
 

1

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado

 TC 026.906/2020-1 
Tipo: Representação  
Unidade Jurisdicionada: Ministério Público 
Federal  
Representante: Ministério Público junto ao TCU 
(peça 1) 
Interessado em sustentação oral: não há 
Proposta: não conhecimento; arquivamento. 

 
INTRODUÇÃO 
1. Tratam os autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério 
Público junto ao TCU (MP/TCU) Lucas Furtado, acerca de possível irregularidade atribuída ao então 
Procurador da República Diogo Castor, consistente na veiculação indevida em via pública de 
Curitiba/PR, por meio de outdoor, de conteúdo de promoção e de elogio à operação Lava Jato, de cuja 
força-tarefa este procurador era integrante, assim como irregularidades atribuídas à Corregedoria do 
Ministério Público Federal (MPF) na apuração daquela ocorrência. 
HISTÓRICO 
2. Na peça inaugural, repercute o Parquet reportagem jornalística do site do jornal Folha de S. 
Paulo, de 27/7/2020, na qual se relata o possível cometimento de irregularidades passíveis de apuração 
por este Tribunal. A primeira é atribuída ao ex-Procurador da República Diogo Castor, que admitiu ter 
pago pela confecção de um outdoor em homenagem aos cinco anos da força-tarefa da Lava Jato com o 
intuito de elogiar aquele grupo de procuradores. 
3. A outra irregularidade decorreria de atos da Corregedoria do Ministério Público Federal, 
que segundo a matéria jornalística da Folha de S. Paulo agiu com negligência na apuração da falta 
disciplinar cometida pelo referido procurador, o que ocasionou o arquivamento do feito. 
4. Ainda de acordo com a publicação da Folha de S. Paulo, a Corregedoria do MPF ficou 
ciente da falta disciplinar cometida pelo procurador Diogo Castor em abril de 2019 por ofício enviado 
pelo coordenador da Lava Jato. Entretanto, preliminarmente optou pela verificação do estado de saúde 
mental do procurador. Assim, em junho de 2019, uma junta médica concluiu que ele estava “apto para 
as atividades de seu cargo” e “apresentava capacidade de entendimento”.  
5. Posteriormente foi aberta uma sindicância para apuração dos fatos na qual se concluiu que 
o procurador patrocinou a publicação do outdoor enquanto fazia parte da referida força-tarefa. 
Contudo, o processo sobre o caso foi arquivado pela então Corregedora-Geral do MPF devido à 
prescrição da pretensão punitiva. 
6. Desta forma, o MP junto ao TCU pleiteia que este Tribunal:  
 a) apure se houve irregularidade cometida então Procurador da República Diogo Castor, 
bem como se houve irregularidade cometida pela Corregedoria do MPF na investigação daquela 
ocorrência; e  
 b) notifique os fatos tratados nesta representação ao Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) para adoção das medidas de suas 
competências.  
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EXAME DE ADMISSIBILIDADE 
7. Inicialmente, há que se registrar que o Ministério Público junto ao TCU, tem legitimidade 
para atuar como representante, conforme art. 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU. 
8. Os fatos apresentados pelo Parquet por meio da matéria jornalística não apresentam 
indícios suficientes de possível dano ao erário decorrente da conduta do ex-procurador Diogo Castor, 
tendo em vista que, além de constar da representação que o procurador Diogo não usou recursos 
públicos, in verbis “...Ainda que não tenha envolvido recursos públicos...”, o próprio Coordenador da 
Lava Jato enviou ofício à Corregedoria do MPF, notificando o órgão que Diogo Castor confessou para 
ele o pagamento do referido outdoor. 
9. Em relação à alegada "indevida autopromoção e autoelogio públicos, em evidente afronta 
ao dever que têm os membros do Ministério Público de guardar decoro pessoal, conforme preconizado 
no artigo 236, inciso X, da Lei Complementar 75, de 20/5/1993" (peça 1, p. 3), este Tribunal já se 
manifestou por diversas vezes pela impossibilidade de determinar a instauração de processo 
administrativo disciplinar ou de fiscalizar seu andamento, uma vez que o controle administrativo 
hierárquico é distinto do controle externo.  
10.  Conforme a jurisprudência desta Corte, a instauração de processo administrativo 
disciplinar para apurar transgressões funcionais de servidores públicos cabe a seu órgão de origem. 
Nesse sentido, cita-se os Acórdãos 576/2010-Plenário (relator Min. André Carvalho), 2.906/2009-
Plenário (relator Min. Raimundo Carreiro), 1.922/2008-2ª Câmara (relator Min. André Carvalho), 
1045/2019-Plenário (relator Min. Augusto Sherman) e 554/2018-1ª Câmara (relator Min. Weder de 
Oliveira). 
11. Em seu voto no Acórdão 2.906/2009-Plenário, o Ministro Relator Raimundo Carreiro 
ressaltou que “não é competente o Tribunal de Contas da União, jurisdição constitucional 
especializada, para determinar diretamente a instauração ou para controlar resultados de sindicâncias 
ou de procedimentos administrativos disciplinares, porquanto tais poderes não se subsomem às 
competências constitucionais e legais de que é detentor. A omissão ilegal da autoridade competente 
resolve-se no âmbito da própria Administração ou no Judiciário”. 
12. Dessa forma, a presente representação não pode ser conhecida, visto se tratar de matéria 
que não compete a este Tribunal de Contas, conforme o art. 235 do Regimento Interno/TCU. 
CONCLUSÃO 
13. Diante das razões apresentadas, propõe-se o não conhecimento da presente representação, 
tendo em vista não terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 c/c 
art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, assim como o encaminhamento dos fatos 
tratados nesta representação ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e à Procuradoria-
Geral da República (PGR) para adoção das medidas de suas competências.  
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 
14.  Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 
 a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem 
presentes os requisitos de admissibilidade previsto nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento 
Interno/TCU; 
 b) informar ao representante que o conteúdo da deliberação que vier a ser proferida, 
poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e,  
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 c)  determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no 
prágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno/TCU, e no art. 105 
da Resolução TCU 259/2014. 

 
SecexAdmin, em 28 de agosto de 2020. 

(Assinado eletronicamente) 
Márcio Pereira Gangana 
AUFC – Matr. 2380-9 
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