
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministério Público
Gabinete do Subprocurador-Geral LUCAS ROCHA FURTADO

Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União 
 
 

 
 
 

 
 
Com fundamento no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no artigo 237, 

inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Resolução 
155/2002, o Ministério Público junto ao TCU oferece 

 
 
 
 

REPRESENTAÇÃO 
 
 

 
 

com o propósito de que o Tribunal, no cumprimento de suas competências constitucionais 
de controle externo de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da Administração Pública federal, decida pela adoção das medidas necessárias a apurar a 
irregularidade, atribuída ao Procurador da República Diogo Castor, consistente na indevida 
publicação, em março de 2019, em via pública de Curitiba/PR, de outdoor com conteúdo de 
promoção e de elogio à operação Lava Jato, de cuja força-tarefa aquele procurador era 
integrante, bem como as irregularidades atribuídas à Corregedoria do Ministério Público 
Federal – MPF na apuração daquela ocorrência. 
 

- II - 
 
As irregularidades acima referidas foram noticiadas, nos termos que se seguem, 

no site do jornal Folha de S. Paulo, em 27/7/20201 (cópia da matéria jornalística em anexo): 
Ex-procurador da Lava Jato admite ter pago outdoor em homenagem à força-
tarefa, mas processo é arquivado 
O prazo para punir Castor pela propaganda acabou; anúncio foi colocado numa via de 
acesso ao aeroporto Afonso Pena 
Vinicius Konchinski 
Uma sindicância da Corregedoria do MPF (Ministério Público Federal) concluiu que o procurador 
da República Diogo Castor pagou por um outdoor em homenagem à operação Lava Jato enquanto 

 
1 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/07/ex-procurador-da-lava-jato-admite-ter-pago-outdoor-em-homenagem-a-
forca-tarefa-mas-processo-e-arquivado.shtml?utm_source=folha&utm_medium=site&utm_campaign=topicos 
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fazia parte da força-tarefa da operação. O processo sobre o caso, contudo, foi arquivado, já que o 
prazo para punir Castor pela propaganda acabou. 
O procurador foi um dos primeiros membros da Lava Jato. Ingressou na força-tarefa em abril de 
2014, logo que ela foi criada, e se desligou do grupo em abril de 2019 alegando problemas de 
saúde. 
Pouco antes de deixar a operação, Castor pagou por meio de um "contato pessoal" a instalação de 
outdoor comemorativo aos cinco anos da Lava Jato. Em depoimento prestado em maio deste ano, 
Castor disse queria "elogiar e levantar o moral do grupo [de procuradores]", o qual vinha sendo 
injustamente pressionado e atacado, segundo ele. 
O outdoor pago por Castor foi instalado numa via de acesso ao aeroporto Afonso Pena em março 
de 2019. Nele, há fotos de integrantes da operação, incluindo o próprio Castor, e a frase: "Bem-
vindo à República de Curitiba, terra da Lava Jato, a investigação que mudou o país." 
De acordo com a subprocuradora da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, corregedora-geral 
do MPF, a instalação do outdoor caracteriza "falta de respeito à dignidade das funções do MPF e 
infringência ao princípio da impessoalidade" do membro do Ministério Público, cabendo assim 
uma censura – espécie de advertência escrita – ao procurador. 
Ela, contudo, decidiu arquivar a sindicância, já que o prazo para punir Castor encerrou-se em abril 
deste ano, um ano após o caso do outdoor chegar à corregedoria. Houve, portanto, uma prescrição. 
PROCURADOR PASSOU POR EXAMES DE SAÚDE MENTAL 
Em abril do ano passado, o coordenador da Lava Jato, procurador Deltan Dallagnol, enviou um 
ofício à corregedoria do MPF avisando o órgão de que o próprio Diogo Castor tinha confessado a 
ele o pagamento do outdoor. Esse ofício marcou o início da apuração sobre o caso. 
Acontece que, naquela época, o então corregedor-geral Oswaldo José Barbosa Silva determinou a 
verificação do estado de saúde mental de Castor, e não uma sindicância sobre eventual falha 
disciplinar. Castor alegava estar com problemas psiquiátricos relacionados ao trabalho na Lava 
Jato. Por isso, para o corregedor, era necessário saber se ele tinha condições de responder pelos 
seus atos. 
Uma junta médica concluiu um junho de 2019 que Castor estava "apto para as atividades de seu 
cargo" e "apresentava capacidade de entendimento". 
SINDICÂNCIA FOI ABERTA 1 ANO APÓS COMUNICADO SOBRE CASTOR 
Apesar da manifestação de Deltan no ano passado, só em abril deste ano foi instaurada uma 
sindicância para averiguar as faltas disciplinares do procurador. Em maio, ele prestou depoimento. 
Em junho, a sindicância foi encerrada e, no mesmo mês, arquivada. 
Procurado, Diogo Castor, autor de um livro sobre Direito Penal e a impunidade no Brasil, não quis 
falar sobre o caso do outdoor. Segundo ele e também a força-tarefa da Lava Jato, questões 
relacionadas ao resultado da sindicância devem ser feitas à Corregedoria do MPF. 
A Corregedoria, por sua vez, informou que não pode se pronunciar sobre questões disciplinares 
dos membros do MPF pois elas são sigilosas. 

Perante o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal é 
plenamente autônomo ao agir dentro de seu campo de atuação finalística, ou seja, ao atuar 
no exercício das funções institucionais que lhe são próprias e exclusivas, previstas no artigo 
126 da Constituição. No entanto, perante o TCU, sujeita-se o MPF, como de resto todos os 
órgãos e entidades da Administração Pública federal, ao controle externo de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 

A matéria jornalística publicada na Folha de S. Paulo indica o cometimento de 
irregularidades passíveis de apuração pelo TCU. 

A primeira irregularidade é atribuída ao Procurador da República Diogo Castor.  
Informa a matéria da Folha que, em março de 2019, o questionado outdoor foi instalado, às 
expensas do referido membro do MPF, em um via pública de Curitiba/PR, e que, em abril 
daquele ano, o coordenador da operação Lava Jato, Procurador da República Deltan 
Dallagnol, mediante ofício enviado à Corregedoria do MPF, informou àquele órgão que o  
próprio Procurador Diogo Castor havia lhe confessado ter custeado a instalação do outdoor. 
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Ainda que não tenha envolvido recursos públicos, a conduta do Procurador 
Diogo Castor caracterizou 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. 
Além disso, aquela conduta violou os princípios da impessoalidade e da moralidade na 
Administração Pública, previstos expressamente no caput do artigo 37 da Constituição.  
Diante disso, impõe-se ao TCU a obrigação de promover a apuração dos fatos. 

As outras irregularidades passíveis de apuração pelo TCU, no presente caso, 
decorrem de atos da Corregedoria do Ministério Público Federal. De acordo com o artigo 63 
da aludida Lei Complementar 75/1993, a Corregedoria do MPF “é o órgão fiscalizador das 
atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público”. A matéria 
jornalística da Folha de S. Paulo indica que houve negligência da Corregedoria do 
Ministério Público Federal na apuração da falta disciplinar cometida pelo Procurador da 
República Diogo Castor.  

Como dito, a Folha de S. Paulo informa que a Corregedoria do MPF tomou 
ciência da falta disciplinar cometida pelo Procurador Diogo Castor em abril de 2019, por 
meio de ofício que lhe foi enviado pelo coordenador da operação Lava Jato. Todavia, a 
Corregedoria do MPF optou, antes de decidir pela instauração da sindicância, pela 
verificação do estado de saúde mental do Procurador da República Diogo Castor. Em junho 
de 2019, uma junta médica concluiu que aquele procurador estava "apto para as atividades 
de seu cargo" e "apresentava capacidade de entendimento". 

Ocorreu, no entanto, segundo a matéria da Folha de S. Paulo, que a Corregedoria 
do MPF protelou a instauração da sindicância e somente tomou decisão nesse sentido em 
abril do corrente ano. Segundo a Folha, a sindicância acabou arquivada, por prescrição, em 
junho passado. 

A negligência da Corregedoria do MPF na apuração do caso ora em 
consideração, além de ter configurado falha operacional daquele órgão, certamente 
redundou em desperdício de recursos públicos. Diante disso, entendo deva o TCU promover 
a apuração dos fatos para apontar, se for o caso, os danos e as irregularidades cometidas, 
bem como as respectivas responsabilidades. 

Ressalto, ainda, que se faz necessário dar conhecimento 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. 

Por fim, é de se observar que este Ministério Público junto ao TCU possui 
legitimidade para formular representações a esse Tribunal, que os fatos foram apresentados 
em linguagem clara e objetiva e estão acompanhados, em anexo, das informações 
referenciadas nesta peça. 

 
- III - 

 
Ante o exposto, este representante do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas da União, com fulcro no artigo 81, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no artigo 237, 
inciso VII, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155/2002, requer ao 
Tribunal, pelas razões acima aduzidas, que conheça desta representação para que, no 
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cumprimento de suas competências constitucionais de controle externo de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública Federal: 

a) decida pela adoção das medidas necessárias a apurar a irregularidade, atribuída 
ao Procurador da República Diogo Castor, consistente na indevida publicação, em março de 
2019, em via pública de Curitiba/PR, de outdoor com conteúdo de promoção e de elogio à 
operação Lava Jato, de cuja força-tarefa aquele procurador era integrante, bem como as 
irregularidades atribuídas à Corregedoria do Ministério Público Federal na apuração daquela 
ocorrência; e 

b) dê conhecimento 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.. 

 
Ministério Público, 28 de julho de 2020. 

 
 

     (Assinado Eletronicamente) 
Lucas Rocha Furtado 
Subprocurador-Geral
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