
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 5025349-
96.2022.4.04.0000/PR

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de requerimento de suspensão de tutela provisória
de urgência, formulado pela União, na forma do artigo 4º da Lei nº
8.437/92 c/c artigo 1º da Lei nº 9.494/97, visando à suspensão dos efeitos
da decisão proferida no procedimento comum nº 5033048-
90.2022.4.04.7000/PR, nos seguintes termos (evento 9 na origem):

1. O autor requer a concessão de tutela de urgência a fim de que
seja determinada a suspensão da tramitação do TC 006.470/2022-0
até o julgamento de mérito da presente ação.

Deduz a sua pretensão de acordo com os seguintes fundamentos: a)
em 31/07/2020, foi autuada a Tomada de Contas 026.909/2020-0 no
âmbito do Tribunal de Contas da União (TCU), processo que reúne
Representações formuladas por parlamentares e por procurador do
Ministério Público junto ao àquela Corte de Contas; b) discute-se
ali, essencialmente, a opção administrativa adotada pela
Procuradoria Geral da República (PGR) consubstanciada na
autorização para o pagamento de passagens e diárias aos
Procuradores da República que, lotados em outras cidades
brasileiras, foram indicados para atuarem em Curitiba, onde se
desenvolveriam os trabalhos da denominada Operação Lava Jato;
c) alega-se basicamente que, ao invés de ter autorizado o
pagamento de passagens e diárias, a Procuradoria Geral da
República deveria ter promovido a remoção de tais Procuradores
para Curitiba, opção que seria supostamente mais econômica e
menos onerosa aos cofres públicos; d) após a realização de
diligências junto à Procuradoria Geral da República (PGR), foi
então lançada nos autos instrução pela Unidade Técnica
responsável pelo caso – SecexAdministração – que não constatou
qualquer irregularidade nos procedimentos administrativos e
financeiros adotados pela PGR em relação à Operação Lava Jato,
conforme se vê nas seguintes conclusões daquele órgão interno do
TCU; e) contrariando porém o entendimento da Unidade Técnica –
e, com todas as vênias, sem razão alguma - o Ministro Relator,



Bruno Dantas, em 31/08/2021, determinou a continuidade da
instrução do processo para que fosse apurada “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”; f) tratava-se de
diligência reforçada posteriormente em 09/11/2021 (Doc. 04) e que
a instrução da SecexAdministração, de 14/12/2021, apontou nunca
ter sido devidamente concluída (Doc. 05); g) na mesma
oportunidade, data vênia de maneira indevida, o eminente Relator
determinou viesse aos autos nova manifestação do Subprocurador-
Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Lucas Rocha
Furtado – formulador aliás de uma das Representações –, em que
pese tenha sido sorteado outro Procurador, Rodrigo Medeiros de
Lima, para atuar como representante do MPTCU nos autos; h) em
clara violação à Portaria-MP/TCU nº 02, de 31 de agosto de 2020,
o autor da Representação oficiou mais uma vez nos autos e,
obviamente, novamente sustentou os argumentos de sua própria
Representação; i) após essa manifestação, o Ministro Relator
determinou a identificação de responsabilidades e a quantificação
dos débitos, para fins de citação; j) além disso, autorizou, a
realização de diligências dirigidas ao MPF com o intuito de instruir
o feito; k) seguindo essas orientações, a SecexAdministração se
pronunciou (Doc. 08) propondo a realização de diligências junto à
Secretaria-Geral do Ministério Público Federal, para que
encaminhasse elementos necessários à identificação dos
procuradores que propuseram o modelo de gestão das forças-tarefas
Amazônia, Ápia, Araguaia, Ararath, Ava Guarani, Bullish,
Greenfield, Hydro-Alunorte, Lava Jato Curitiba, Lava Jato Rio de
Janeiro, Lava Jato São Paulo, Lava Jato PGR, Mina Córrego do
Feijão, Mutange, Pinheiro e Bebedouro, Postalis, Rio Doce, Topique
e Zelotes, bem como a justificativa para a adoção dos seus modelos;
l) todavia, direcionando a atenção do processo especificamente à
Lava Jato Curitiba, com o entendimento equivocado de que já
existiriam diversos documentos, amplos e robustos, para a análise
determinada, o Ministro Relator sinalizou a “exterma urgência e
prioridade” da instrução do feito, ao passo em que orientou a
constituição de apartado para analisar as demais forças-tarefas,
conferindo em relação a elas maior prazo para a realização das
diligências necessárias; m) já com as informações fornecidas pelo
MPF, a Unidade Técnica proferiu nova instrução apontando que as
considerações trazidas aos autos não teriam sido suficientes para
sanear o feito e que seria necessário obter mais informações para
“a quantificação precisa, completa e individualizada de um eventual
dano ao Erário”; n) ocorre que, em 12/04/2022, desconsiderando os
alertas da SecexAdministração quanto à insuficiência de elementos
capazes de propiciar uma decisão sobre o caso, o eminente Relator
incluiu o processo em pauta para julgamento da 2ª Câmara; o)
assim, restou apreciado o Acórdão 1.642/2022-2ªCâmara (Doc. 10),
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;
p) no mesmo dia do julgamento, em uma rapidez surpreendente, foi
autuada a Tomada de Contas Especial aqui questionada (TC



006.470/2022-0), na qual, ao contrário das ordens anteriores de
identificação de responsáveis e quantificação pela área técnica
responsável pelo caso, foi o próprio Relator quem, por Despacho,
“escolheu” aqueles que deveriam responder pelo suposto débito; q)
diante da ausência de qualquer irregularidade apurada pela
Secretaria na concessão das diárias, o “critério” defendido no
despacho foi o de responsabilizar quem solicitou a constituição da
Força Tarefa, o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no
Paraná, o Procurador-Geral que aprovou o modelo administrativo
definido no âmbito da PGR, e os Procuradores da República que
teriam sido beneficiados; r) no entanto, fugindo do seu próprio
“critério” de responsabilização consignado no citado Despacho, o
eminente Relator determinou a citação do Autor desta ação
anulatória, Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol, para responder e
figurar como responsável pelo alegado débito na Tomada de Contas
Especial; s) o Autor NÃO pediu, solicitou ou requereu a constituição
da força-tarefa da Operação Lava Jato, NÃO participou da
definição e tampouco autorizou o modelo administrativo-finaceiro
adotado pela PGR para a citada Operação, e mais grave ainda,
NÃO recebeu diárias ou passagens; t) o Sr. Deltan Martinazzo
Dallagnol morava e ainda mora em Curitiba, circunstância que o
exime de qualquer responsabilidade pelo recebimento de diárias e
passagens, já que não as recebeu, e tampouco pelas diárias e
passagens recebidas por terceiros; u) ademais, parece efetivamente
ter havido uma escolha direcionada e arbitrária daqueles que
seriam responsabilizados, já que, por exemplo, foi determinada a
citação de apenas um dos três Procuradores-Gerais da República
que autorizaram o pagamento das diárias e passagens, após
deliberação, em todos os casos, do Conselho Superior do Ministério
Público Federal; v) nenhum membro do citado conselho foi incluído
na referida TCE, nem mesmo os ordenadores de despesas, como
seria natural caso houvesse alguma irregularidade; w) antes mesmo
de o Autor apresentar suas alegações de defesa em face das
imputações da Corte de Contas, já se debate a possibilidade de o ex-
membro do Ministério Público Federal se tornar inelegível nas
próximas semanas, situação que indica a intenção de prejudicar o
Autor; x) como se pode observar pelo Ofício n° 1899/2014 -
PRC/PR, de 26 de março de 2014, a solicitação de composição da
força-tarefa não foi feita pelo Autor ao Procurador-Geral da
República; y) o Autor apenas passou a compor a equipe de trabalho
a partir de ato do então ProcuradorGeral da República, em
conjunto com os demais membros da força tarefa (Doc. 14), na
condição de Procurador da República designado e não como
Procurador natural; z) de forma alguma imputa responsabilidade ao
outro Procurador que ocupava o cargo de Procurador natural do
caso Lava Jato quando da concepção da força-tarefa; a1) 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
ProcuradoriaGeral da República; b1) a coordenação ou liderança
da força-tarefa pelo Autor era uma função informal e técnica, nas
investigações e processos, e não uma função administrativa, e o
Autor comprovadametne não teve qualquer tipo de participação,



ingerência ou poder sobre questões administrativas, sobre a
definição do modelo de forçatarefa ou sobre a escolha entre o
pagamento de diárias ou a designação de membros; c1) os pedidos
de diárias e passagens de procuradores designados pela
Procuradoria-Geral de República eram feitos e tramitavam
diretamente entre Procurador interessado e Procuradoria-Geral,
sem qualquer intervenção de qualquer espécie do Autor; d1) dessa
forma, não há fundamento legal e legítimo para o Tribunal de
Contas da União determinar a sua citação nos autos da TCE em
curso, já que ele não pode ser responsabilizado por atos de terceiros
sem que exista nexo de causalidade; e1) 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; f1) quanto ao nexo causal entre a atuação do
responsável e as irregularidades apuradas pelo TCU, inclusive, o
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; g1) há de se considerar,
também, que a decisão pela instauração de Tomada de Contas
Especial foi feita prematuramente, 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; h1) não apenas foi
desconsiderada a constatação da unidade técnica quanto à
necessidade de novas diligências, como deixou-se atropeladamente
de realizar as oitivas de diversos agentes absolutamente
fundamentais para a adequada avaliação das supostas
irregularidades identificadas pela Corte de Contas.

Decido.

2.1. Há razoáveis indícios de que é ilegal a tomada de contas
especial instaurada pelo TCU em face do autor.

2.2. A ilegalidade reside, em especial, na ilegitimidade de DELTAN
MARTINAZZO DALLAGNOL para participar daquele processo. 

Como bem sublinhado na inicial, as representações e a subsequente
autorização para a instauração da 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".

Ora, se é assim, a TCE não poderia se voltar contra alguém, como o
ex-Procurador da República Deltan Martinazzo Dallagnol, que não
exerceu papel algum como ordenador de despesas e nem sequer
arquitetou o modelo de pagamento das diárias e passagens dos
colegas integrantes da força-tarefa relativa à denominada
"Operação Lava-Jato".



Em especial, não são aparentemente verdadeiras as especulações
feitas pelo Ministro Bruno Dantas no sentido de que Deltan
Dallagnol participou "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".

Na verdade, os indícios são em sentido contrário.

Deltan, ao que tudo indica, não se envolveu na concepção da força-
tarefa relativa à Operação Lava Jato. Conforme revela o Ofício n°
1899/2014 - PRC/PR, de 26 de março de 2014, a solicitação de
composição da força-tarefa não foi feita por Deltan ao Procurador-
Geral da República. A rigor, Deltan 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, na condição
de Procurador da República designado e não como Procurador
natural, cabendo ressaltar que a constituição dessa equipe foi
solicitada pelo Dr. José Soares, à época o real Procurador natural
do caso (vide o Memorando 370/2014-PRPR, de 21 de março de
2014, evento 1, ANEXO 16.

Além disso, como destacado na petição inicial, "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. 15, fls. 33 e 34). O Autor, por sua vez, esteve
em férias no exterior entre 06 de abril de 2014, uma segunda-feira, e
25 de abril de 2014, uma sextafeira, retornando às atividades no dia
28 de abril, quando se integrou à equipe da forçatarefa (Doc. 16).
Por conta disso, aliás, o nome do Autor sequer constou nas
primeiras denúncias apresentadas à Justiça na operação Lava Jato
nos dias 21, 22, 23, 24 e 25 de abril de 2014, conforme se observa
nas denúncias apresentadas (Doc. 17)". Isso significa dizer que
Deltan passou a atuar nessa equipe quase um mês após a respectiva
constituição, depois do gozo regular de suas férias.

Também convém lembrar que a concepção do modelo de
funcionamento de uma força-tarefa, sobretudo a forma como as
despesas serão pagas, foge das atribuições de um Procurador da
República de primeira instância.  Segundo, a propósito, evidencia a
declaração juntada no evento 1, ANEXO 19:

i) "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";

ii) "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";



iii) "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)".

Além do mais, coordenar uma força-tarefa consiste em uma
atividade de caráter informal, não constituindo uma atividade
administrativa, típica de um gestor de despesas públicas. De acordo
com a declaração acima citada, "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". 

2.3. Embora a ilegitimidade passiva de Deltan Martinazzo
Dallagnol já baste para suspender o trâmite da Tomada de Contas
Especial nº 006.470/2022-0, é preciso ressaltar os fatos a seguir.

Durante o processo de apuração que precedeu à instauração dessa
tomada de contas, a Secretaria de Controle Externo da
Administração do Estado/SecexAdministração, órgão de instrução
técnica do TCU, ponderou que não havia irregularidades nos
pagamentos ora questionados. 

Com relação aos dispêndios com os pagamentos da Geco,
a SecexAdministração destacou o seguinte:

Do exposto, não se vislumbram indícios concretos de ato
antieconômico para o erário ou de ofensa explícita ao
princípio constitucional da eficiência, conforme suscitado
pelo representante, havendo, de toda forma, a recente
iniciativa de institucionalizar o modelo de formação de
grupos operacionais locais, conforme desenhado pela
Resolução-CSMP 143/2013, o que poderá representar
economia no que toca ao pagamento de gratificações
extraordinárias em relação ao atual modelo de composição de
forças-tarefas:

(...)

Quanto ao possível financiamento de atividades executadas
com desvio de finalidade, não foram apresentados indícios
concernentes à essa ilegalidade ou que levem à suspeita de
pagamentos indevidos, como exigido pelo art. 235 do RI/TCU.
A mera comparação entre o volume total gasto com Geco em
razão das designações para atuações na força-tarefa e o
decorrente das demais operações do MPF, por si só, não
permite tal verificação e mesmo eventual exame
individualizado de cada procedimento a fim de aprofundar
investigação não se mostra viável diante da não existência de
indícios específicos de desconformidade.



Por sua vez, quanto aos gastos com diárias e passagens, a
SecexAdministração ressaltou que:

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 forçastarefas, 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.

(...)

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.

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. 

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

E mais importante:



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 m 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.

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. 

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

Não obstante, e considerando que os pareceres
da SecexAdministração são opinativos, e não vinculativos, o relator
do caso, Ministro Bruno Dantas, em agosto de 2021, resolveu dar
prosseguimento à apuração. Entretanto, ele ressaltou expressamente
que seriam necessárias novas avaliações técnicas, de modo que
ordenou à SecexAdministração que 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.



O processo então seguiu seu curso, mas em dezembro de 2021 a
SecexAdministração sublinhou a necessidade de colher provas
adicionais para apurar se houve, ou não, irregularidades no
recebimento das verbas. Confira-se:

Tais informações solicitadas são primordiais para a
apuração correta dos elementos que compõem uma eventual
responsabilização dos gestores do Parquet, mormente a
tipicidade da conduta, o nexo de causalidade e a
culpabilidade dos responsáveis.

Outrossim, para a quantificação precisa, completa e
individualizada de um eventual dano ao Erário decorrente das
suscitadas irregularidades, torna-se imperativo o envio das
informações de pagamentos descritas no item a.1.14, como
uma planilha em formato editável.

(...)

Destarte, não tendo sido possível sanear esta representação
na presente etapa processual para se iniciar em sequência a
análise de mérito, faz-se necessário realizar nova diligência
ao Ministério Público Federal com todos os itens da
diligência feita em instrução pretérita, excetuando-se o item
a.1.8.

(...)

CONCLUSÃO

Pelas razões apresentadas nesta instrução e em seu apêndice
A, entende-se que as informações trazidas aos autos não
foram suficientes para sanear o presente processo, razão
pela qual se faz necessário realizar nova diligência ao
Parquet, nos termos descritos doravante e no prazo
determinado pelo despacho do Relator na peça 27, ante a
extrema urgência e prioridade na obtenção das informações
necessárias à instrução em mérito. (os grifos são meus)

Entretanto, de modo surpreendente, em 12 de abril do corrente ano
o Relator, Ministro Bruno Dantas, desconsiderando completamente
sua decisão anterior (que julgava necessária a colheita de novos
elementos de prova), incluiu o processo em pauta para julgamento
da 2ª Câmara, alegando que se fazia "necessário instaurar a
consequente tomada de contas especial para a continuidade das
apurações". O processo foi então convertido em Tomada de Contas
Especial.

Mais surpreendente ainda: no mesmo dia, e contrariando as suas
próprias ordens anteriores que ressaltavam a necessidade
de identificar os responsáveis e quantificar o suposto prejuízo ao



Erário, o Ministro Bruno Dantas indicou quem deveria responder
pelo suposto débito. Conforme bem assinalado na inicial a propósito
desse fato:

Diante da ausência de qualquer irregularidade apurada pela
Secretaria na concessão das diárias, o “critério” defendido
no despacho foi o de responsabilizar quem solicitou a
constituição da Força Tarefa, o Procurador-Chefe da
Procuradoria da República no Paraná, o Procurador-Geral
que aprovou o modelo administrativo definido no âmbito da
PGR, e os Procuradores da República que teriam sido
beneficiados (Doc. 11).

No entanto, fugindo do seu próprio “critério” de
responsabilização consignado no citado Despacho, o
eminente Relator determinou a citação do Autor desta ação
anulatória, Sr. Deltan Martinazzo Dallagnol, para responder
e figurar como responsável pelo alegado débito na Tomada de
Contas Especial. (...) 

De mais a mais, o Ministro Bruno Dantas, ao desconsiderar os
pareceres da SecexAdministração, insistiu na ideia de que houve
"violação ao princípio da economicidade, porquanto o modelo
escolhido mostrou-se mais dispendioso aos cofres públicos".
Entretanto, e venire contra factum proprium, ele resolveu, por sua
própria iniciativa, quantificar a dívida ao Erário, sem considerar
que o órgão de instrução técnica do TCU ainda não havia apurado
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”. Segundo
bem destacado pelo autor:

O Relator imputa 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, o Relator imputa 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.

De forma mais clara, a imputação de débito pelo TCU está
sendo feita sem qualquer embasamento técnico, partindo de
entendimento exclusivo do Relator – sem amparo de
Secretaria especializada – 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.

Não menos importante é o fato de que, no voto que deu ensejo à
TCE, considerou-se necessária (ao se transcrever o despacho do
Ministro Bruno Dantas proferido em 09/11/2021) a realização de



diligências prévias, sem as quais as citações não poderiam ser
promovidas. Com efeito, constam do referido despacho as seguintes
determinações:

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
ProcuradoresGerais 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;

Não obstante, o Relator, Bruno Dantas, descumpriu tais
deliberações feitas pela 2ª Câmara Colegiada (que, aliás, decorriam
de recomendações feitas antes pelo próprio Ministro Dantas, que
mais uma vez, portanto, agiu venire contra factum proprium).
Conforme assinala o autor, Não apenas foi desconsiderada a
constatação da unidade técnica quanto à necessidade de novas
diligências, como deixou-se atropeladamente de realizar as oitivas
de diversos agentes absolutamente fundamentais para a adequada
avaliação das supostas irregularidades identificadas pela Corte de
Contas.

Finalmente, é preciso ressaltar também que o relator do processo,
Ministro Bruno Dantas, antes mesmo de levá-lo à apreciação
colegiada (na verdade, antes mesmo da instauração da TCE),
pareceu prejulgar o caso, e em termos peremptórios, denotando,
com esse comportamento, uma suposta falta de impessoalidade.

Veja-se, por exemplo, que no despacho proferido em novembro de
2021 o Ministro Bruno Dantas reafirmou a necessidade de
novas diligências probatórias (algo que ele já havia destacado na
decisão prolatada em agosto de 2021), mas acrescentou trechos
imputando aos investigados, sem meias-palavras, a pecha de
malversadores de recursos públicos:



O modelo ora impugnado envolveu a escolha de procuradores
e o pagamento reiterado e ilimitado de diárias e passagens
àqueles que, porventura, não residiam em Curitiba. Esse
modelo viabilizou uma indústria de pagamento de diárias e
passagens a certos procuradores escolhidos a dedo, o que é
absolutamente incompatível com as regras que disciplinam o
serviço público brasileiro. (grifos no original)

(...)

Denota-se que um pequeno grupo de procuradores, que de
modo algum retrata a imensa maioria dos membros do
Ministério Público Federal, tivesse descoberto uma
possibilidade de aumentar seus ganhos privados e favorecer
agentes amigos, no âmbito da atividade funcional de combate
à corrupção, admitindo-se como práticas naturais o
patrimonialismo, a personalização e a pessoalidade das
relações administrativas. Criavam-se, então, regras
particulares e se toleravam os benefícios pontuais,
evidentemente não extensíveis à sociedade como um todo ou
mesmo aos demais membros do Ministério Público Federal.
(aqui os grifos são meus)

(...)

Certo é que, não obstante a força-tarefa tenha produzido
resultados expressivos, optou-se, deliberadamente, por um
formato antieconômico que causou danos aos cofres públicos
visíveis primo ictu oculi. (aqui os grifos também são meus)

 O Ministro Dantas utilizou inclusive uma expressão popular, tirada
de um artigo escrito por Luiz Roberto Barroso, Ministro do STF,
para atribuir aos envolvidos a prática do "jeitinho brasileiro":

Optou-se por um modelo de gestão que se amolda com
perfeição às palavras precisas do Ministro do Supremo
Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, em artigo publicado
no Jornal O Globo: 

“A face negativa do jeitinho é bem conhecida de todos nós.
Ela envolve a pessoalização das relações, para o fim de criar
regras particulares para si, flexibilizando ou quebrando
normas que deveriam se aplicar a todos. Esse pacote inclui o
improviso, a colocação do sentimento pessoal ou das relações
pessoais acima do dever e uma certa cultura da desigualdade
que ainda caracteriza a vida brasileira.” (BARROSO, Luis
Roberto. Ética e Jeitinho Brasileiro. O Globo, 3.9.2017 -
grifos meus)  

Por fim, aparentemente misturando os fatos investigados na referida
Tomada de Contas com outras controvérsias envolvendo
integrantes da Lava-Jato, o Ministro Bruno Dantas ressaltou que o
argumento de que a Operação Lava-Jato "foi exitosa em termos



econômicos" "é o típico argumento que serviria para justificar até
mesmo a hipotética apropriação privada de valores bilionários
recuperados no bojo de uma operação de combate à corrupção, seja
para alocação nos cofres de uma ONG amiga, seja para pagamento
de campanhas publicitárias, seja para a remuneração de palestras
de agentes públicos elevados à categoria de “pop stars” e no futuro,
quiçá, candidatos a cargos eletivos".   

3. Diante do exposto, e para restaurar a Justiça neste caso, não me
resta outra solução a não ser deferir a tutela de urgência pleiteada.

O periculum in mora reside nas seguintes constatações:

i) a urgência em julgar a TCE (uma urgência, aliás, mal justificada
pelo relator), "irá inviabilizar o reconhecimento em tempo hábil,
neste processo, dos vícios e impropriedades na citação, bem como
obrigará o Autor a apresentar defesa sem elementos técnicos aptos a
afastar o prejuízo imputado";  

ii) "a ostensiva divulgação deste caso, com a indicação de que os
Procuradores envolvidos teriam supostamente causado prejuízo ao
erário, implica em grave e indevido desgaste à reputação
profissional do Autor"

Portanto, SUSPENDO A TRAMITAÇÃO DA TOMADA DE
CONTAS ESPECIAL n. 006.470/2022-0 EM RELAÇÃO APENAS
A DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL. 

 

 

Na peça que veicula o requerimento de suspensão de tutela
provisória de urgência, União sustenta em suma:

(...)

2. DO CABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO

(...)

(...) o conceito de ordem pública é mais abrangente do que os
conceitos das demais hipóteses autorizadoras do ajuizamento de
pedidos de suspensão. A ordem pública pode ser entendida como a
ordem administrativa, a ordem jurídica, bem como a ordem
atinente ao exercício funcional de todos os Poderes do Estado.

(...)



(...) a contracautela a ser buscada temporariamente — até o trânsito
em julgado da ação — objetiva sustar a eficácia de decisão que
afronta não só disposições legais, mas também normas contidas no
próprio texto constitucional, e que, pois, desrespeita a ordem
público-administrativa traçada pelo constituinte.

Vê-se, assim, que o pedido de Suspensão de Antecipação de Tutela
se mostra cabível sempre que a manutenção da decisão impugnada
representar lesividade potencial ou concreta à ordem, à saúde, à
segurança e à economia públicas, destacando-se, no caso concreto,
a ordem pública, nela incluída a ordem jurídica, e a ordem
administrativa, bem como em caso de manifesto interesse público ou
de flagrante ilegitimidade da decisão que transcende o mero juízo de
inconformidade recursal.

(...)

3. DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO DE SUSPENSÃO

A decisão proferida, cuja suspensão se pleiteia a Vossa Excelência,
subverte a ordem pública, nela compreendida a ordem
administrativa, na medida em que espelha interferência na gestão e
no regular andamento dos trabalhos do Eg. Tribunal de Contas da
União.

Ao tempo em que determina óbice ao andamento de procedimento de
Tomada de Contas Especial, tornando sem efeito acórdão colegiado
da Corte de controle externo (Acórdão nº 1.642/2022) que apenas
determina exame mais aprofundado da questão, sem qualquer
consideração quanto ao mérito da regularidade da aplicação de
recursos públicos, há o risco severo de que a r. decisão em análise
provoque sensível efeito multiplicador em situações análogas, o que
resultará em risco à consecução das atividades constitucionais do
Eg. Tribunal de Contas da União, em especial para os inafastáveis
misteres de controle externo das contas públicas.

(...)

4. DA LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA E DO
POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR DA DECISÃO
OBJETO DO PRESENTE INCIDENTE

(...)

A suspensão prévia do andamento de Tomada de Contas Especial
impede o pleno exercício dos Poderes constitucionalmente
assegurados à Corte de Contas, que, apenas e tão-somente,
concluiu pela necessidade de que fosse inaugurado procedimento
investigatório submetido ao contraditório e ampla defesa - a TCE,
a fim de se pronunciar de modo efetivo a respeito da regularidade
da aplicação de verbas públicas.



(...)

Sequer houve pronunciamento meritório do Tribunal de Contas a
respeito do caso versado, cujos argumentos foram antecipados ao
Poder Judiciário por meio da ação de origem, e a r. decisão cuja
suspensão se postula impede mais do que tal análise, mas a própria
tramitação do procedimento no âmbito do controle externo.

Na linha do que informa o Eg. TCU, “as consequências da decisão
liminar deferida nos autos do Processo n. 5033048-
90.2022.4.04.7000 transcendem os meros interesses subjetivos do
autor, representando grave risco para o normal exercício das
competências constitucionais do TCU, legitimando assim o manejo
da excepcional via da suspensão de liminar/tutela antecipada”.

No ponto, não é demais recordar que a função de julgar as contas de
responsável por dinheiro público é atribuída pela Constituição com
exclusividade ao TCU. A análise preliminar de questões de mérito
pelo Poder Judiciário pode resultar no esvaziamento antecipado da
competência da Corte de Contas.

Afigura-se induvidosa a lesão à ordem administrativa.

Igualmente, caracterizado está o risco do efeito multiplicador da r.
decisão cuja suspensão ora se postula.

(...)

Portanto, o que se pretende evitar com o presente pedido de
contracautela é que inúmeras partes que estejam sujeitas à
abertura de procedimento de Tomada de Contas Especial no
âmbito do Eg. Tribunal de Contas da União se associem ao autor
da ação originária ou mesmo ajuízem ações similares, com base no
precedente firmado, a fim de paralisar as atividades de controle
externo que são responsáveis pela recuperação de vultosos valores
aos cofres públicos, resultados da apuração dos Órgãos Colegiados
da Corte de Contas.

Mais que isso, o risco de paralisação das atividades do Eg.
Tribunal de Contas da União, que poderá, a todo momento,
receber determinações judiciais no sentido do impedimento da
tramitação e julgamento de procedimentos de controle externo, dos
quais as Tomadas de Contas Especiais constituem o maior
quantitativo, revela o nefasto efeito multiplicador que a r. decisão
cuja suspensão se requer poderá resultar.

Tem-se assim, de modo induvidoso, que há lesão à ordem
administrativa e potencial efeito multiplicador suficiente para
ensejar, no âmbito do juízo de delibação da Presidência desse Eg.
Tribunal Regional Federal, o deferimento do presente pedido de
contracautela.



5. DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, requer a UNIÃO a suspensão dos efeitos da
tutela de urgência deferida no Evento 9 dos autos nº 5033048-
90.2022.4.04.7000, em trâmite na 6ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Estado do Paraná, e, como consequência, a
viabilização a tramitação e julgamento do procedimento de Tomada
de Contas Especial referido no presente incidente, garantindo, desse
modo, o pleno exercício dos Poderes Constitucionais do Eg.
Tribunal de Contas da União, essenciais à fiscalização do emprego
das verbas e dinheiros públicos no âmbito federal.

Por fim, requer seja mantida a r. decisão da Presidência desse Eg.
Tribunal Regional Federal da 4ª Região até o trânsito em julgado da
decisão de mérito do processo originário, nos termos do artigo 4º, §
9º, da Lei nº 8.437/92.

 

Foi determinada a intimação do Ministério Público Federal,
tendo sido apresentada manifestação pela improcedência do pedido.

A parte autora da ação originária ofertou manifestação,
alegando em suma: (i) o não cabimento da presente medida, por não haver
grave lesão, mas sim intento de uso do incidente como sucedâneo
recursal; e (ii) no mérito, a manutenção da decisão atacada, porquanto
(ii.i) sequer apresentados indícios da participação do autor Deltan
Martinazzo Dallagnol nos atos investigados, de modo que (ii.ii) o
procedimento de controle foi inaugurado sem que presente justa causa, e
ainda, (ii.iii) não haverá prejuízo à União caso haja a retomada em caso de
improcedência da ação originária, ao passo que (ii.iv) a continuidade,
neste momento em que ausentes indícios, representaria inequívoco
prejuízo ao autor. Juntou, por fim, o parecer da Procuradoria-Geral da
República nos autos do procedimento administrativo em trâmite na Corte
de Contas.

É breve o relatório. Decido.

 

 

O artigo 4º, caput, da Lei 8.437/92 estabelece os contornos
jurídicos do presente incidente:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o
conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho
fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o
Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério



Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em
caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e
para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia
públicas.

Compete à Presidência do Tribunal, como se
percebe, apreciar os pedidos de suspensão, mediante incidente deflagrado
pelo Ministério Público ou por pessoa jurídica de direito público,
admitindo-se, excepcionalmente, a legitimidade de pessoas jurídicas de
direto privado, quando atuando inequivocamente na defesa de interesse
público (STJ, AgInt no AREsp 916.084/BA, Primeira Turma, Relator
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 15-12-2016, DJe 3-2-2017 e
AgInt na SS 2.869/SP, Corte Especial, Relatora Ministra Laurita Vaz,
julgado em 7-6-2017, DJe 14-6-2017).

Relevante consignar que a competência em comento diz
respeito apenas às decisões liminares ou às sentenças proferidas no âmbito
do primeiro grau de jurisdição. Havendo interposição de recurso ou de
incidente correlato no Tribunal, e exarada decisão, quer seja
monocraticamente pelo Relator, quer seja pelo Colegiado, perfectibiliza-
se, caso essa seja anterior ao ajuizamento do procedimento de
contracautela, a incompetência dessa Presidência, ou, se posterior, a perda
superveniente de seu objeto, em face da ausência de competência
suspensiva horizontal (TRF4, ASL 5029846-95.2018.4.04.0000, Corte
Especial, Relator Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson
Flores Lenz, juntado aos autos em 25-10-2018 e ASL 5019730-
93.2019.4.04.0000, Corte Especial, Relator Desembargador Federal Victor
Luiz dos Santos Laus, juntado aos autos em 13-10-2019). 

A suspensão de segurança, de fato, constitui incidente
processual, não sucedâneo recursal, ostentando nítida finalidade
preventiva, pois se presta a acautelar o interesse público de alegada lesão. 

Oportunos os ensinamentos de Caio Cesar Rocha:

[…] o pedido de suspensão possui natureza de incidente processual
preventivo, já que se manifesta através do surgimento de uma
questão processual que pode ser arguida mediante defesa impeditiva
sustentada pela Fazenda Pública. É típico incidente processual
voluntário, que deve ser suscitado por partes legitimamente
interessadas, dirigido ao Presidente do Tribunal ao qual couber o
respectivo recurso. É fato que o pedido de suspensão depende da
existência de um processo anterior, o que lhe dá contorno acessório
ou secundário, elemento básico de todo incidente processual.

Além disso, o fato de ser apreciado pelo Presidente do Tribunal ao
qual couber o ajuizamento do respectivo recurso coloca esse
incidente ao lado daqueles outros cuja resolução compete a órgão



jurisdicional distinto daquele que conduz o feito principal. [...]
Sobre este assunto, a escolha do legislador que atribuiu ao
Presidente do tribunal respectivo a competência para processar o
pedido de suspensão apenas reforça essa sua característica,
afastando uma improvável natureza recursal, administrativa ou
cautelar. (Pedido de Suspensão de decisões contra o Poder Público.
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 158-159)

O procedimento de contracautela, portanto, se apresenta
como via para sustar os efeitos de decisão deferida em primero grau,
afastando sua execução, com o fito de preservar o Poder Público de
prejuízo que possa advir do pronunciamento judicial. Com efeito, não se
destina à análise da juridicidade do decisum cujos efeitos se colima
sobrestar, bem como não se presta a anulá-lo, revogá-lo ou desconstituí-
lo, mas tão somente, presentes os requisitos, a retirar sua eficácia.

Elton Venturi assim aclara:

Muito embora o presidente do Tribunal competente para apreciá-lo
deva naturalmente inteirar-se da causa de pedir, do pedido e da
decisão que se pretende suspender, tal cognição não lhe autoriza
qualquer reapreciação do provimento judicial, muito menos um
prejulgamento da causa, senão a pura e simples negativa de
execução da liminar ou da sentença, temporariamente determinada
por razões de especial interesse público. Não lhe é dado, em suma,
analisar eventuais errores in procedendo ou errores in judicando
porventura existentes na decisão judicial que se pretende sustar.
(Suspensão de Liminares e Sentenças Contrárias ao Poder
Público. 3ª ed. revista, atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2017, p.
66)

Assevera, ainda, o autor, que possível ao Presidente do
Tribunal tão somente a sustação da eficácia do provimento em cognição
sumaríssima, “que nada tem a ver com o erro ou o acerto da decisão cuja
eficácia se deseja sustar, senão a respeito da existência ou não do direito
substancial da cautela do interesse público primário, verdadeiro e único
objetivo almejado pelo expediente suspensivo” (ob. cit, p. 70).

Há de se frisar, o deferimento do pedido de suspensão só se
mostra possível quando devidamente comprovado o risco de grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, para preservação do
interesse público.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA
ANTECIPADA. ANÁLISE DE CUNHO POLÍTICO.
IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA.



OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DANO AO MEIO AMBIENTE.
IRREPARABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO
EMBARGO À OBRA.

A análise do pedido de suspensão dispensa a prévia oitiva da parte
contrária, providência facultada ao julgador quando a considere
necessária para a formação do seu convencimento.

A suspensão de liminar e de segurança é medida na qual não cabe
o exame das questões de fundo da lide, devendo a análise limitar-
se ao aspecto político. Avalia-se a potencialidade lesiva da medida
concedida, confrontando-a com os valores juridicamente
protegidos, sem se adentrar o mérito da causa, pois a suspensão
não tem caráter revisional, tampouco substitui a via recursal
própria.

Eventual lesão econômica pode ser reparada; a lesão ambiental, por
sua vez, jamais poderá ser restaurada caso executados os trabalhos
de construção civil, ante o impacto que provocam.

Confrontados o interesse privado e o público, deve-se privilegiar
este - que é irreparável - em detrimento daquele.

Havendo o prosseguimento da construção, corre-se o risco de
autorizar provimento apto a macular a fauna e a flora locais de
maneira irreversível. Dessa forma, em juízo político, visando-se
evitar lesão à ordem pública gerada pela incerteza quanto aos
riscos ambientais, a suspensão do ato que autorizou o
prosseguimento da obra é necessária como medida destinada a
evitar eventual dano maior.

Agravo regimental desprovido. (AgRg na SLS 1.419/DF, Corte
Especial, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha,
julgado em 01-8-2013, DJe 27-9-2013 - grifei)

- - -

AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE
DANO. PEDIDO INDEFERIDO. SUCEDÂNEO RECURSAL.

I - O deferimento do pedido de suspensão exige a comprovação
cabal de ocorrência de grave dano as bens tutelados pela legislação
de regência (art. 4º da Lei nº 8.437/92), situação inocorrente na
hipótese.

II - Na linha da pacífica jurisprudência desta Corte, não se admite
a utilização do pedido de suspensão exclusivamente no intuito de
reformar a decisão atacada, pois não cabe o presente incidente
para discutir o acerto ou desacerto da decisão impugnada,
olvidando-se de demonstrar o grave dano que ela poderia causar à



saúde, segurança, economia ou ordem públicas Agravo regimental
desprovido. (AgRg na SS 2.702/DF, Corte Especial, Relator Ministro
Felix Fischer, julgado em 06-8-2014, DJe 19-8-2014 – destaquei)

- - -

AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DOS ATIVOS DE
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. LESÃO À
ORDEM PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. SUCEDÂNEO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

I - A teor da legislação de regência (Lei n. 8.437/1992), a suspensão
da execução de decisum proferido contra o Poder Público visa à
preservação do interesse público e supõe a existência de grave lesão
à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, em
princípio, seu respectivo cabimento alheio ao mérito da causa.

II - A mens legis do instituto da suspensão de segurança ou de
sentença é o estabelecimento de prerrogativa justificada pelo
exercício da função pública, na defesa do interesse do Estado.
Sendo assim, busca evitar que decisões precárias contrárias aos
interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis em razão
da interposição de recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos
para o Estado e, em última instância, para a própria coletividade.

III - Espécie em que não há a comprovação cabal da iminente lesão
à ordem pública, pois o decisum cujos efeitos se quer suspender
identificou plausibilidade na alegação do Ministério Público do
Estado de São Paulo de que há "grave desídia no trato da coisa
pública e desprezo por um dos princípios mais caros da
Administração, que é a licitação. São muito comuns os casos de
resistência à licitação do serviço de transporte" (fl. 47).

IV - O pedido de suspensão de liminar articulado pelo agravante se
confunde com o mérito da ação civil pública, sendo inviável o
exame do acerto ou desacerto da decisão objeto do pleito
suspensivo.

Agravo regimental improvido. (AgRg na SLS 2.107/SP, Corte
Especial, Relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 04-5-2016,
DJe 20-5-2016 - grifei)

- - -

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. LIMINAR
DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA LICENÇA
PRÉVIA. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA PELO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3.ª REGIÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO
INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA
LESÃO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICAS. VULTOSOS



VALORES ENVOLVIDOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
SUSPENSO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA
O DEFERIMENTO DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE
DO ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO ATACADA.
AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1. A legislação de regência do instituto da suspensão de segurança
e de liminar e de sentença (Leis n.ºs 8.437/92 e 12.016/09) prevê,
como requisito autorizador à concessão da medida de
contracautela, que a decisão a quo importe em grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Assim, o
deferimento da medida afigura-se providência excepcional,
cabendo ao Requerente a efetiva demonstração da sustentada
gravidade aos citados bens tutelados.

2. Não há demonstração cabal da existência de lesão à ordem ou
economia públicas decorrente das decisões impugnadas, proferidas
pelo Tribunal Regional Federal da 3.ª Região. A determinação de
complementação do EIA/RIMA para abarcar aspectos não
abrangidos no estudo inicial possui um duplo sentido relativamente
ao interesse público. Sopesando-os, conclui-se que a suspensão da
licença prévia para complementação do EIA/RIMA atende de
maneira mais completa o interesse público, na medida em que a
continuidade do projeto pode resultar em danos irreversíveis e
irreparáveis ao meio ambiente.

3. A existência de vultosos valores envolvidos no projeto não é
suficiente, por si só, para justificar a suspensão da decisão
impugnada, pois não se está encerrando o empreendimento em si.

Cumpridos os requisitos necessários exigidos na decisão atacada, o
projeto será efetivamente concluído.

4. É inviável a revisão dos fundamentos da decisão impugnada no
âmbito do pedido de suspensão, pois este não se presta à discussão
do acerto ou desacerto do decisum, que deve limitar-se à
verificação de potencial lesão à ordem, saúde, segurança e
economia públicas.

5. Agravos regimentais desprovidos. (STJ, AgRg na SLS 2.049/SP,
Corte Especial, Reatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 16-11-
2016, DJe 06-12-2016, grifei)

- - -

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À ORDEM E À
SAÚDE PÚBLICA, BEM COMO À ORDEM JURÍDICA; ESTA
ÚLTIMA NÃO CONSTA DO ROL DOS BENS TUTELADOS PELA
LEI DE REGÊNCIA. AGRAVADA VENCEU EM CINCO LOTES DE
PREGÃO ELETRÔNICO, POSTERIORES AO PEDIDO
SUSPENSIVO INDEFERIDO. FALTA DE PLAUSIBILIDADE DAS
ALEGAÇÕES DE GRAVE LESÃO. AGRAVO INTERNO



DESPROVIDO.
1. O pedido de suspensão visa à preservação do interesse público e
supõe a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou
à economia públicas, sendo, em princípio, seu respectivo cabimento,
alheio ao mérito da causa. É uma prerrogativa da pessoa jurídica de
direito público ou do Ministério Público decorrente da supremacia
do interesse público sobre o particular, cujo titular é a coletividade,
cabendo ao postulante a efetiva demonstração da alegada ofensa
grave a um daqueles valores.
2. Tal pedido, por sua estreiteza, é vocacionado a tutelar tão
somente os citados bens tutelados pela lei de regência (Leis n.ºs
8.437/92 e 12.016/2009), não podendo ser manejado como se fosse
sucedâneo recursal, para que se examine o acerto ou desacerto da
decisão cujos efeitos pretende-se sobrestar. Sustentada alegação de
lesão à "ordem jurídica" não existe no rol dos bens tutelados pela lei
de regência.
3. A ora Agravada ainda presta serviço ao Agravante, com
participação em certames licitatórios no âmbito do fornecimento de
refeições hospitalares, tendo vencido em cinco lotes de pregão
eletrônico, posteriores ao pedido de suspensão indeferido. Ausência
da plausibilidade sustentada pelo Agravante, no tocante às graves
lesões à ordem e à saúde públicas.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt na SS 2.887/BA, Corte Especial, Relatora Ministra Laurita
Vaz, julgado em 20-09-2017, DJe 27-09-2017)

Com efeito, como consignado pelo Ministro Sepúlveda
Pertence na ementa do Agravo Regimental na SS 846, "A suspensão de
segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que
visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa
manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória,
sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a
ordem, a saúde, a segurança e a economia pública".

Esta natureza cautelar, ou, mais precisamente,
contracautelar, se justifica somente quando fundamentos político-jurídicos
ligados precipuamente a possíveis riscos de grave lesão à ordem, à saúde,
à segurança e à economia públicas se fizerem presentes. Em outras
palavras, ao presidente compete precipuamente, inclusive em caráter
liminar, deliberar sobre a necessidade de suspensão da decisão, nas
hipóteses contempladas na norma autorizadora, pois fundamentos que
digam com alegações relacionadas à probabilidade do direito ou a perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo (desvinculados de
pressupostos político-jurídicos), se prestam a viabilizar manejo de pedido
de deferimento de efeito suspensivo ao relator ou futuro relator do agravo
de instrumento ou da apelação (artigos 1.019 e 1.012 do do CPC).



No caso em apreço constata-se da peça deflagradora do
incidente que os fundamentos brandidos dizem com solicitação de
controle, prendem-se a efeitos esperados especificamente de eventual
recurso interposto, logo passíveis de apreciação pelo Juízo competente,
caso demandado.

Constata-se, a partir da leitura da exordial, o manejo
deste pedido de suspensão de segurança assume contornos de sucedâneo
recursal, visto que os argumentos apresentados estão atrelados
precipuamente a temas que devem ser debatidos no bojo do processo.

As alegações de (i) que a decisão afronta não só disposições
legais, mas também normas contidas no próprio texto constitucional, (ii)
de que há interferência nas atribuições constitucionais do órgão público
em razão da suspensão de procedimento de sua competência, (iii) da
existência de imitação à concessão de liminares contra o Poder Público;
revelam unicamente a finalidade de reforma do julgado, a qual não se
amolda à via eleita, que, como visto acima, constitui incidente de natureza
excepcional para defesa de interesses públicos primários.

Não por acaso estas mesmas alegações acima enumeradas
são examinadas diariamente em julgados dos órgãos fracionários desta
corte, mediante apreciação de recursos interpostos.

Ora, constitui pressuposto basilar para a concessão da
medida suspensiva a preservação do interesse público diante de ameaça de
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Cabível a
medida, assim, nos casos em que determinado direito judicialmente
reconhecido pode ter seu exercício suspenso porque deve se submeter,
mesmo que temporariamente, ao interesse público e evitar que grave dano
aos bens legalmente tutelados venha a ocorrer. 

A excepcionalidade da medida, pois, exige a cabal
demonstração do interesse público envolvido na espécie e do grave risco
de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas advindos do
cumprimento da decisão combatida. 

No caso em tela, a despeito da relevância da temática
debatida na ação de origem, não se verifica a conjugação dos pressupostos
legais exigidos ao deferimento da pretensão demandada.

De fato, o procedimento que foi suspenso pela decisão
atacada, em suma, trata de possível caso específico de malversação de
verbas públicas e da consequente possibilidade ou não de
responsabilização de agentes públicos, inclusive quanto à eventual
restituição. Ou seja, a priori, a matéria tratada não possui relação com ou



reflexo sobre a ordem pública (ou à saúde, à segurança ou economia
públicas). E menos ainda a decisão vergastada pode ser considerada
tendente a causar grave lesão à ordem, pois limitou-se a suspender o curso
do procedimento provisoriamente até a decisão final de mérito, afetando
apenas caso específico. Improcedente a ação ao final, poderá a Corte de
Contas dar regular prosseguimento ao expediente, sem prejuízo relevante.
Tanto assim é que não há qualquer demonstração de qual seria a grave
lesão, em termos concretos, a ser suportada em caso de retomada da
apuração após o trâmite da ação originária.

Assim, não vislumbro manifesto interesse público ou
"flagrante ilegitimidade da decisão" a transcender inconformismo
recursal.

Igualmente, o alegado "risco severo de que a r. decisão em
análise provoque sensível efeito multiplicador em situações análogas" não
resta demonstrado, sequer indiciariamente. O simples fato de haver um
grande número de tomadas de contas em trâmite não se presta a
comprovar o alegado risco severo, e menos ainda a existência de casos
análogos.

A propósito ainda o parecer do Ministério Público Federal
(destaques em negrito):

1. Trata-se de pedido de SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA requerida pela UNIÃO em face de decisão
interlocutória liminar proferida nos autos da Ação Anulatória de nº
5033048-90.2022.4.04.7000, a qual determinou a suspensão da
tramitação da Tomada de Contas Especial nº 006.470/2022-2 em
relação a Deltan Martinazzo Dallagnol (evento 9, DESPADEC1),
em trâmite perante a 2.ª Câmara do Tribunal de Contas da União.

2. Antes de qualquer análise no que se refere ao mérito da medida
incidental proposta pela Advocacia-Geral da União, mencione-se
que nos termos do artigo 4º da Lei nº 8.437/92, caberá a suspensão
da liminar nas demandas movidas contra o Poder Público em caso
de “manifesto interesse público ou de flagrante ilegalidade, e para
evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia
públicas”. No mesmo sentido o caput do artigo 15 a Lei nº
12.016/09, enfatizando o cabimento da medida nos mandados de
segurança “para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e
à economia públicas”.

Sobre seu cabimento, natureza jurídica e eficácia, destaca-se:

Com efeito, pelas disposições legais e normativas, conclui-se
ser o instituto em questão um incidente processual a ser
manejado com vistas à tutela da ordem, da saúde, da
segurança e da economia públicas, assegurando-se, no caso



concreto, a supremacia e a indisponibilidade do interesse
público primário, nas hipóteses em que a decisão contra a
qual se age puder provocar lesão de natureza grave ao
referido interesse titularizado pela sociedade como um todo.

Não se busca, por meio da suspensão de liminar, sentença ou
acórdão, a reforma da decisão vergastada – medida esta que,
registre-se, cabe à esfera recursal.

Intenta-se, por outro lado, a suspensão da eficácia da decisão
combatida, sob o argumento de que, caso seja executada a
decisão, esta poderá ocasionar dano irreparável ao interesse
da coletividade, seja na seara da saúde,da segurança,da
economia ou da própria ordem pública.

Roga-se, assim, pelo afastamento episódico e temporário dos
efeitos da decisão proferida pelo Juízo da causa, como
medida de garantia ao interesse público no caso concreto.

[...]

A suspensão de segurança comporta, assim, um exame restrito
acerca da presença dos requisitos legais, da potencialidade do
dano e da adequação da medida, sem que se adentre no
exame meritório da decisão judicial ou se promova a reforma
da decisão proferida pela instância precedente, medida esta
que cabe, especificamente, à seara dos recursos.

Sublinha Lúcia Valle Figueiredo que “para suspensão da liminar ou
da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de
que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará,
como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de
qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses
valores”. Sendo a suspensão uma medida drástica e excepcional,
sintetiza Hely Lopes Meirelles que “só se justificaria quando a
decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a
saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua
sustação até o julgamento final do mandado”.

Desse modo, deve a exordial do pedido demonstrar as razões pelas
quais a medida guerreada (decisão liminar de suspensão de
tramitação de tomada de contas especial) importaria em risco de
lesão aos valores superiormente protegidos, sendo insuficiente a
mera alegação de prejuízos desprovida de elementos convincentes
para a motivação da decisão do presidente do tribunal, destacando-
se que a grave lesão, para ser constatada, deve ter a sua magnitude
devidamente demonstrada.

Extrai-se ainda da doutrina de Marcelo Abelha Rodrigues:



Isso porque a expressão “grave lesão ao interesse público”
(economia, segurança, saúde e ordem pública) correspondem
àquelas expressões que encerram conceitos jurídicos
indeterminados, que são propositalmente criados pelo
legislador, para permitir ao magistrado uma mobilidade para
preenchê-lo, segundo as circunstancias do caso concreto.
Assim, a demonstração fática e sua prova (do efetivo risco de
grave lesão ao interesse público) são de importância
fundamental para que o magistrado possa identificar se a
situação tutelada deve mesmo receber a proteção pelo
instituto.

3. Feita essa pequena incursão na doutrina, a meu ver oportuna
para reforçar o entendimento do subscritor, passo a confrontar o
que pretende a missiva que inaugurou o vertente incidente.

Nesse compasso, pretende a Advocacia da União “sustar a eficácia
de r. Decisão prolatada pela 6.ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado do Paraná, nos autos da ação anulatória de acórdão do Eg.
Tribunal de Contas da União autuada sob o n.º 5033048-
90.2022.4.04.7000 (Evento 9)”.

Especificamente em seus próprios dizeres expostos na exordial – que
inaugurou o vertente incidente (evento 01), a medida liminar
combatida apresenta ofensa à “ordem pública, nela incluída a
ordem jurídica, e a ordem administrativa, bem como em caso de
manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade da decisão
que transcende o mero juízo de inconformidade recursal”. Alega que
a decisão subverte a ordem pública, nela compreendida a ordem
administrativa, na medida em que espelha interferência na gestão e
no regular andamento dos trabalhos do Tribunal de Contas da
União.

Baseia-se o pedido do requerente na alegação de que a conversão
do procedimento administrativo em Tomada de Contas Especial (ato
consubstanciado no Acórdão 1642/2022 – 2ª Câmara), com a
citação dos envolvidos, não tem o condão de gerar prejuízo ao
requerido, estando em perfeita harmonia com os ditames da Lei nº
8.443/1992. Desse modo, aponta que “a suspensão prévia do
andamento de Tomada de Contas Especial impede o pleno exercício
dos Poderes constitucionalmente assegurados à Corte de Contas,
que, apenas e tão-somente, concluiu pela necessidade de que fosse
inaugurado procedimento investigatório submetido ao contraditório
e ampla defesa - a TCE, a fim de se pronunciar de modo efetivo a
respeito da regularidade da aplicação de verbas públicas”.

4. Todavia, o pedido não comporta provimento, uma vez que não
restou devidamente demonstrada a grave ofensa à ordem pública
decorrente da manutenção da medida liminar.

5. Inicialmente, é de ser pontuado que a decisão recorrida não
determinou a paralisação da Tomada de Contas Especial, saliente-
se, não interferindo, portanto, no exercício das competências do



Tribunal de Contas da União; a decisão deliberou no sentido de
suspender a tramitação do procedimento tão somente com relação
ao requerido Deltan Martinazzo Dallagnol, posto que devidamente
identificada sua ilegitimidade passiva, sendo oportuno reproduzir de
seus fundamentos (evento 9, DESPADEC1):

(...)

Vê-se, portanto, que a razoabilidade (amparada na probabilidade
do direito alegado) orienta a suspensão da tramitação da tomada de
contas especial em face do requerido enquanto não resolvido o
mérito da ação anulatória.

Repisa-se que a decisão guerreada não determinou a anulação da
Tomada de Contas Especial nº 006.470/2022-0 ou de quaisquer de
seus atos, mas sim a suspensão da tramitação com relação a apenas
um dos citados (Deltan Martinazzo Dallagnol) até a conclusão do
mérito da ação anulatória.

6. Notório também que a decisão proferida nos autos da Ação
Anulatória nº 50330489020224047000 está devidamente
fundamentada e amparada nos requisitos do artigo 300 do Código
de Processo Civil, apontando com precisão os motivos que
autorizam a suspensão da tramitação da TCE com relação ao
requerido, quais sejam (a) a sua ilegitimidade passiva para figurar
na tomada de contas especial, já que evidente não ter atuado em
cargo de gestão, administração ou função de ordenador de despesas
no período de 2014 a 2021, de modo que as supostas
irregularidades da concessão de diárias e passagens não lhe pode
ser imputada; (b) os fortes indícios de falta de impessoalidade do
Ministro do Tribunal de Contas da União Bruno Dantas na
condução do procedimento administrativo.

Reforçando o entendimento do subscritor, e pedindo vênias pela sua
transcrição, trago o seguinte excerto da própria decisão vergastada
(evento 9, DESPADEC1), no exato sentido da impropriedade de
sustação de sua eficácia:

(...)

7. Contudo, ciente de conteúdo de decisão já proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, nos autos SS 5218 AgR, Relator(a): DIAS
TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019,
DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019, argumento que
somente cabe ao julgador apenas verificar a probabilidade de dano
capaz de ser gerado com decisão liminar (eis que se está diante de
um incidente com finalidade preventiva de dano), sendo necessária a
constatação de forte perigo de perturbação e abalo dos valores
sociais protegidos, ou seja, a potencialidade lesiva do ato decisório
em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei.



Nos presentes autos, a verificação se a suspensão da tramitação da
tomada de contas especial com relação a um dos citados importa,
efetivamente, na alegada ofensa à ordem pública.

8. Conclui-se, a meu sentir, que não, pois não há qualquer
evidência ou demonstração inequívoca de grave ofensa (saliento) à
“ordem pública, nela incluída a ordem jurídica, e a ordem
administrativa”, como aduz a instituição requerente, que,
inadvertidamente, utiliza de argumentos vinculados ao mérito da
demanda para sustentar sua pretensão.

Como visto, a manutenção da liminar não importa em prejuízo aos
cofres públicos; não ofende a ordem administrativa na medida em
que não obstaculiza o regular andamento do processo
administrativo levado a efeito pelo Tribunal de Contas da União e
não impede seu regular funcionamento; não afasta os poderes
constitucionalmente assegurados à Corte de Contas; não apresenta
risco de “efeito multiplicador”, já que analisada a situação
concreta do particular frente ao objeto investigado; não comporta
ofensa, portanto, à ordem pública jurídico-administrativa.

9. ANTE O EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por
seu agente firmatário, manifesta-se pela improcedência do pedido
intentado pela Advocacia-Geral da União, no sentido de ver-se
sustada a eficácia da decisão prolatada pela 6.ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Estado do Paraná, nos autos da ação
anulatória de acórdão tombada sob o n.º 5033048-
90.2022.404.7000, evento 09.

Com efeito, não demonstrou a suscitante, de forma clara,
quais os riscos de grave lesão aos bens juridicamente protegidos pela
legislação de regência que decorrem da tutela concedida.

Pertinente observar especificamente no que toca à alegação
de que a decisão estaria a impedir o pleno exercício dos Poderes
constitucionalmente assegurados à Corte de Contas, que o Supremo
Tribunal Federal já teve oportunidade de afirmar que embora restrito o
âmbito da revisão judicial dos atos dos Tribunais de Contas, o controle
judicial é sempre possivel, a bem da regra da primazia de jurisdição.

Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tribunal de
Contas da União. Controle judicial da legalidade dos atos.
Possibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Precedentes. 

1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado
de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação
dos poderes. 



2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de provas
ou documentos constantes dos autos. Incidência da Súmula nº
279/STF. 

3. Agravo regimental não provido.

(RE 721980 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 23/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 
DIVULG 28-04-2016  PUBLIC 29-04-2016).

. . . 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IRREGULARIDADES
NO CONTROLE DE HORÁRIO E FREQUÊNCIA DE
SERVIDORES. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO GESTOR PÚBLICO.
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
SUPOSTA OMISSÃO CULPOSA NO ACOMPANHAMENTO DA
EFICIÊNCIA DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. ORDEM DE SEGURANÇA CONCEDIDA.

(MS 30221, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado
em 04/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-
02-2013 PUBLIC 22-02-2013).

. . . 

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de
processo de tomada de contas especial. Princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame.
Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos
pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 

1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação
infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa,
determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como
penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial,
por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e
279/STF. 

2. A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de
controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de
ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em
questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 

3. Agravo regimental não provido. 

4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não
apresentou contrarrazões.



(ARE 947843 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 14/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 
DIVULG 03-08-2016  PUBLIC 04-08-2016).

 

Sendo possível, segundo entendimento do Supremo Tribunal
Federal, a apreciação pelo Poder Judiciário acerca da legalidade de atos
praticados pelo Tribunal de Contas da União, infirmada resta a alegação
de que a decisão questionada seria flagrantemente írrita ou ilegítima.

Por outro lado, como já antecipado, no caso concreto não se
cogita de suspensão  a bem de manifesto interesse público, ou mesmo para
evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

O que se tem na espécie e, independentemente da eventual
relevância ou repercussão do caso concreto, é análise de uma situação
bem específica. 

A propósito, em situação assemelhada, ao apreciar em 13 de
fevereiro de 2017 a Suspensão de Tutela Antecipada 851, a Ministra
Cármen Lúcia, Presidente à época do Supremo Tribunal Federal, indeferiu
pretensão formulada pela União, afirmando a ausência dos requisitos
necessários ao deferimento de medida desta natureza, entendedo que o
controle dos atos do Tribunal de Contas da União, a despeito da inegável
relevância das decisões deste órgão, se insere no âmbito da incidência do
princípio da primazia de jurisdição.

Oportuno transcrever parte do parecer ofertado pelo
Procurador-Geral da República, que foi adotado como fundamento na
decisão da então Presidente do Supremo Tribunal Federal:

“...

O deferimento dos pedidos de suspensão de segurança, de liminar e
de  antecipação de tutela tem caráter sabidamente excepcional,
sendo imprescindível perquirir a potencialidade de a decisão
concessiva ocasionar lesão à ordem, segurança, saúde e economia 7
públicas, não cabendo nesta sede, em princípio, a análise do
mérito. 

A Suprema Corte, entretanto, fixou orientação no sentido de ser
possível um juízo mínimo acerca da matéria de fundo analisada na
origem, para concluir-se pela viabilidade ou inviabilidade da
suspensão da decisão concessiva, afirmando que “a delibação do
mérito, na decisão que suspende os efeitos da liminar, visa a
verificar a plausibilidade ou não do pedido, a firmar-se como
roteiro na interpretação das razões referidas no art. 4º da citada Lei



4.348/64 e que foram trazidas, pelo órgão público, ao exame do
Presidente do Tribunal” (SS 1.272/RJ, Relator Min. Carlos Velloso,
DJ de 19 maio 1998 – trecho do voto do Relator).

De pronto, percebe-se que o eixo de fundamentos da requerente está
centrado na eventual fragilização das competências do Tribunal de
Contas da União e, indiretamente, a higidez do processo eleitoral. 

Em primeira análise e segundo o escopo principiológico da
Constituição Federal, a superação ou a suspensão da decisão
administrativa pela decisão judicial impugnada não significa
desrespeito das regras de competência do TCU, haja vista que esse
órgão desincumbiu-se satisfatoriamente de suas funções, ainda que
exclusivas, e julgou as contas do administrador omisso. Exerceu
plenamente sua prerrogativa, o que não equivale dizer que o
resultado desse julgamento deve prosperar sempre e em qualquer
circunstância.

A Constituição Federal, ao estabelecer a tríade de poderes da
República, determinou a convivência harmoniosa entre eles.
Contudo, inserido nesse conceito de convivência, cada um dos
poderes constituídos deverá exercer o papel para o qual foi
desenhado segundo as prescrições constitucionais. Logo, o exercício
de cada uma dessas funções pode e, naturalmente, vai interferir no
âmbito de atuação dos demais poderes e esse relacionamento não
qualifica propriamente um desequilíbrio no sistema de poderes ou
funções estatais.

No caso em estudo, a decisão administrativa pode legitimamente ser
revista pela instância judicial no que toca aos seus aspectos de
legalidade e de razoabilidade e, assim, o atrito entre poderes é
possível e, no mais das vezes, pode ser solucionado através de certas
fórmulas constitucionais, como por exemplo, o princípio da
inafastabilidade da jurisdição, aplicável, inclusive, aos fatos ora
analisados, que autoriza o controle da atividade administrativa, em
função dos direitos fundamentais dos envolvidos, pelo Poder
Judiciário. 

Desse modo, não procede a afirmação de que o tribunal de contas,
por ser o órgão constitucionalmente competente para julgar as
contas dos administradores em procedimento de tomada de contas
especial, tem seus pronunciamentos tornados incontrastáveis. 

Ademais, afirmar o uso equivocado do precedente firmado na STA
303 pela decisão impugnada, já que seus fundamentos tratavam
especificamente de vícios formais do processo em trâmite na Corte
de Contas, ou apontar falhas dessa mesma decisão por ter
desconsiderado os fatos apurados pelo TCU, também não podem
levar adiante qualquer pretensão de êxito da União, na medida em
que tais matérias deveriam ser veiculadas por recurso estrito e não
através do procedimento excepcional de contracautela. Errores in
judicando são típicas hipóteses de equívocos judiciais solucionáveis
por meio da interposição do recurso cabível, pois constituem o



próprio mérito da demanda recursal. Outros são, portanto, os
requisitos para a deflagração do processo suspensivo, que não
objetiva propriamente a desconstituição ordinária da decisão
impugnada.

Na linha dos esclarecimentos de Ellen Gracie Northfleet, acerca do
pedido de revisão, “a natureza do ato presidencial não se reveste de
caráter revisional, nem se substitui ao reexame jurisdicional na via
recursal própria. […] Em suma, o que ao Presidente é dado
aquilatar não é a correção ou equívoco da medida suspensão se
requer, mas a sua potencialidade de lesão a outros interesses
superiormente protegidos” 1 .

De outro lado, a União deseja manter hígido o processo judicial
eleitoral, naquilo que toca à possibilidade de imposição de sanção
de inelegibilidade em desfavor do interessado. 

Superada a motivação que dá relevo ao direito fundamental de
defesa e a viabilidade de suscitar a revisão judicial de atos e
julgamentos administrativos, haja vista o claro e irretorquível
posicionamento constitucional, é de se registrar a inexistência de
lesão à ordem pública. Isso se dá porque o apontado propósito de
afastar a incidência de lei eleitoral que motivou o interessado a
questionar judicialmente o julgamento do TCU, ainda que existente,
não configura atitude de natureza ilícita, mas a realização de uma
das franquias constitucionais protetivas dos direitos fundamentais
em jogo.

De outra parte, percebe-se o nítido caráter condenatório na
argumentação da requerente que pugna por penalizar o candidato
que prestou contas de recursos públicos federais com atraso,
imputando-lhe a autoria de tumulto processual e procrastinação da
jurisdição eleitoral, violando, enfim, a ordem público-
administrativa. 

Contudo, o Acórdão 2.042/2016, prolatado pelo Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia, embora ementado no sentido de dar provimento
ao recurso do candidato com a ressalva de que o deferimento do
pedido de registro da candidatura estava ligado à providência do
TRF da 1ª Região de suspender a eficácia do julgado do TCU,
reconhece que “há de se registrar que a apresentação intempestiva
das contas não pode ser considerada, por si só, como configuradora
de ato doloso por omissão, tal como entendido pela Juízo Zonal, o
que caberia acaso as contas não houvessem sido prestadas” e faz
acompanhar posicionamento jurisprudencial do respectivo tribunal
(Voto do Juiz Relator Gustavo Mazzei Pereira). 

Desse modo, o caso em análise não parece ter a envergadura
necessária a evidenciar grave lesão à ordem pública como quer
fazer crer a requerente. 



Por fim, parecem superados os questionamentos aqui apresentados,
já que julgados os embargos de declaração, que aguardavam a
suspensão da decisão do TRF da 1ª Região, e prestada a contento a
jurisdição pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 2.

Pelo exposto, opina a Procuradoria-Geral da República pelo
indeferimento do pedido de suspensão de tutela antecipada”.

 

Segue a ementa do acórdão da plenário do Supremo
Tribunal Federal proferido por ocasão do do julgamento do agravo
regimental interposto contra a decisão monocrática  que indeferiu o
pedido de suspensão na STA 851:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA
ANTECIPADA. ACÓRDÃO N. 1.146/2015. TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS
NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STA 851 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal
Pleno, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
188  DIVULG 24-08-2017  PUBLIC 25-08-2017)

 

Na mesma linha de entendimento foi a decisão tomada pelo
Ministro Gilmar Mendes, quando Presidente do Supremo Tribunal
Federal, ao apreciar em 25 de agosto de 2009 o pedido de Suspensão de
Tutela Antecipada 303. Na ocasião o Ministro afirmou que o Supremo
Tribunal Federal admite a apreciação judicial de atos do Tribunal de
Contas da União, no que diz respeito às balizas da legalidade e da
observância das garantias constitucionais aplicáveis ao procedimento
administrativo, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo
legal, não se justificando suspensão em situações desta natureza. 

Segue transcrição da decisão do então Presidente do
Supremo Tribunal Federal

DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de tutela antecipada
formulado pela União, com a finalidade de sustar os efeitos das
decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região
nos autos dos Agravos de Instrumentos n.os 2008.01.00.034840-
3/PI, 2008.01.00.036334-8/AM, 2008.01.00.033218-2/PI e
2008.01.00.031938-9/DF, que impediram a execução de acórdãos do
Tribunal de Contas da União (TCU).



Segundo o relato da requerente, o TCU julgou irregulares as contas
dos Municípios em que os ora interessados exerceram o cargo de
Prefeito, em razão de malversação de recursos oriundos de
convênios firmados com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) e com o Fundo Nacional de Assistência Social
(fls. 27-59).

Assim, os interessados ajuizaram ações, com pedido de antecipação
de tutela, para desconstituir os acórdãos n.os 1.703/2007,
1.029/2004, 1.232/2004, 2.123/2004, 3.176/2005 e 918/2005 do
TCU, com fundamento na Súmula Vinculante n.º 3 e na nulidade do
procedimento administrativo, pela inobservância dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade, da
legalidade, da presunção de inocência e da motivação das decisões
judiciais (fls. 72-132).

Os pedidos de tutela antecipada foram negados em primeiro grau
(fls. 161, 162-165 e 166), exceto quanto ao acórdão n.º 1.703/2007,
liminarmente suspenso por decisão do Juízo da 7ª Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal (fls. 167-168).

Foram interpostos agravos de instrumento perante o Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, reiterando-se o pedido de
antecipação de tutela, que restaram deferidos para sobrestar a
eficácia dos acórdãos do TCU (fls. 14-15, 16-18 e 19-22). Nessa
mesma esteira, indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo formulado
no agravo de instrumento interposto pela União contra a decisão
que suspendera o acórdão n.º 1.703/2007 (fls. 23-26).

Inconformada, a União apresenta o presente pedido de suspensão de
tutela antecipada, com fundamento em lesão à ordem pública por
suposta violação à competência do TCU (art. 71, incisos II, VI e VIII
da Constituição Federal). Sustenta, ainda, lesão à economia
pública, visto tratar-se de processos que envolvem a quantia
aproximada de R$ 700.000,00 (fl. 12).

Após ser intimada (fls. 63-64 e 154), a União trouxe aos autos as
cópias das iniciais das ações ajuizadas na origem (fls. 72-134), bem
como as decisões de primeiro grau que examinaram os pedidos de
antecipação de tutela (fls. 161-168).

Decido.

A base normativa que fundamenta o instituto da suspensão (Leis n.os

8.437/92, 9.494/97 e 12.016/2009 e art. 297 do RI-STF) permite que
a Presidência do Supremo Tribunal Federal, a fim de evitar grave
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas,
suspenda a execução de decisões concessivas de segurança, de
liminar ou de tutela antecipada, proferidas em única ou última
instância pelos tribunais locais ou federais, quando a discussão
travada na origem for de índole constitucional.



Assim, é a natureza constitucional da controvérsia que justifica a
competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido
de contracautela, conforme a pacificada jurisprudência desta Corte,
destacando-se os seguintes julgados: Rcl 497-AgR/RS, rel. Min.
Carlos Velloso, Plenário, DJ 06.4.2001; SS 2.187-AgR/SC, rel. Min.
Maurício Corrêa, DJ 21.10.2003; e SS 2.465/SC, rel. Min. Nelson
Jobim, DJ 20.10.2004.

Nas ações originárias, os interessados fundamentam-se nos
princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da
proporcionalidade (art. 5º, LIV e LV, e art. 37, caput, todos da
Constituição), que restaram acolhidos pelo Tribunal Regional
Federal da 1ª Região para sobrestar a eficácia dos acórdãos do
TCU até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora. Não há
dúvida, portanto, de que a matéria discutida na origem reveste-se de
índole constitucional.

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise do pedido,
o que faço apenas e tão-somente com base nas diretrizes normativas
que disciplinam as medidas de contracautela. Ressalte-se, não
obstante, que, na análise do pedido de suspensão de decisão
judicial, não é vedado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal
proferir um juízo mínimo de delibação a respeito das questões
jurídicas presentes na ação principal, conforme tem entendido a
jurisprudência desta Corte, da qual se destacam os seguintes
julgados: SS 846-AgR/DF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
29.5.96; SS 1.272-AgR/RJ, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ
18.5.2001.

A União alega que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao
antecipar os efeitos da tutela, contrariou o art. 71, incisos II, VI e
VIII, da Constituição, por não competir ao Poder Judiciário, mas,
sim, ao Tribunal de Contas da União, controlar e fiscalizar a
aplicação de verbas federais.

Ademais, sustenta que o exame judicial deve limitar-se à análise do
cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais concernentes
ao processo de tomada de contas, “sem, contudo, adentrar no
mérito da apreciação empreendida pela Corte de Contas, sob pena
de transformá-la em mera instância formal (...)” (fl. 10).

Ocorre que, nas ações de origem, os autores alegam justamente a
presença de vícios formais, tais como nulidade das notificações (fls.
74-75, 84, 87-88 e 102), cerceamento de defesa (fl. 117) e
intempestividade da instauração da tomada de contas especial (fls.
83 e 99), em violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, da legalidade e do devido processo legal.

O Supremo Tribunal Federal admite a apreciação judicial de atos do
Tribunal de Contas da União no que diz respeito às balizas da
legalidade e da observância das garantias constitucionais aplicáveis



ao procedimento administrativo, como o contraditório, a ampla
defesa e o devido processo legal. A jurisprudência desta Corte é
pacífica nesse sentido:

 “EMENTA: Mandado de Segurança.

2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas
da União. Ausência de comprovação da adoção por
instrumento jurídico adequado. Pensão concedida há vinte
anos.

3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988.
Âmbito de proteção que contempla todos os processos,
judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples
direito de manifestação no processo.

4. Direito constitucional comparado. Pretensão à tutela
jurídica que envolve não só o direito de manifestação e de
informação, mas também o direito de ver seus argumentos
contemplados pelo órgão julgador.

5. Os princípios do contraditório e da ampla defesa,
assegurados pela Constituição, aplicam-se a todos os
procedimentos administrativos.

6. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia
de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica
a possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica.

7. Aplicação do princípio da segurança jurídica, enquanto
subprincípio do Estado de Direito. Possibilidade de
revogação de atos administrativos que não se pode estender
indefinidamente. Poder anulatório sujeito a prazo razoável.
Necessidade de estabilidade das situações criadas
administrativamente.

8. Distinção entre atuação administrativa que independe da
audiência do interessado e decisão que, unilateralmente,
cancela decisão anterior. Incidência da garantia do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao
processo administrativo.

9. Princípio da confiança como elemento do princípio da
segurança jurídica. Presença de um componente de ética
jurídica. Aplicação nas relações jurídicas de direito público.

10. Mandado de Segurança deferido para determinar
observância do princípio do contraditório e da ampla defesa
(CF, art. 5º, LV).”

(MS 24.268/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. para Acórdão
Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ 17.9.2004).



 

  “EMENTAS: 1. LEGITIMIDADE. Passiva. Mandado de
segurança. Autoridade tida por coatora. Pensão
previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão
do Tribunal de Contas da União. Legitimação passiva
exclusiva deste. Execução por parte do Gerente Regional de
Administração do Ministério da Fazenda. Irrelevância.
Autoridade tida por coatora, para efeito de mandado de
segurança, é a pessoa que, in statu assertionis, ordena a
prática do ato, não o subordinado que, em obediência, se
limita a executar-lhe a ordem.

2. MANDADO DE SEGURANÇA. Pensão previdenciária.
Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de
Contas da União. Conhecimento pelo interessado que não
participou do processo. Data da ciência real, não da
publicação oficial. Ação ajuizada dentro do prazo.
Decadência não consumada. Preliminar repelida.
Precedentes. No processo administrativo do Tribunal de
Contas da União, em que a pessoa prejudicada pela decisão
não foi convidada a defender-se, conta-se o prazo para
ajuizamento de mandado de segurança a partir da ciência
real do ato decisório, não de sua publicação no órgão oficial.

3. SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Pensão
previdenciária. Pagamentos reiterados à companheira.
Situação jurídica aparente e consolidada. Cancelamento pelo
Tribunal de Contas da União, sem audiência prévia da
pensionista interessada. Procedimento administrativo nulo.
Decisão ineficaz. Inobservância do contraditório e da ampla
defesa. Violação de direito líquido e certo. Mandado de
segurança concedido. Ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF.
Precedentes. É nula a decisão do Tribunal de Contas da
União que, sem audiência prévia da pensionista interessada,
a quem não assegurou o exercício pleno dos poderes do
contraditório e da ampla defesa, lhe cancelou pensão
previdenciária que há muitos anos vinha sendo paga.”

(MS 24.927/RO, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJ
25.8.2006)

 

  “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário (s) da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Cargo.
Ascensão funcional sem concurso público. Anulação pelo
Tribunal de Contas da União - TCU. Inadmissibilidade. Ato
aprovado pelo TCU há mais de cinco (5) anos. Inobservância
do contraditório e da ampla defesa. Consumação, ademais, da
decadência administrativa após o qüinqüênio legal. Ofensa a
direito líquido e certo. Cassação dos acórdãos. Segurança
concedida para esse fim. Aplicação do art. 5º, inc. LV, da CF,



e art. 54 da Lei federal n.º 9.784/99. Não pode o Tribunal de
Contas da União, sob fundamento ou pretexto algum, anular
ascensão funcional de servidor operada e aprovada há mais
de 5 (cinco) anos, sobretudo em procedimento que lhe não
assegura o contraditório e a ampla defesa.”

(MS 26.628/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJ
22.2.2008).

Nesse sentido: Medida Cautelar em Mandado de Segurança
n.º 28.104, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 6.8.2009.

Portanto, não restou configurada a alegada lesão à ordem pública,
haja vista a possibilidade de exame judicial da decisão do TCU
quanto à observância, no processo administrativo, de garantias
constitucionais.

Tampouco vislumbro lesão à economia pública, uma vez que as
decisões impugnadas determinaram tão somente o sobrestamento da
eficácia dos acórdãos do TCU até o pronunciamento definitivo da
Turma julgadora. Não houve, portanto, comprometimento do erário.

Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão de tutela antecipada.

 

Como se percebe de todo o exposto, inviável se cogitar de
risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
em hipótese de controle, em caso concreto, do agir do Tribunal de Contas
da União no que toca à observância de garantias constitucionais. 

É o que se constata no caso sub examine, pois reputando
violadas as garantias constitucionais do demandante, a decisão judicial
deferiu a tutela de urgência, mediante sindicação dos contornos formais e
materiais da ação deflagrada pela Egrégia Corte de Contas.

Se é que os fundamentos em que se sustenta a decisão
questionadas  são apropriados ou não, isso toca aos órgãos competentes
para conhecer, em grau recursal, de eventuais irresignações. O pedido de
suspensão, como já disse o Supremo Tribunal Federal,  tem natureza
cautelar (SS 228, Rel. Min. Rafael Mayer), pelo que depende de
preenchimento e pressupostos específicos, que não passam pela análise do
acerto, ou não, sob o aspecto jurídico stricto sensu, da decisão que que se
pretende sustar.

Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão.

Intimem-se.
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