar a efetiva ocorrência de dano ao erário, quanto mais a 

inequívoca responsabilidade dos ora recorrentes, carece o processo de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, dada 

a ausência de requisitos para instaurarão de tomada de contas especial. 

(Acórdão nº 1122/2011-2ªCâmara, TC 001.621/2006-7, Relator: 

AROLDO CEDRAZ, julgado em 06/06/2007). 

 

58. Tem-se, portanto, que o processo de Tomada de Contas Especial deve 

conter elementos de provas suficientes para se definir: (i) qual foi a conduta dos agentes 

públicos e demais responsáveis envolvidos (agentes solidários ou não); (ii) qual/quanto 

foi o dano; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o dano. No caso, 

contudo, não estão presentes esses elementos mínimos que seriam necessários 
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para a instauração destes autos, razão pela qual o presente processo deve ser 

arquivado sem qualquer imputação direcionada ao Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol. 

 

 

VI. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SR. DELTAN 

MARTINAZZO DALLAGNOL 

 

59. Inicialmente, deve ser reconhecida a evidente ilegitimidade passiva do Sr. 

Deltan Martinazzo Dallagnol em relação às supostas irregularidades apontadas por essa 

Corte de Contas e o consequente equívoco do seu chamamento nestes autos.  

 

60. Como dito, a Representação e a subsequente autorização para a 

constituição de TCE sempre estiveram voltadas ao chamamento dos membros do 

Ministério Público Federal que teriam autorizado a constituição da força-tarefa, seu 

modelo administrativo-financeiro e os pagamentos de diárias e passagens aos supostos 

beneficiários do modelo escolhido.  

 

61. Todavia, antes mesmo de qualquer diligência e identificação dos 

responsáveis por parte da unidade instrutora competente do Tribunal de Contas da 

União, já se presumia a necessidade de responsabilizar o Sr. Deltan Martinazzo 

Dallagnol, por ser “conhecido como coordenador da força-tarefa e era o Procurador 

natural do caso” (peça 23 do TC 026.909/2020-0), pressupostos que, como se verá mais 

na frente, estão absolutamente equivocados.  

 

62. Esse cenário de responsabilização do Defendente sem qualquer 

embasamento probatório, aliás, persistiu após a instauração da TCE. Conforme se 

depreende pela peça 24, o Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol foi mencionado por, 

supostamente, sem apresentação de qualquer evidência nesse sentido e sem qualquer 
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indicação da instrução de sua unidade técnica, “na condição de líder da força-tarefa desde sua 

origem, ter participado notória e ativamente de sua concepção no modelo em que ocorreu, com as falhas 

já caracterizadas nestes autos, bem como na coordenação da força tarefa, e da escolha de seus integrantes, 

beneficiários dos pagamentos ilimitados”. Assim, de modo esquemático, foi imputado o 

suposto débito ao Defendente porque: 

 

(i) O Defendente como Procurador natural do caso teria participado da 

concepção do modelo de força-tarefa “notória e ativamente”, o que não só 

não tem embasamento probatório, mas é comprovadamente falso como se 

demonstrará a seguir; 

(ii) O Defendente, como coordenador ou líder da força-tarefa, seria responsável 

pelas falhas apuradas e pagamentos ilimitados de diárias a integrantes da 

força-tarefa que teria escolhido, o que não tem qualquer embasamento 

probatório e é também comprovadamente falso como se demonstrará a 

seguir. 

 

63. Ocorre, contudo, que o Defendente não participou da concepção do modelo 

da força tarefa e nem era seu Procurador natural quando de sua concepção, muito menos 

assumiu qualquer função administrativa como ordenador de despesas. Vejamos. 

 

(i) O Defendente comprovadamente não participou da concepção 

do modelo de força-tarefa nem era seu Procurador natural 

quando de sua concepção 

 

64. O Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol não participou da concepção do 

“modelo” da força-tarefa da Operação Lava Jato. Como se pode observar pelo Ofício 

n° 1899/2014 - PRC/PR, de 26 de março de 2014 (peça 18, fls. 31 a 38), a solicitação de 

composição da força-tarefa não foi feita pelo Defendente ao Procurador-Geral da 
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República. O Defendente apenas passou a compor a equipe de trabalho a partir de 

ato do então Procurador-Geral da República, em conjunto com os demais 

membros da força tarefa (peça 17), na condição de Procurador da República designado 

e não como Procurador natural. 

 

65. Além disso, ao contrário do que foi suposto equivocadamente, por 

alegadamente se tratar de “fato notório”, o Defendente não era o Procurador natural 

do caso Lava Jato quando foi solicitada a constituição da força-tarefa. A formação 

de uma força-tarefa foi pedida pelo então Procurador natural do caso, por meio do 

Memorando 370/2014-PRPR, de 21 de março de 2014 (Doc. 01), após provocação da 

Polícia Federal.  

 

66. Some-se ainda que a formação da força-tarefa foi determinada pelo 

Despacho 201/2014 GAB/PR, do Procurador-Geral da República, assinado em 3 de 

abril de 2014, uma quinta-feira (Doc. 02). O Defendente, por sua vez, esteve em férias 

no exterior entre 06 de abril de 2014, uma segunda-feira, e 25 de abril de 2014, uma 

sexta-feira, retornando às atividades no dia 28 de abril, quando se integrou à equipe da 

força-tarefa (Doc. 03). Por conta disso, aliás, seu nome sequer constou nas primeiras 

denúncias apresentadas à Justiça na operação Lava Jato nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de 

abril de 2014 (Doc. 04).  

 

67. Em outros termos, é comprovadamente equivocada a afirmação de que o 

Defendente teria sido o responsável por solicitar ou conceber o modelo de força-tarefa. 

Também é comprovadamente equivocada a afirmação de que seria o Procurador natural 

da força-tarefa no momento de sua solicitação ou concepção.  

 

68. Por fim, é importante ressaltar que o Defendente de forma alguma imputa 

responsabilidade ao outro Procurador que ocupava o cargo de Procurador natural do 
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caso Lava Jato quando da concepção da força-tarefa. Isso porque o Procurador natural 

apenas pediu apoio à Procuradoria-Geral e não opinou, não decidiu, nem tinha 

poderes ou condições para interferir no modelo econômico que seria adotado 

pela Procuradoria-Geral da República.  

 

69. Ora, é inquestionável a diferença existente entre solicitar a formação ou 

mesmo a continuidade de uma força-tarefa, e decidir o regime ou o modelo que será 

adotado. Enquanto o Procurador natural e o Procurador-Chefe pediram a existência de 

uma equipe para trabalhar no caso, a escolha do modelo não foi nem mesmo 

direcionada ou sugerida por eles, visto que a forma de designação dos 

Procuradores configura decisão de clara natureza administrativa, de 

competência da administração superior.  

 

70. De fato, como se demonstra no item a seguir, a sugestão, avaliação e 

definição de modelo de funcionamento da força-tarefa escapava totalmente às 

atribuições de um Procurador da República de primeira instância que atuava na 

atividade-fim do Ministério Público.  

 

71. Quanto a esse aspecto, a declaração emitida pela Procuradoria da 

República no Paraná atesta quais são as funções exercidas por um Procurador da 

República em primeira instância, que são definidas na Lei Complementar 75/93 e 

incluem atividades-fim em investigações e processos (Doc. 05). Não está dentre as 

atribuições de um Procurador da primeira instância as funções administrativas de realizar 

designações, de realizar lotações provisórias ou de determinar ou autorizar o pagamento 

de diárias. Tais são poderes dados pela Lei Complementar 75/93 à Procuradoria-Geral 

da República.  
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72. Isso mais uma vez demonstra que o Defendente não tem e nem teria 

como ter qualquer responsabilidade sobre o modelo de força-tarefa adotado, ou 

seja, se os Procuradores indicados para a força-tarefa trabalhariam em Curitiba por meio 

do pagamento de passagens e diárias ou por meio de lotações provisórias. O que o 

Procurador natural pode fazer é pedir apoio e auxílio, mas jamais orientar ou determinar 

qual será o modelo desse auxílio.  

 

(ii) A coordenação ou liderança da força-tarefa pelo Defendente era 

uma função informal e técnica, nas investigações e processos, e 

não uma função administrativa. O Defendente 

comprovadamente não teve qualquer tipo de participação, 

ingerência ou poder sobre questões administrativas, sobre a 

definição do modelo de força-tarefa ou sobre a escolha entre o 

pagamento de diárias ou a designação de membros. 

 

73. Em segundo lugar, essa Corte de Contas busca responsabilizar o ex-

membro do Ministério Público Federal com base em sua condição de coordenador da 

força-tarefa, o que é absolutamente equivocado por quatro razões. 

 

74. Primeiro, optou-se por responsabilizar quem atuou na concepção do 

modelo da força-tarefa, sendo este o critério temporal da imputação da responsabilidade. 

Por isso, imputou a autoria da suposta irregularidade ao Procurador-Chefe que 

inicialmente solicitou a força-tarefa e ao Procurador-Geral que a criou, afastando da 

responsabilidade os demais Procuradores-Gerais que deram continuidade à força-tarefa.  

 

75. Pois bem, o Defendente foi coordenador da força-tarefa apenas após a 

sua constituição, de modo que o critério temporal de responsabilização do TCU não se 

aplica a ele. De fato, como demonstrado no item (i), o Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol 
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não pediu a formação da força-tarefa e foi designado em conjunto com os demais 

membros, passando a atuar na equipe quase um mês após sua constituição, depois do 

gozo regular de férias.  

 

76. Segundo, a função de coordenador da força-tarefa era uma função técnica 

e não administrativa. Era uma função de coordenação das atividades dos Procuradores 

nas investigações e processos. Além disso, era uma atividade informal que nem mesmo 

existe formalmente nos quadros da Procuradoria da República do Paraná, conforme 

Certidão emitida por esse órgão (Doc. 05). Ou seja, essa função meramente informal 

era direcionada à organização dos trabalhos de atividade-fim do Ministério 

Público da União, em nada relacionada à atividade meio e suas atribuições e decisões 

administrativas.  

 

77. Em terceiro lugar, a declaração emitida pela Procuradoria da República no 

Paraná atesta que o Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol não ocupou cargo de gestão, 

administração, nem a função de ordenador de despesas no período investigado pelo 

TCU (Doc. 05). Em realidade, como antecipado, a atuação do Defendente se deu no 

exercício da atividade-fim do Ministério Público Federal, inexistindo qualquer 

envolvimento com a definição do modelo de funcionamento da força-tarefa. Tanto a 

designação, como o pagamento de diárias e eventuais lotações provisórias são atividades 

da área administrativa, sendo, pois manifestamente alheias à atividade-fim.  

 

78. Em quarto lugar, como Procurador que atuava na atividade-fim do 

Ministério Público Federal, conforme comprovado por declaração do órgão, o 

Defendente tampouco atuou no pedido, opinião, autorização ou deferimento do 

pagamento de passagens e diárias, sem qualquer intervenção de qualquer espécie do Sr. 

Deltan Martinazzo Dallagnol.  

 



 

26 

 

ATENDIMENTO@PIQUET.ADV.BR | WWW.PIQUET.ADV.BR 

79. Por ser muito esclarecedora, é importante transcrever o teor da seguinte 

declaração da Procuradoria da República (Doc. 05): 

 
Declaro para os devidos fins, a pedido da parte interessada, que o 

então Procurador da República Deltan Martinazzo Dallagnol, 

matrícula 859-1, CPF 029.513.469-01, não ocupou cargo de gestão, 

administração nem a função de ordenador de despesas entre 2014 

e 2021 na Procuradoria da República no Paraná, período de 

existência da força-tarefa da Operação Lava Jato. 

 

Declaro ainda que o referido Procurador atuou, no período 

mencionado, no exercício da atividade-fim do Ministério Público 

Federal. 

 

Declaro também que a função de coordenador da força-tarefa, não 

existe na estrutura administrativa dos quadros da Procuradoria 

da República no Paraná, não sendo, por consequência, função 

de gestão administrativa. 

 

Declaro, por fim, que os requerimentos de diárias e passagens são 

regidos pela Portaria PGR n. 41/2014 (com as alterações 

subsequentes) e que, nos termos dessa regulamentação, o 

requerimento é feito pelo interessado, competindo a decisão de sua 

autorização ou não a “ato do Procurador-Geral da República e 

dos Procuradores-Gerais de cada ramo do MPU, em relação aos 

seus respectivos propostos, permitida a delegação de competência” 

(Art. 28). 

 

80. Ora, como as próprias declarações do Ministério Público Federal indicam, 

o Defendente não exerceu quaisquer funções administrativas, nem mesmo a 

função de ordenador de despesas. Também não era responsável por solicitar e 

muito menos autorizar o pagamento de diárias ou passagens. Dessa forma, não 

há fundamento razoável para que fosse determinada a sua citação nos autos da presente 

TCE, já que ele não pode ser responsabilizado por atos de terceiros. 
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81. Logo, considerando a ausência de documentos que respaldem a citação 

do Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol, bem como a ausência de qualquer relação com os 

pagamentos realizados aos Procuradores da força-tarefa – visto que não decidiu o 

modelo adotado, não assinou ofício de solicitação, nem mesmo autorizou os 

pagamentos – não restam dúvidas de que a responsabilização buscada é manifestamente 

desarrazoada.  

 

VI. 2. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 

 

82. Como exposto, a citação do Defendente foi feita sem o amparo de 

documentos comprobatórios para tanto e sem existir qualquer relação do ex-membro 

do Ministério Público com os pagamentos realizados aos Procuradores da força-tarefa 

Dessa forma, observa-se a inequívoca violação ao art. 16 da Lei n.º 8.443/92 (Lei 

Orgânica do TCU), que especifica aqueles que poderão ser responsabilizados por 

irregularidades identificadas nos processos perante a Corte de Contas: 

 

Art. 16. As contas serão julgadas: 

(...) 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes 

ocorrências: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração 

à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional ou patrimonial; 

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao 

antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. 

§ 1° O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de 

reincidência no descumprimento de determinação de que o 

responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou 

prestarão de contas. 

§ 2° Nas hipóteses do inciso III, alíneas c e d deste artigo, o Tribunal, 

ao julgar irregulares as contas, fixará a responsabilidade solidária: 
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a) do agente público que praticou o ato irregular, e  

b) do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do 

mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do 

dano apurado. 

 

83. Conforme se observa, a Lei Orgânica do Tribunal registra expressamente 

que a responsabilidade solidária apenas seria aplicável a agentes públicos que praticaram 

os atos irregulares ou a terceiros que tenham contribuído para o cometimento do dano. 

 

84. Nesse mesmo sentido conclui a jurisprudência consolidada pelo Tribunal 

de Contas da União, que além de entender pela necessidade de conduta irregular, 

também exige a existência de liame causal com o débito apurado: 

 

O Acórdão proposto está, portanto, em dissonância com o que 

preceituam o art. 16, § 2º, da Lei Orgânica e o art. 209, § 5º, do 

Regimento Interno do Tribunal, ao disciplinarem que, no caso de dano 

ao Erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, ao 

julgar irregulares as contas, o Tribunal fixará a responsabilidade 

solidária “do agente público que praticou o ato irregular” e “do terceiro 

que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, 

de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano 

apurado.” 

 

Desta forma, nos termos da lei, para que o agente público seja 

responsabilizado pelos débitos, identificados nos processos de contas 

submetidos à apreciação deste Tribunal, é necessário que se 

estabeleça o liame causal entre a sua conduta irregular e o débito 

apurado. 

(Acórdão nº 3.441/2012-PL, TC 013.765/2006-0, Relator: 

RAIMUNDO CARREIRO, julgado em 10/12/2012) 

 

85. No caso, não há absolutamente nenhum documento ou evidência 

que demonstre ou sequer indique a existência de nexo causal entre qualquer 

ação do Defendente e a forma pela qual a Procuradoria-Geral da República 
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constituiu a força-tarefa a pedido do então procurador natural e do então 

procurador-chefe, que não eram o Defendente. Pelo contrário, há provas documentais 

inequívocas de que a suposta relação de causalidade, na verdade, não existe.  

 

86. Quanto ao nexo causal entre a atuação do responsável e as irregularidades 

apuradas pelo TCU, inclusive, este Tribunal esclarece ser necessário que o evento 

danoso seja efeito necessário de determinada causa, ou seja, decorra de forma direta e 

imediata da conduta do agente investigado: 

 

163. Contudo, tal argumento não merece prosperar. O nexo de 

causalidade entre a conduta dos agentes apontado no relatório da 

fiscalização teve por base a teoria do dano direto e imediato (também 

chamada de teoria da interrupção do nexo causal ou teoria da 

causalidade necessária) que prevalece nos julgados do TCU, conforme 

anota o Acórdão 1721/2016-TCU-Plenário, relatado pelo Exmo. 

Ministro Benjamin Zymler:  

 

'Para o estabelecimento do nexo de causalidade para fins 

de responsabilização, aplica-se no TCU a teoria do dano 

direto e imediato, também chamada teoria da interrupção do 

nexo causal, em detrimento da teoria da equivalência das causas 

e da teoria da causalidade adequada.' 

 

164. De acordo com a teoria do dano direto e imediato, também 

chamada de teoria da interrupção do nexo causal, o dever de reparar 

surge quando o evento danoso é efeito necessário de 

determinada causa, sendo que os termos 'direto' e 'imediato' 

devem ser interpretados, em conjunto, como 'necessários'. 

(Acórdão nº 2750/2020-PL, TC 026.363/2015-1, Relator: 

BENJAMIN ZYMLER, julgado em 14/10/2020) 

 

87. Diante do exposto, os próprios requisitos consolidados nos normativos e 

na jurisprudência deste Tribunal de Contas para responsabilização de gestores, como 
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elucidado, não podem ser verificados na atuação do Defendente, que se demonstrou 

desvinculada dos pagamentos questionados e da própria criação da força-tarefa. 

 

VI. 3. PREMATURA E INDEVIDA INSTAURAÇÃO DE TCE 

E INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 

DEFESA 

 

88. Há de se considerar, também, que a decisão pela instauração de Tomada 

de Contas Especial foi feita prematuramente, sem a devida elaboração de matriz 

de responsabilidade, sem a quantificação precisa, completa e individualizada de 

um eventual dano ao erário, assim como sem a realização de diligências e oitivas 

apontadas como fundamentais pela área técnica para a apuração das supostas 

irregularidades e determinadas no Acórdão 1.642/2022 pelos Ministros que integram a 

2ª Câmara do TCU. 

 

89. Ora, analisando-se os dois últimos documentos instrutórios elaborados 

nas Representações (peças 28 e 36 do TC 026.909/2020-0), é evidente que a 

SecexAdministração, por força de despacho do próprio Relator, ainda estava em 

processo de solicitação e análise de informações acerca dos pagamentos e da 

identificação dos membros que propuseram e autorizaram o modelo de gestão adotado 

na força-tarefa.  

 

90. No documento que precedeu o Acórdão 1.642/2022-2ªCâmara, inclusive, 

foi registrado que as informações presentes nos autos não teriam sido suficientes para 

sanear o processo. Portanto, a Secretaria especializada apontou que seriam necessários 

mais elementos para que fosse possível concluir sobre a existência de eventual dano ao 

erário e, ainda, quantificar esse dano e os seus responsáveis.  
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91. Ocorre que, como adiantado, não somente essas manifestações foram 

desconsideradas, como foi procedida a quantificação do débito e a identificação dos 

responsáveis pelo próprio Relator, sem apoio da unidade técnica responsável pelo caso, 

sem a elaboração de matriz de responsabilidade e sem considerar o exame de 

contrafactual referente a apuração ainda não concluída por parte do TCU da “diferença 

entre os custos com diárias e passagens e aqueles que teriam sido despendidos caso fosse 

realizada a remoção de interessados para atuar na força-tarefa da Lava-Jato”.  

 

VI. 3.1. TCE INSTAURADA SEM A DEVIDA MATRIZ DE 

RESPONSABILIDADE. 

 

92. No cenário exposto, cabe destacar que o Despacho de peça 24, 

responsável por definir os termos das citações e determinar a sua realização, não foi 

acompanhado da necessária matriz de responsabilidade. 

 

93. Conforme exposto na Decisão Normativa nº 155/2016, trata-se de 

elemento necessário ao melhor julgamento da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal 

de Contas da União, objeto da alínea "d" do § 1º do art. 10 da IN nº 71/2012. 

 

94. A mesma Decisão Normativa, aliás, apresenta em seu anexo modelo de 

matriz a ser seguido, contendo informações imprescindíveis tais como (i) 

irregularidade causadora do dano e (ii) nexo de causalidade (relação de causa e 

efeito).  

 

95. Nesse mesmo sentido aponta a Portaria Adplan n. 1/2010, responsável 

por fixar orientações para auditorias de conformidade, quando, além de apontar os 

mencionados requisitos, registra que esse elemento, ausente nestes autos, “permite a 

verificação da responsabilidade pelo achado e deve ser preenchida sempre que 
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houver achados que se constituam em irregularidades, cuja proposta de 

encaminhamento seja pela audiência ou citação de responsáveis, e somente para 

esses achados”. 

 

96. Ora, tem-se evidente a essencialidade do documento que busca tornar 

expresso os atos dos responsáveis que estão em apreciação, bem como o seu nexo de 

causalidade com os débitos apurados, de modo a permitir, por parte desses agentes, a 

verificação da suposta responsabilidade observada em relação a eles.  

 

97. Sem essa definição, como se verifica em relação ao Sr. Deltan Martinazzo 

Dallagnol no presente caso, não é viabilizado ao Defendente ter pleno 

conhecimento sobre o fato em relação ao qual deve se defender, em clara 

violação à sua ampla defesa. É como se defender de uma denúncia sem a existência 

de um inquérito. 

 

98. O impacto da ausência dessa matriz de responsabilização, vale destacar, é 

ainda mais tangível no presente caso, visto que a sua elaboração por essa Corte de 

Contas teria evidenciado a ausência dos elementos necessários à instauração da 

TCE em relação ao Defendente, evitando-se, assim, a sua indevida citação – 

conforme aprofundado nos tópicos anteriores, referentes à ilegitimidade do responsável 

e à ausência de nexo de causalidade com o débito apontado.  

 

99. Trata-se de fator que implica a necessidade de anulação da citação do 

Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol, promovida sem a elaboração de matriz de 

responsabilidade, visto que impossibilitou a ampla defesa e o contraditório do 

Defendente. 
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VI. 3.2. CITAÇÕES REALIZADAS SEM A ELABORAÇÃO DE 

CONTRAFACTUAL. 

 

100. O chamado “contrafactual” é absolutamente imprescindível quando se 

busca imputar dano decorrente de antieconomicidade. Imputa-se suposta 

antieconomicidade do modelo adotado de força-tarefa, contudo não aponta qual seria 

o custo do modelo que supõe que seria mais econômico. Além disso, imputa-se 

como débito todo o custo de funcionamento da força-tarefa, com diárias e passagens, 

quando o suposto débito deveria ser apenas a diferença entre o valor efetivamente gasto 

e o valor que seria gasto no modelo que supostamente seria mais econômico.  

 

101. De forma mais clara, a imputação de débito pelo TCU está sendo feita 

sem qualquer embasamento técnico, partindo de entendimento de que haveria modelo 

mais econômico alternativo em relação ao adotado. Todavia, essa suposta alternativa 

mais vantajosa não foi efetivamente calculada, como seria necessário, visto que 

não foi considerado o seu custo e a viabilidade do modelo.  

 

102. Primeiro, não foi analisada a viabilidade do modelo alternativo, como será 

mais aprofundado posteriormente. Um modelo de remoções somente poderia ocorrer 

após concurso de remoção nacional entre procuradores, possivelmente inviável. Além 

disso, os membros que assumiriam os ofícios criados em Curitiba/PR poderiam não ter 

nenhuma vocação para a atuação criminal e muito menos especialização na matéria. Ou 

seja, o modelo alternativo apontado como mais econômico é absolutamente incerto e 

não se sabe se seria capaz de trazer o mesmo resultado obtido com os integrantes que 

efetivamente trabalharam na força tarefa constituída.  

 

103. Segundo, não foram analisados os efetivos custos do modelo alternativo. 

Como exemplos de custos que deveriam ter sido estimados e inseridos na análise de 



 

34 

 

ATENDIMENTO@PIQUET.ADV.BR | WWW.PIQUET.ADV.BR 

viabilidade e vantajosidade do cenário proposto, citam-se: a) o transporte pessoal e dos 

dependentes, bem como o transporte de mobiliário e bagagem, também previstos no 

art. 227 da Lei Complementar 75/1993; b) os valores decorrentes da nova transferência 

ao final do período definido para atuação na força-tarefa, cuja vigência era de seis meses 

ou um ano; c) os custos com a substituição na origem dos procuradores removidos, pois 

a remoção deixava lacunas que geravam a necessidade de pagamento de verbas de 

substituição de ofício, conhecidas como GECO (Gratificação por Acúmulo de Ofício, 

prevista na Lei 13.024/2014, no valor mensal correspondente a 1/3 do subsídio do 

membro designado).  

 

104. Todos esses três tipos de custos extras são significativos e não existiam 

no regime de pagamento de diárias e passagens. Enfim, para imputar um débito, essa 

Corte de Contas deveria ter efetivamente levantado todos os custos no modelo 

alternativo e, apenas então, se o modelo alternativo fosse de fato mais vantajoso, 

determinado a instauração da TCE.  

 

105. Sem a consideração de todas as despesas e custos do modelo alternativo 

e das nuances específicas, devidamente deduzidas em uma análise técnica e com 

memória de cálculo a ser produzida, tem-se uma imputação de débito lastreada 

exclusivamente em impressões, ou seja, uma imputação de débito vazia de conteúdo, o 

que, por consequência, inviabiliza o próprio exercício do contraditório e da ampla 

defesa perante a Corte de Contas. Resta evidente, portanto, a ausência de 

pressupostos para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do 

processo: 

 

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. EXECUÇÃO 

PARCIAL DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. 1. A 
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Administração, em sede de procedimento de tomada de contas 

especial, vincula-se, precipuamente, à observância dos pressupostos 

instituídos em lei para a constituição e o desenvolvimento válido e 

regular do processo: a identificação dos responsáveis e a 

quantificação do dano, os quais, necessariamente, hão de estar 

escudados em fundamentos fáticos e jurídicos consistentes, vale 

dizer, de modo tal que o procedimento reúna indícios razoáveis que 

indiquem a presunção relativa da ocorrência de prejuízo ao erário e a 

imputação de responsabilidade de índole administrativa. 2. A 

precariedade da quantificação do dano, com inobservância dos 

requisitos estipulados no art. 210, § 1º, II, do Regimento Interno, 

caracteriza a ausência de pressupostos para a constituição e o 

desenvolvimento válido e regular do processo, conforme previsto 

no art. 212 do Regimento Interno. 3. Não se revela razoável atribuir 

ao responsável pela prestação de contas o dever jurídico de manter por 

infindáveis anos a documentação provavelmente já contabilizada e 

remetida ao órgão concedente. 

(Acórdão nº 1582/2007-1ªC, TC 019.944/2006-8, Relator: MARCOS 

VINICIOS VILAÇA, julgado em 06/06/2007) 

 

106. Nesse cenário, diante da complexidade da Operação analisada e das 

diversas circunstâncias que envolvem a gestão administrativa do MPF, a mera suposição 

de que a remoção dos servidores envolvidos seria a alternativa mais adequada, sem a 

análise dos demais cenários possíveis ou mesmo elaboração de cálculo dos demais 

encargos devidos no cenário adotado, reforça a prematura e ilegal instauração da 

Tomada de Contas Especial.  

 

107. Por outro lado, para além desses aspectos relacionados à quantificação do 

débito e à identificação dos responsáveis sem o apoio da unidade técnica responsável e 

sem o devido contrafactual, também é importante observar que o voto que embasa o 

Acórdão responsável pela instauração da TCE, ao transcrever o Despacho de 

09/11/2021 (peça 23 do TC 026.909/2020-0) em sua fundamentação, indicou que 
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seriam feitas diligências prévias para que, com tais informações, fossem promovidas as 

citações. O referido Despacho, transcrito na decisão, tinha por determinações: 

 

52. Ante todo o exposto, considerando as irregularidades 

caracterizadas nestes autos, em linha com o exposto neste despacho e 

em total aderência à manifestação Ministério Público de Contas, 

encaminhem-se os autos à Secex Administração para que: 

52.1. apure a diferença entre os custos com diárias e passagens e 

aqueles que teriam sido despendidos caso fosse realizada a remoção de 

interessados para atuar na força-tarefa da Lava-Jato; 

52.2. identifique e elabore proposta de citação dos procuradores que 

propuseram o modelo de força-tarefa adotado na Lava-Jato, analisando 

especificamente o papel do Procurador Deltan Martinazzo Dallagnol, 

que era conhecido como coordenador da força-tarefa e era o 

procurador natural do caso; 

52.3. identifique e elabore proposta de citação do Procurador-Geral 

que autorizou a constituição da força-tarefa, considerando não haver 

restado descartada a possibilidade de ela ter sido criada com o viés de 

beneficiar os procuradores envolvidos; 

52.4. identifique e elabore proposta de citação dos Procuradores-

Gerais que autorizaram os pagamentos referentes a diárias e passagens 

no modelo de força-tarefa escolhido; 

52.5. identifique e elabore proposta de citação dos Secretários-Gerais 

que autorizaram os pagamentos referentes a diárias e passagens no 

âmbito da força-tarefa no modelo escolhido; 

52.6. promovidas as apurações, submeta a este Relator as 

propostas de citação; 

52.7. Em adição, avalie em que medida outras forças tarefas podem ter 

incorrido nas mesmas falhas, ficando desde já autorizadas as diligências 

dirigidas ao Ministério Público Federal com o intuito de buscar maiores 

informações necessárias para essa análise ou as demais para a instrução 

do feito. 

 

108. Portanto, a 2ª Câmara autorizou a realização de tais diligências para que, 

apenas então, fosse feita a individualização das condutas e a citação dos envolvidos. 

Ocorre, contudo, que as determinações das referidas oitivas e diligências feitas pela 2ª 
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Câmara não foram cumpridas pelo Relator. Não apenas foi desconsiderada a 

constatação da unidade técnica quanto à necessidade de novas diligências, como deixou-

se de realizar as oitivas de diversos agentes absolutamente fundamentais para a adequada 

avaliação das supostas irregularidades identificadas pela Corte de Contas. 

 

109. No entanto, o Despacho de 12/04/2022 (peça 24) promoveu as citações 

com base em uma análise subjetiva e feita sem as informações que seriam obtidas com 

as diligências determinadas pela 2ª Câmara para a definição de quem seriam os 

responsáveis citados no processo. Tanto que, mesmo dentro do critério de 

responsabilização consignado no documento, deixou-se de citar, por exemplo, o atual 

Procurador-Geral da República, responsável pela autorização de parte dos gastos 

impugnados, o que denota quebra de impessoalidade na imputação do débito. Tal 

cenário novamente reforça a prematura e indevida instauração da Tomada de Contas 

Especial.  

 

110. E aqui cabe um registro importante. Todas as administrações anteriores, 

em um momento ou em outro, autorizaram o funcionamento de alguma força-tarefa. 

Análise pormenorizada realizada pela Corregedoria-Geral do MPF em correição 

extraordinária identificou no ano de 2019 mais de 20 forças-tarefas constituídas e em 

funcionamento, o que demonstra que esse modelo era utilizado com frequência por 

diversas administrações em razão de seus bons resultados nas apurações.  

 

111. Por tudo isso, e diante da indevida instauração da Tomada de Contas 

Especial ora sub judice, novamente observa-se a necessidade de arquivamento destes 

autos sem qualquer sanção ao Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol.  
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112. Subsidiariamente, reconhecendo-se que, sem o levantamento de custos 

detalhado e completo do modelo alternativo, não se pode falar em prejuízo ao erário, 

requer-se que tal valor seja imediatamente calculado pela SecexAdministração. 

 

113. Em tal cenário, cabe registrar que, caso a instrução posterior indique 

novos fundamentos ou mesmo débitos para a imputação do Sr. Deltan Martinazzo 

Dallagnol – ou seja, que não tenham sido inicialmente imputados ao Defendente na 

citação de peça 75 – nova citação deverá ser promovida, sob pena de violação ao 

contraditório e à ampla defesa.  

 

114. Trata-se de entendimento consolidado neste Tribunal de Contas, que 

apenas afasta a necessidade de nova citação ou citação complementar em casos 

nos quais o novo débito apurado seja inferior ao indicado inicialmente e seja 

correspondente às mesmas imputações, de modo a assegurar o contraditório. É o 

que segue:  

 

Cumpre destacar ainda que a redução do montante indicado no edital 

de citação não configura qualquer prejuízo à defesa e não obriga ao 

envio de novo expediente, como é pacífico na jurisprudência deste 

Tribunal (Acórdão 3123/2006-TCU-Primeira Câmara, 2.489/2007-2ª 

Câmara, 2.816/2008- 1ª Câmara, 2.103/2009-2ª Câmara). É 

importante observar que a comunicação dirigida ao responsável 

cumpriu sua função de provocar o contraditório, pois foram 

especificados com clareza a conduta faltosa, o período de apuração, as 

penalidades cabíveis, os meios para acesso ao detalhamento do débito 

e seu valor total (ainda que em maior monta). 

(Acórdão nº 2158/2013-PL, TC 009.627/2012-0, Ministro Relator 

ANA ARRAES, julgado em 14/08/2013) 

 

 

 
 



 

39 

 

ATENDIMENTO@PIQUET.ADV.BR | WWW.PIQUET.ADV.BR 

VII. 

VIABILIDADE E ECONOMICIDADE DOS MODELOS. 

 

115. Ainda que não se entenda pela ausência de pressupostos para a instauração 

da presente Tomada de Contas Especial – o que se argumenta por eventualidade –, é 

necessário reconhecer que o formato alternativo proposto nesses autos não seria 

viável e que o modelo de força-tarefa adotado prezou pelo princípio da 

economicidade. 

 

VII. 1. MODELO ALTERNATIVO PROPOSTO. 

 

116. Nesse sentido, inicialmente é preciso observar que a alternativa 

supostamente mais econômica apresentada nestes autos, em realidade, foi aventada 

sem se considerar diversos encargos dela decorrentes. Em realidade, entendeu-se, 

equivocadamente, que as ajudas de custos seriam os únicos ônus a serem 

considerados nesse modelo, de tal forma que o débito apurado foi feito por meio de 

cálculo simplório subtraindo o montante pago em passagens e diárias para Curitiba do 

valor correspondente a três vezes a remuneração de cada Procurador (peça 20). 

 

117. Como previamente apontado, trata-se de consequência da abrupta 

determinação das citações, feita sem qualquer embasamento técnico ou mesmo suporte 

da unidade instrutora. Assim, cumpre reforçar os elevados custos decorrentes do 

modelo de remoção proposta e da transferência necessária após o encerramento da 

força-tarefa. 

 

118. Dentre esses custos já abordados, cumpre relembrar (i) o transporte 

pessoal e dos dependentes; (ii) o transporte de mobiliário e bagagem; (iii) os valores 

decorrentes da nova transferência ao final do período definido para atuação na força-
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tarefa; e (iv) custos com a substituição na origem dos procuradores removidos, em razão 

das lacunas que geravam a necessidade de pagamento de verbas de substituição.  

 

119. Destaca-se, inclusive, que a unidade técnica se pronunciou sobre esses 

aspectos desconsiderados pelo modelo alternativo, afastando a possibilidade de 

mudança da residência dos Procuradores antes mesmo da sua proposição pelo 

Relator (peça 19): 

 

40. Assim, aqui, também, as informações não indicam irregularidades 

aparentes. Quanto a alegação dos representantes que teria sido, 

possivelmente, mais econômico terem constituído residência na 

sede da operação em Curitiba/PR, além de a medida implicar a 

vontade e decisão pessoal do membro indicado/designado, e de 

ser necessário levar em conta o custo pessoal da mudança para o 

membro e família, e os custos indenizatórios atrelados, trata-se 

de decisão eminentemente interna corporis, sobre a qual a 

atuação deste tribunal é limitada, em não havendo indícios de 

ilicitude ou improbidade evidente.  

 

41. Em suma, a opção do parquet pela concessão de diárias e passagens 

mediante solicitações individualizadas, conforme a necessidade de 

deslocamento do membro designado para atuar na operação, por si só, 

não apresenta indícios de terem sido infringidos os princípios da 

eficiência, da moralidade ou da economicidade administrativa, bem 

como, não foram detectados indícios de irregularidade nas 

informações sobre os beneficiários, datas, motivos e quantias pagas 

detalhadas nas planilhas fornecidas.  

 

120. Nesse mesmo sentido, como bem explanou o MPF em manifestação 

recente nestes autos (peça 203), o modelo alternativo proposto implicaria uma série de 

consequências indesejáveis, evidenciando que esse formato não resultaria na 

observância do princípio da economicidade.  
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121. Dentre esses aspectos, destaca-se que o ato de remoção somente 

poderia ocorrer após um concurso de remoção nacional entre Procuradores da 

República, no qual os membros mais antigos teriam preferência na escolha dos ofícios, 

não sendo possível fazer uma remoção exclusiva para membros de notória 

capacidade na matéria de combate à corrupção para atuar na Operação Lava Jato. 

Dessa forma, além dos inequívocos custos elevados necessários para tanto, os membros 

que assumiriam os ofícios criados em Curitiba/PR poderiam não ter nenhuma vocação 

para a atuação criminal e muito menos especialização na matéria.  

 

122. Também foi destacado que, para haver remoção, seria necessária a 

criação de novos ofícios na Procuradoria da República do Paraná, tratando-se de 

ato extremamente complexo e que resultaria em consequências incompatíveis com a 

temporalidade das forças-tarefas. Ora, a criação de novos ofícios implicaria elevados 

gastos não apenas com a disponibilização e manutenção de estrutura, como também 

com a remuneração de pessoal atuante no local.  

 

123. Não suficiente os aspectos já levantados, que por si só deveriam resultar 

na nova elaboração dos cálculos de imputação de débito, é importante destacar que 

o modelo alternativo proposto, por se encontrar amparado na promoção de remoções 

de Procuradores para atuarem na força-tarefa, seria “totalmente estranho à 

possibilidade de gestão do Ministério Público Federal e ao estatuto de 

magistratura que rege a carreira dos membros do Ministério Público Federal”, 

como apontado pelo Ministério Público Federal em sua manifestação (peça 203).  

 

124. Para tanto, o MPF esclareceu que os membros do Ministério Público 

Federal não estão sujeitos ao poder hierárquico do Procurador Geral da República em 

alguns aspectos, tais como à forma de prestação da atividade e sua mobilidade ou 

remoção.  
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125. Assim, foi explanado que, em atos de gestão, o Procurador Geral da 

República jamais pode considerar como opção viável, ainda que economicamente 

vantajosa ao erário, dar ordens para que os membros das respectivas instituições ajam 

de determinada forma ou para atingir determinado resultado.  

 

126. Ademais, enquanto na Administração Pública o servidor pode ser 

removido a qualquer tempo, para qualquer finalidade de interesse público e 

independente de sua concordância, o Procurador Geral da República não teria esse 

poder sobre os membros. Desse modo, somente por determinação do órgão colegiado 

autônomo interno, mediante processo legal em que se assegura ampla defesa, poderia 

ser removido membro contra a sua vontade. 

 

127. Além disso, foi apontado também que, em razão da independência 

funcional, os removidos não teriam nenhuma obrigação de participar de um grupo de 

apoio, ou uma força-tarefa da Operação Lava Jato. Isso, pois, um membro do MPF não 

tem obrigação de se sujeitar, no exercício de sua atividade funcional, a nenhum outro 

órgão ou membro da Instituição. 

 

128. Por fim, também é preciso considerar que essa temporariedade da 

força-tarefa, constituída inicialmente por seis meses e prorrogada por prazos de no 

máximo um ano, mostra-se incompatível com o formato proposto, em razão dos 

empecilhos e dos gastos excessivamente onerosos que seriam arcados sem se ter 

conhecimento sobre a duração das atividades. Afinal, o ordenador de despesas não 

poderia considerar, em sua análise, os custos advindos de um período diferente daquele 

formalmente autorizado, pois isso significaria considerar custos não autorizados. 
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VII. 2. VIABILIDADE E ECONOMICIDADE DO 

MODELO ADOTADO. 

 

129. Por sua vez, no que se refere ao formato no qual foi constituída a força-

tarefa em análise, também houve manifestação da SecexAdministração, concluindo-se 

que os dados levantados não indicariam o descumprimento de disposições legais ou 

permitiriam detectar desvio na utilização das indenizações pelos agentes envolvidos no 

âmbito da operação (peça 19): 

 

32. A leitura das motivações dos deslocamentos, períodos 

envolvidos, trechos viajados e valores indenizados não indicam 

irregularidade aparente, sendo os motivos mais frequentes dos 

deslocamentos: participar de diligências, oitivas, audiências, 

reuniões de trabalho da força tarefa, encontro das forças-tarefas, 

reuniões com colaboradores da força-tarefa, reuniões com 

investigados, atuar na sede em Curitiba/PR etc. Tanto esses dados, 

quanto o mero levantamento dos montantes gastos, não permitem, por 

si só, a formulação de juízo ou a verificação de irregularidade concreta, 

uma vez ausentes indícios que levem à suspeita de pagamentos 

indevidos específicos, que poderiam suscitar investigação 

direcionada. 

 

(...) 

 

34. No que toca a esses gastos, as representações também se limitam a 

questionar os montantes executados no âmbito da operação, por 

entenderem terem sido elevados, mas não apresentaram indícios de real 

irregularidade ou ilegalidade, tampouco os dados fornecidos pelo 

MPU indicam utilização desarrazoada, ou infração a normas 

legais e dispositivos internos.  

 

(...) 
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39. De fato, conforme a tabela, os procuradores citados foram os que 

mais receberam diárias e passagens, estando entre eles Isabel Cristina 

Groba. Porém, esses membros atuam/atuaram na operação por 

diversos exercícios; a maior parcela das viagens ocorreu de suas cidades 

de origem (Porto Alegre, São Paulo, Jacarezinho) para a sede da 

operação em Curitiba/PR – mas, também, para trabalhos nos 

demais núcleos em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo; para 

reuniões de trabalho ordinárias e específicas da força-tarefa ou 

outras atuações atreladas à operação, e em datas intercaladas, 

descaracterizando diárias contínuas. 

 

(...) 

 

46.Sendo assim, no contexto geral, ao que tudo indica, os normativos 

vigentes fundamentaram os gestores do MPU a agirem dentro 

das suas competências; o retorno da operação indica resultados 

positivos para a sociedade e para os erário federal e, em alguns 

casos, estaduais; o tipo de operação demandava competências, 

designações e expertises, por certo, que não somente as rotineiras no 

âmbito do MPU, sendo requeridos profissionais com alta qualificação, 

conhecimentos, desenvolturas etc; além do que, a operação em si, 

tornou-se altamente midiática, implicando novos níveis de satisfação 

dos cidadãos. 

 

47. Do exposto, considerando todos os fatos e valores acima expostos, 

não se detectaram indícios de que os valores gastos com as 

gratificações, diárias e passagens no âmbito da força-tarefa Lava Jato 

revelem que o custo operacional das unidades da operação em São 

Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba teriam incorrido em ato antieconômico 

para o erário, ou em ofensa ao princípio constitucional da eficiência. 

 

(...) 

49. Os dados levantados e enviados pelo MPF a respeito dos 

pagamentos de diárias e passagens aos procuradores designados 

para atuarem na Lava Jato (peça 15 deste processo e peça 17 do 

TC 026.997/2020-7) também não indicam descumprimento dos 

dispositivos legais, regramentos administrativos ou elementos 

que permitam detectar eventual desvio na utilização das 

indenizações pelos membros, servidores e colaborados no 
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âmbito da operação; afronta à legitimidade, desnecessidade ou 

não pertinência dos gastos incorridos, à luz dos princípios da 

eficiência e da economicidade (TC 005.472/2021-0); nem que os 

pagamentos das diárias e passagens aos membros Januário Paludo, 

Antonio Carlos, Orlando Martello Junior, Diogo Castor de Mattos e 

Carlos Fernando dos Santos Lima, atuantes na operação entre 2014 e 

2020, tenham sido irregulares em razão de não terem sido removidos 

e constituído residência na sede da operação em Curitiba/PR (TC 

005.580/2021-8). Mesmo eventual avaliação da conformidade e da 

legalidade de cada processo de requisição de deslocamento resta 

inviável sob o ponto de vista prático, em não havendo indícios 

específicos de irregularidades ou ilegalidades nas solicitações 

individuais, ou de que os gestores não tenham seguido os ritos e 

normativos fundamentais que regulamentam a concessão das diárias e 

passagens. 

 

50. Portanto, não foram constatados indícios concretos de ato 

antieconômico para o erário ou de ofensa explícita ao princípio 

constitucional da eficiência, conforme suscitado pelos representantes, 

cabendo observar que a Lava Jato não constitui mera operação 

regular, ordinária do MPF, mas de extensa duração e 

complexidade, midiática e sob alta expectativa de satisfação 

popular, com retorno financeiro significativo. 

 

130. Ora, pelos trechos transcritos, é possível observar que além de não terem 

sido observados gastos desarrazoados, as diárias levantadas também se referiam a 

trabalhos nos demais núcleos em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, não se tratando 

apenas de gastos que supostamente seriam excluídos com a alteração da lotação desses 

gestores. 

 

131. Aliás, é preciso destacar, aqui, que praticamente todos os Procuradores 

da República que foram designados para atuar na força-tarefa foram lotados 

provisoriamente na Procuradoria da República no Paraná. Conforme abordado 

anteriormente, como os membros do Ministério Público não podem ser removidos ou 
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lotados em outras unidades sem sua anuência, apenas dois dos quinze Procuradores da 

República não foram lotados provisoriamente em Curitiba.  

 

132. Por sua vez, em relação aos seis Procuradores Regionais da República 

designados para integrar força-tarefa, nenhum deles teve lotação provisória deferida 

por absoluto impedimento legal. Ao contrário dos Procuradores da República, que 

são lotados nas Procuradorias da República, os Procuradores Regionais da República 

são membros do Ministério Público Federal que atuam no segundo grau da carreira, 

sendo lotados exclusivamente nas Procuradorias Regionais da República, que somente 

existem no Distrito Federal, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e São 

Paulo/SP. 

 

133. Nesse cenário, no que tange às parcelas efetivamente pagas para atuação 

em Curitiba, é preciso desconstituir o equivocado entendimento de que essas 

solicitações seriam ilimitadas, o que, de fato, poderia prejudicar a economicidade do 

modelo. Em realidade, mesmo que alguns integrantes da força-tarefa tivessem que 

permanecer fora de sua sede por mais tempo, receberiam no máximo o número 

de diárias estipulado pelas referidas normas internas – inicialmente definido em 

dez diárias e posteriormente alterado para oito com a Portaria 16/2016, revogada em 

2022.  

 

134. Trata-se de aspecto reforçado na recente manifestação do MPF (peça 203) 

que, além de apontar a existência de limite máximo de diárias por mês para cada membro 

do Ministério Público Federal designado, também explanou que a definição de limite de 

diárias para membros auxiliares se encontra dentro do poder normativo do Conselho 

Nacional do Ministério Público, possuindo competência normativa originária e primária, 

decorrente diretamente do texto constitucional.  
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135. Quanto a esse aspecto, inclusive, ressalta-se que, além de ter sido adotado 

o sistema da lotação provisória como regra para os Procuradores da República – 

reduzindo-se ao máximo os custos necessários para viabilizar a força-tarefa –, os casos 

excepcionais nos quais não houve lotação provisória para esses membros do Ministério 

Público Federal resultaram em não afastamento de suas funções no ofício de origem. 

Então, apesar de receberem diárias nos casos de deslocamento para Curitiba, como não 

se afastaram de suas funções, não houve gastos com a GECO para cobrir seus 

ofícios. Em outros termos, o custo das diárias foi compensado pelo custo da GECO 

não paga. 

 

136. Por fim, como bem destacado pela unidade técnica e pelo MPF, não há 

dúvidas quanto ao enorme impacto da força-tarefa para a sociedade e para o erário, 

resultando, aliás, na homologação de acordos de leniência envolvendo cerca de R$ 21 

bilhões em recuperações previstas em acordos celebrados. 

 

137. Portanto, o formato adotado para a força-tarefa, além de estar compatível 

com os normativos que regem a atuação e organização do Ministério Público, apresenta-

se mais econômico em relação ao modelo alternativo e não resultou em indícios de 

desvio das indenizações pagas. Tais conclusões, por consequência, atestam a 

insubsistência das irregularidades apontadas por essa Corte de Contas e, por 

consequência, implicam o arquivamento do presente processo em relação a Sr. 

Deltan Martinazzo Dallagnol sem qualquer aplicação de sanções ao Defendente. 
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VIII. 

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. 

 

138. Como visto acima, não estão presentes os pressupostos necessários à 

instauração da Tomada de Contas Especial. No caso, há uma imputação feita sem 

elementos suficientes, bem como foi adotado modelo alternativo como parâmetro sem 

ser estimados todos os encargos necessários para tanto. Assim, restará ao Defendente 

demonstrar que, além de não poder ser responsabilizado, não há, no caso, de se falar em 

prejuízo, já que a opção adotada foi legítima e econômica. 

 

139. Ocorre que, na praxe do TCU, apesar de legalidade questionável, há uma 

certa inversão do ônus da prova, na qual se impõe ao acusado o ônus de demonstrar a 

regularidade dos fatos. Tal ônus probatório, contudo, não pode ser imposto sem que se 

disponha, por outro lado, do direito de produzir a prova necessária à demonstração do 

bom direito do auditado. 

 

140. Com efeito, o Código de Processo Civil estipula que as partes que 

compõem o processo podem produzir provas, por meio legais e moralmente legítimos, 

para evidenciar a verdade dos fatos e auxiliar na formação da convicção do juiz. Um dos 

tipos de provas é a pericial, que é realizada por meio de exame, vistoria ou avaliação de 

um perito com conhecimento técnico ou científico.  

 

141. Não só isso, mas a Lei n.º 9.784/1999 – assim como o CPC, 

subsidiariamente aplicável ao processo do TCU – confere ao interessado, nos termos de 

seu art. 38, o direito de requerer diligências e perícias na fase instrutória e antes da 

tomada da decisão.  

 



 

49 

 

ATENDIMENTO@PIQUET.ADV.BR | WWW.PIQUET.ADV.BR 

142. Nesse contexto, pontue-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que 

cabe ao TCU observar o direito à realização de prova pericial solicitada nos autos 

do processo administrativo, sob pena de nulidade do acórdão. 

 

E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INCISOS 

II E III DO ART. 88 DA LEI Nº 8.666/1993) – ATO DO 

MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E DA 

TRANSPARÊNCIA – PROCEDIMENTO DE CARÁTER 

ADMINISTRATIVO INSTAURADO PERANTE A 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO – SITUAÇÃO DE 

CONFLITUOSIDADE EXISTENTE ENTRE OS INTERESSES 

DO ESTADO E OS DO PARTICULAR – NECESSÁRIA 

OBSERVÂNCIA, PELO PODER PÚBLICO, DA FÓRMULA 

CONSTITUCIONAL DO “DUE PROCESS OF LAW” – 

PRERROGATIVAS QUE COMPÕEM A GARANTIA 

CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO – O 

DIREITO À PROVA COMO UMA DAS PROJEÇÕES 

CONCRETIZADORAS DESSA GARANTIA 

CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DE 

AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal tem reafirmado a essencialidade do princípio que consagra o 

“due process of law”, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, 

que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e 

condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que 

em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade do 

próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos. Precedentes. 

Doutrina. - Assiste, ao interessado, mesmo em procedimentos de 

índole administrativa, como direta emanação da própria garantia 

constitucional do “due process of law” (CF, art. 5º, LIV) – 

independentemente, portanto, de haver previsão normativa nos 

estatutos que regem a atuação dos órgãos do Estado –, a prerrogativa 

indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios 

e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º, LV). - Abrangência da cláusula 

constitucional do “due process of law”, que compreende, dentre as 

diversas prerrogativas de ordem jurídica que a compõem, o direito à 
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prova. - O fato de o Poder Público considerar suficientes os elementos 

de informação produzidos no procedimento administrativo não 

legitima nem autoriza a adoção, pelo órgão estatal competente, de 

medidas que, tomadas em detrimento daquele que sofre a persecução 

administrativa, culminem por frustrar a possibilidade de o próprio 

interessado produzir as provas que repute indispensáveis à 

demonstração de suas alegações e que entenda essenciais à condução 

de sua defesa. - Mostra-se claramente lesiva à cláusula 

constitucional do “due process” a supressão, por exclusiva 

deliberação administrativa, do direito à prova, que, por compor 

o próprio estatuto constitucional do direito de defesa, deve ter o 

seu exercício plenamente respeitado pelas autoridades e agentes 

administrativos, que não podem impedir que o administrado 

produza os elementos de informação por ele considerados 

imprescindíveis e que sejam eventualmente capazes, até mesmo, 

de infirmar a pretensão punitiva da Pública Administração. 

Doutrina. Jurisprudência. 

(RMS 28517 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 

julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-082  

DIVULG 30-04-2014  PUBLIC 02-05-2014) 

 

143. Para mais, não se trata de medida que contrariaria as disposições da Lei 

n.º 8.443/1992, havendo inclusive intenção do TCU de incluir no art. 110, § único, do 

projeto de novo Regimento Interno do Tribunal (TC 033.854/2018-1) previsão para que 

o CPC e a Lei do Processo Administrativo sejam aplicados supletiva e subsidiariamente 

àquele normativo. 

 

144. Assim, além de inexistirem impeditivos para que seja autorizada a 

produção de prova pericial e testemunhal nestes autos, ressalta-se que sua negativa 

implicaria em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da 

verdade real, uma vez que estariam sendo limitados o efetivo cumprimento das 

garantias inerentes ao processo administrativo e a concreta participação dos 

interessados. Nesse sentido, deve ser incorporada propiciada a produção de prova para 

que as garantias inerentes ao devido processo administrativo sejam, efetivamente, 
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aplicadas ao escopo da fiscalização, e para que haja concreta participação dos 

interessados.  

 

145. À vista do exposto, requer-se o deferimento da produção de prova 

pericial, mediante a elaboração de análise técnica que compare os dois modelos, o de 

diárias e o modelo alternativo proposto, considerando o período de duração e de 

renovação das forças-tarefas e os valores que seriam pagos a título de ajuda de custo e 

de GECO.  

 

146. Ademais, requer-se também a produção de prova testemunhal voltada 

a atestar que (i) o Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol não participou da concepção da força-

tarefa da Operação Lava Jato, nem mesmo da escolha da forma de trabalho dos seus 

integrantes; (ii) a apontada função de “coordenador” da força-tarefa era meramente 

informal e direcionada à organização dos trabalhos de atividade-fim do Ministério 

Público da União; (iii) o Autor não atuava no pedido, autorização ou decisão sobre a 

concessão de diárias aos demais procuradores; (iv) o Autor não exerceu quaisquer 

funções administrativas durante o período da força-tarefa analisada; (v) o modelo de 

força-tarefa era largamente utilizado no MPF.  
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IX 

PEDIDOS 

 

147. Por todo o exposto, conclui-se que o Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol não 

pode ser responsabilizado pelos pagamentos realizados ou mesmo pela definição do 

modelo da força-tarefa. Isso se deve não apenas pela vedação de atuação do 

Representante no caso, pela quebra de impessoalidade apontada, assim como também 

pela necessidade de observância da autonomia do Ministério Público e da atuação no 

TCU em fiscalização de segunda ordem.  

 

148. Não suficiente, conforme demonstrado tem-se necessário o arquivamento 

dos presentes autos em relação ao Defendente em razão da ausência dos pressupostos 

para instauração de TCE da viabilidade e economicidade do modelo de força-tarefa 

adotado.  

 

149. Subsidiariamente, requer-se o chamamento dos demais envolvidos e a 

renovação das citações, com novo prazo para a elaboração de defesa, após o TCU 

construir o contrafactual de quais seriam os custos se a operação fosse estruturada como 

defende o d. Relator.  

 

150. Ainda subsidiariamente, caso essa Corte de Contas proceda com a 

elaboração de nova instrução sobre o caso contendo imputações ou mesmo débitos não 

indicados no chamamento inicial do Defendente, requer-se a expedição de nova citação, 

de modo a viabilizar o contraditório e a ampla defesa do Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol 

em relação à integralidade dos apontamentos do Tribunal. 

 

151. Requer-se, ainda, a produção de prova pericial, testemunhal e documental 

adicional, conforme requerido acima. 
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152. Expostas as alegações de defesa do Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol, 

requer-se que seja a presente Tomada de Contas Especial arquivada em relação 

ao Defendente, excluindo-o do rol de responsáveis. 

 

 

Brasília, 27 de junho de 2022. 

 

 

ARTHUR LIMA GUEDES 
OAB/DF 18.073 

GILBERTO M. CALASANS GOMES 
OAB/DF 43.391 

MARIANA CARVALHO C. T. MOREIRA 
OAB/DF 68.143 
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ROL DE DOCUMENTOS 

 

Doc. 01. Memorando 370/2014-PRPR; 

Doc. 02. Despacho 201/2014 GAB/PR; 

Doc. 03. Declaração de férias; 

Doc. 04. Denúncias apresentadas à Justiça na operação Lava Jato; 

Doc. 05. Declarações funcionais. 

 


