
 

 

 

  C E R T I D Ã O

Certifico, e dou fé, que na presente data faço juntada do Relatório conclusivo das atividades de instrução, 
elaborado pela Comissão instituída pela Portaria CNMP-GAB/FM nº 01, em 09 de março de 2021.

Brasília-DF, 27 de setembro de 2021.

MAURÍCIO MATIAS

Secretário Administrativo

 



 

 
 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Processo Administrativo Disciplinar – PAD n. 1.00997/2020-21 

Relatora: Conselheira Fernanda Marinela de Sousa Santos 

Requerente: Corregedoria Nacional do Ministério Público 

Requerido: Diogo Castor de Mattos  

E M E N T A 

 

Excelentíssima Conselheira Relatora: 

 

I- RELATÓRIO 

 

Cuida-se de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) 

instaurado por meio da Portaria CNMP-CN nº 45/2020, em desfavor do 

Excelentíssimo Procurador da República DIOGO CASTOR DE MATTOS. Tal 

procedimento é decorrente da Reclamação Disciplinar CNMP nº 1.00579/2019-37, 

oriunda de representação ofertada pela Corregedoria-Geral do Conselho Nacional 

do Ministério Público, e da Sindicância CMPF nº 1.00.002.000067-2019-97, da E. 

Corregedoria do Ministério Público Federal. No bojo dos referidos procedimentos são 

imputadas ao investigado infrações disciplinares decorrentes da contratação e/ou 

financiamento de publicidade que se referia aos trabalhos dos procuradores da 

República da Força Tarefa Lava Jato de Curitiba/PR, instalada em outdoor, na 

cidade de Curitiba/PR, incorrendo em promoção pessoal. 

 

Conforme consta da portaria inaugural do PAD, o requerido, em 

março de 2019, com consciência e vontade, teria incorrido em violação de deveres 

funcionais, além da possível prática de ato de improbidade administrativa, por ter se 

valido de pessoa interposta e se utilizado de dados pessoais de terceiro, sem 
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autorização deste, com o intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante (identidade do agente público contratante de peça publicitária sobre sua 

atuação funcional), para contratação de mídia publicitária de promoção pessoal, sem 

o conhecimento institucional e em desconformidade com a Política de Comunicação 

Social do Ministério Público Federal. 

 

A peça publicitária (outdoor) veiculada continha em destaque a 

imagem de 9 (nove) procuradores integrantes da Força Tarefa da Lava Jato de 

Curitiba/PR, dentre eles o requerido. A imagem era também acompanhada do 

seguinte texto: “Bem-vindo a República de Curitiba – terra da Operação Lava Jato – 

a investigação que mudou o país. Aqui a lei se cumpre. 17 de março, cinco anos de 

Operação Lava Jato – O Brasil Agradece”1. A instalação da mídia ocorreu em terreno 

da Avenida Rocha Pombo, sentido São José dos Pinhais/Curitiba, no acesso de 

saída do Aeroporto Internacional Afonso Pena. 

 

A contratação da peça publicitária foi confirmada pelo membro 

ora processado nos autos da Sindicância CMPF nº 1.00.002.000067-2019-97, nos 

seguintes termos do relatório conclusivo da referida sindicância: 

 

Quanto ao segundo ponto abordado nestes autos, ou seja, a 

contratação e divulgação de mídia – outdoor – contendo imagem e 

dizeres enaltecendo as atividades dos procuradores da Força-

Tarefa Curitiba-PR, o sindicado informou que passava por um 

momento de grande tensão em sua vida profissional, em razão de 

fortes ataques e pressões externas contra os trabalhos 

desenvolvidos pela FT; que estava com problemas de natureza 

psiquiátrica os quais, inclusive, ocasionaram seu afastamento das 

atividades; que considerava injustos esses ataques contra os 

trabalhos desenvolvidos pelo grupo; que uma pessoa de seu 

contato pessoal e que integrava um movimento de apoio às 

                                                 
1 Imagens do outdoor podem ser encontradas nos autos, a exemplo nas fls. 15 (bojo da Portaria inaugural). 
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atividades da FT lhe procurou e ele concordou em financiar a 

divulgação de uma mídia para elogiar e levantar “o moral” do 

grupo; que não viu nenhum problema nessa sua conduta; que 

pagou com recursos próprios algo em torno de quatro mil reais; 

que, após a divulgação de conversas de trabalho objeto de 

atividade ilícita de “hackers”, divulgadas inicialmente pelo site 

“The Intercept”, pode perceber que, talvez, esses ataques e outras 

pressões ocorridos em razão da divulgação dessa mídia tivessem 

conexão com esse episódio; que, assim, compreende que até 

mesmo os questionamentos que ocorreram em razão da existência 

do outdoor na cidade de Curitiba no mês de março de 2019, 

resultam, de alguma forma, de acessos ilícitos que partidos de 

oposição e terceiros que tiveram acesso às conversas mantidas 

entre os integrantes da FT-Lava Jato Curitiba. [...] Na hipótese 

sob apreciação nesta Sindicância, não restam dúvidas de que o 

sindicado, conforme por ele próprio confirmado, foi quem 

contratou os serviços de divulgação da imagem dos membros da 

FT-Lava Jato Curitiba, por meio de outdoor, arcou integralmente 

com os custos, não revelou, na época, essa situação a nenhum 

outro membro do PARQUET ou à própria administração superior 

e se manteve, até o questionamento da Corregedoria-Geral deste 

órgão ministerial, no anonimato. [...] Ou seja, os ânimos estavam 

exaltados e, não se pode olvidar que esse tipo de conduta, a par de 

potencialmente atrair uma maior atenção da sociedade e até 

mesmo apoio, como pretendido pelo sindicante, representou, ao 

fim e ao cabo, uma promoção pessoal da imagem dos membros da 

FT Lava Jato Curitiba. Não se enaltecia, de forma difusa, genérica 

e informativa, uma atividade do Ministério Público Federal, mas, 

ao contrário, passava-se a mensagem de um sectarismo de 

procuradores específicos, que constituiriam um grupo apartado da 

Instituição - “A República de Curitiba”. (grifou-se) 
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Concluiu a E. Corregedoria do Ministério Público Federal que a 

conduta configurava falta de respeito à dignidade das funções do membro do 

Ministério Público Federal, violação do princípio da impessoalidade e dos deveres 

funcionais do membro do parquet, conforme estabelecido nos incisos IX e X do art. 

236 da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União).  

 

Avançando na instrução previamente realizada (Pedido de 

Providências n. 1.00230/2019-50), veio a informação de que de fato a contratação 

da mídia foi realizada por interposta pessoa, de nome JOSÉ CARLOS QUEIROZ 

BARBOSA. Ouvido pela Superintendência Regional de Polícia Federal no Paraná, 

JOSÉ CARLOS QUEIROZ BARBOSA afirmou que “nunca contratou nenhuma 

empresa com a utilização de seu CNPJ, destacando que possivelmente foi utilizado 

de maneira fraudulenta para efetivar a contratação destacada” (fls. 18 dos autos). 

Fez, ainda, um Boletim de Ocorrência no qual registrou o uso indevido dos dados e 

nome de sua empresa. 

 

Na Portaria inaugural deste PAD, assentou-se em suma que a 

ação do requerido teria: 

a) se consubstanciado em infração disciplinar de extrema 

gravidade, porquanto não manteve ilibada sua conduta 

pública e particular; 

b) sido indigna de suas funções, por lhe faltar o desempenhou 

com zelo e probidade nas tarefas institucionais; e  

c) não observado regras de ética profissional, procedendo 

mediante a utilização de informações falsas e por interpostas 

pessoas na contratação de publicidade para promoção 

pessoal. 

 

Tudo isso estaria a indicar, ainda segundo a Portaria introdutória, 

“a ocorrência de infração disciplinar por desrespeito aos deveres insculpidos no art. 
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236, IX e X, da Lei Complementar nº 75/93, incorrendo, portanto, nas infrações 

previstas nesses mesmos dispositivos legais”, e (...) a quebra dos princípios da 

impessoalidade e moralidade administrativas, incorrendo em ato de improbidade 

administrativa”. Por fim, acrescentou-se que “a forma de ocultação da real 

titularidade da contratação de mídia publicitária implicou condutas de subsunção 

possível em figuras típicas (análogas ao crime de falsidade ideológica e/ou crime de 

falsa identidade)”. 

 

Não houve indicação de testemunhas pela E. Corregedoria 

Nacional. 

 

Após distribuição do feito à Sua Excelência a Senhora 

Conselheira FERNANDA MARINELA, o Plenário do CNMP referendou a decisão de 

instauração do PAD por meio de decisão proferida em 22 de setembro de 2020, na 

14ª Sessão Ordinária de 2020, e determinou a instauração do presente processo 

administrativo. O referido julgado que referendou a decisão monocrática do 

Corregedor Nacional pela instauração do PAD foi publicado no Diário Eletrônico do 

CNMP, Caderno Processual, de 25/9/2020, págs. 2/4. 

 

Houve interposição de embargos de declaração contra o 

acórdão do Egrégio Plenário do CNMP, o qual foi pautado para a 15ª Sessão 

Ordinária de 2020. O Plenário do Conselho Nacional conheceu os Embargos de 

Declaração, mas, no mérito, negou-lhes provimento. 

 

Devidamente intimado, o requerido, por meio de defesa técnica 

constituída, apresentou defesa prévia tempestiva e rechaçou as imputações que lhe 

foram feitas na portaria inaugural (fls. 77 e seguintes). Na oportunidade, arguiu as 

preliminares de (a) violação ao princípio do ne bis in idem, de (b) ilicitude da prova 

utilizada como fonte e (c) de suspensão do feito até o julgamento, pelo Supremo 

Tribunal Federal, da RCL n. 43090. No mérito, pugnou em linhas gerais pelo 
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reconhecimento de ausência de ato ilícito. Efetivou, ainda, pedidos de oitivas 

testemunhais e de realização de uma proa pericial, como forma de demonstrar que, 

ao tempo dos fatos, “o requerido sofria de grave quadro depressivo” (fls. 103). 

 

A Portaria CNMP-GAB/FM nº 01, em 09 de março de 2021, 

expedida pela Excelentíssima Senhora Conselheira Relatora designou esta 

Comissão Processante, composta pelo Procurador da República em Alagoas 

MARCIAL DUARTE COÊLHO e pela Promotora de Justiça do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios LARISSA BEZERRA LUZ, sob a presidência do primeiro, 

para promoverem a realização de diligências, nos termos do art. 89, §1º do 

Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (RI/CNMP), 

procedendo a oitiva de testemunhas, colheita de documentos, interrogatório do 

processado, bem como a elaboração de relatório final e parecer conclusivo (fls. 

108/109). 

 

Juntamente à complementação de dados cadastrais das 

testemunhas, a defesa renovou seu pedido de prova pericial e fez acostar 

documentos diversos sobre a higidez mental do requerido DIOGO CASTOR DE 

MATTOS à época dos fatos (fls. 116 a 130). 

 

A comissão processante realizou as oitivas das testemunhas 

indicadas pela defesa em 29 e 30 de março de 2021. Foram ouvidos JULIANO 

CASTELANO LEMOS, FILIPE ESPÍRITO SANTO, WAGNER HOMMA e ANDRÉ 

AUGUSTO MASCHIO. Ainda naquele dia 30 de março de 2021, após a colheita da 

prova testemunhal, foi realizado o interrogatório do requerido. 

 

Às fls. 164-170, houve Decisão da Exma. Sra. Relatora que 

apreciou, pela primeira vez, o pedido de realização da prova pericial, além dos 

demais pedidos feitos em sede de preliminares. Todos os pleitos foram rechaçados, 

pelos seguintes argumentos, em suma: 
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a) quanto à prova pericial, verificou-se que a perícia pleiteada pela parte 

requerida, mediante realização de junta médica oficial, já foi realizada na 

origem e concluiu pela capacidade de entendimento e de autodeterminação 

do requerido à época dos fatos objeto do presente PAD; 

b) quanto à preliminar de ferimento à vedação ao bis in idem, entendeu-se pela 

legitimidade autônoma e concorrente da Corregedoria Nacional do Ministério 

Público, em caso de divergência de entendimento em relação à atuação da 

Corregedoria-Geral da origem, conforme dispõe o art. 79, caput, do 

Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (RICNMP) e 

em face de consolidada jurisprudência do Plenário deste Conselho Nacional; 

c) quanto ao pedido de suspensão do feito enquanto tramita a RCL 43090, no 

Supremo Tribunal Federal, entendeu-se que não havia documentação 

acostada aos autos que comprovaria que o objeto da mencionada reclamação 

seria exatamente a validade probatória dos elementos de convicção que 

deram origem à apuração dos fatos em análise nos presentes autos. Lado 

outro, não haveria notícia de decisão do STF no sentido de determinar fossem 

suspensos procedimentos administrativos que tratem da mencionada 

questão. 

 

Houve juntada de documentação na qual o requerido renunciava 

a seu sigilo médico-paciente às fls. 171, em virtude do depoimento de seu médico 

pessoal Dr. WAGNER HOMMA. 

 

Às fls. 177, a defesa fez pedido de provas complementares após 

o término da instrução, tendo renovado ainda o pleito pela realização da prova 

pericial. 

 

Sobre tais derradeiros pleitos, foram quase todos deferidos na 

Decisão de fls. 179 e ss., a exemplo da decretação de sigilo e dos pedidos de 
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juntada de ficha de antecedentes funcionais do requerido, expedição de ofício à 

Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, a expedição de ofício à 

CGMPF para que remetesse ao CNMP cópia integral da sindicância – MPF – 

SIND/IA – 1.00.002.000067/201997, a apresentação de alegações finais e a 

realização de sustentação oral. 

 

A cópia integral da sindicância efetivada pela E. Corregedoria do 

Ministério Público Federal – processo SIND/IA – 1.00.002.000067/201997 foi juntada 

ao feito às fls. 192 a 1035. A decisão daqueles autos – que culminou pelo 

reconhecimento da prescrição e arquivamento - pode ser encontrada às fls. 1010 a 

1024, da lavra da Exma. Sra. Corregedora-Geral do MPF, Dra. ELIZETA MARIA DE 

PAIVA RAMOS. 

 

A defesa promoveu ainda a juntada e consideração da cópia 

integral da Ação Popular nº 5040111-74.2019.4.04.7000 (fls.1036 a 2130). 

 

Os assentamentos funcionais do Sr. DIOGO CASTOR DE 

MATTOS, incluindo registros de licenças e de afastamentos médicos em razão de 

motivo de saúde, foram juntados às fls. 2131 a 2524. 

 

Às fls. 2526 consta Certidão do Setor de Inteligência Policial da 

SRPF/Paraná que informa que a oitiva do Sr. JOÃO CARLOS QUEIROZ BARBOSA 

foi realizada no âmbito do Inquérito 4781-STF. 

 

Nova Decisão da Exma. Sra. Relatora Conselheira às fls. 2527 e 

2528 manteve os posicionamentos antes prolatados, especialmente no que pertine à 

determinação da realização da prova pericial no seio destes autos. Fora, ainda, 

determinada a intimação para a apresentação de alegações finais. 
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Os Termos de Audiência devidamente certificados constam a 

partir das fls. 2530 a 2539. 

 

   A defesa apresentou alegações finais tempestivamente (fls. 

2545 e seguintes), oportunidade na qual aventou questões preliminares, refutou as 

imputações que foram feitas e pugnou pela improcedência total do pedido. Em sede 

de preliminares, levantou:  

 

a) presença de ferimento à vedação ao bis in idem; 

b) ilicitude da prova utilizada no feito, em um duplo viés (provas colhidas no seio 

do Inquérito conhecido como das “Fake News” e provas advindas de condutas 

ilegais obtidas e reveladas por um “hacker”); 

c) cerceamento de defesa, em virtude dos indeferimentos da realização da prova 

pericial psiquiátrica no decorrer deste PAD. 

 

   Já no mérito, houve a refutação geral das alegações, além de se 

questionar eventual desproporcionalidade da punição. Pontuou-se ainda pelo 

reconhecimento da situação de ausência de completa higidez mental à época dos 

fatos, pela eventual desclassificação da conduta (se for o caso de haver punição) e, 

a depender, pelo reconhecimento prescricional. 

 

Ainda em alegações finais, a parte fez a juntada de documentos 

(fls. 2540 a 2682). 

 

   A instrução processual foi devidamente concluída, no entanto, 

ao analisar detidamente os autos, a comissão processante requereu à nobre 

Conselheira Relatora a determinação de diligências complementares, com 

expedição de ofícios à 5ª Vara Criminal de Curitiba a respeito do andamento do 

inquérito policial 0027342-62.2019.8.16.0013 e do pedido de quebra de sigilo de 

dados/telefônico 001268-98.2020.8.16.0013, no bojo dos quais estava sendo 
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apurada e prática, em tese, do crime de falsidade ideológica por parte do ora 

investigado. Em resposta, aquele juízo criminal informou que houve declínio de 

competência daqueles autos, com o envio do feito ao Excelentíssimo Procurador-

Geral da República, que prestou os esclarecimentos solicitados. 

 

As respostas às diligências solicitadas foram acostadas aos autos às 

fls., após o que foi dada vista à defesa para manifestação, no prazo de cinco dias, 

tendo sido apresentada a devida manifestação tempestivamente. 

 

Por fim, os autos a esta Comissão processante para elaboração do 

relatório e apresentação do parecer final, conforme determina o art. 89, § 1º, do 

Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

   É o quanto basta para o relato do feito. Segue, Excelência, 

parecer conclusivo desta Comissão. 

 

   II. PARECER CONCLUSIVO 

 

1) PRELIMINARES 

 

Como dito alhures, houve em linhas gerais 3 argumentos 

levantados em sede de preliminares. A partir desse ponto, passaremos às análises 

ponto a ponto: 

 

a) Da suposta violação ao princípio do ne bis in idem 

 

Alega o membro reclamado que haveria impossibilidade de o 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) rediscutir matéria julgada, já em 

seu mérito, pelo órgão interno de poderes correicionais de sua própria Instituição, a 

Corregedoria do Ministério Público Federal. Nas palavras da defesa: 
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“Sucede que, como visto, o Procurador da República Diogo 

Castor já foi processado pelo mesmo fato perante a Corregedoria-

Geral do Ministério Público Federal, tendo havido o arquivamento 

do feito administrativo em 12.06.2020, por se entender que houve 

prescrição da pretensão punitiva disciplinar, que, no caso, estaria 

circunscrita, no máximo, à pena de censura. 

Nesse contexto, rogadas as vênias de estilo, não é possível 

que este Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) instaure 

contra ele novo processo administrativo disciplinar pelo mesmo fato 

já apurado na corregedoria interna do MPF, circunstância 

indicativa de bis in idem, porque a decisão anterior, proferida no 

âmbito da Corregedoria-Geral do MPF, não foi meramente 

terminativa, mas acatou a prescrição, prejudicial de mérito”. 

(trecho de suas alegações finais, fls. 2557 dos autos) 

 

O tema não é novo, e já foi enfrentado tanto pelo Corregedor 

Nacional do CNMP – por ocasião da análise da Reclamação Disciplinar prévia a este 

PAD – como pela própria Conselheira Relatora em decisum anterior nestes mesmos 

autos. 

 

Traz-se neste momento os argumentos outrora utilizados e que 

rechaçaram esta preliminar. 

 

A uma, é de se recordar que o art. 79 do Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público expressamente prevê que o Corregedor 

Nacional poderá “divergir das conclusões” do órgão disciplinar de origem, prevendo 

inclusive a realização de diligências complementares, bem como a instauração de 

sindicância e/ou processo administrativo disciplinar (art. 79 c/c art. 77 do RICNMP). 
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A duas, dos fatos incontroversos apurados na então sindicância, 

verificou-se enquadramento diverso da conclusão, o que implicou no afastamento da 

extinção de punibilidade apontada. Tornou-se ponto incontroverso que o membro 

reclamado foi o contratante do referido outdoor, ao menos como financiador. 

Também se tornou ponto incontroverso que a pessoa que constou na contratação 

formal do outdoor diverge do membro reclamado e que teve seus dados utilizados 

sem autorização conforme elementos apresentados no curso do Pedido de 

Providências nº 1.00230/2019-50. 

 

A três, o enquadramento diverso daquele que foi objeto de 

conclusão da Corregedoria do MPF faz com que reste afastada a prescrição, por se 

vislumbrar possível conduta que mais do que a ofensa ao princípio da 

impessoalidade, pode-se vislumbrar - pelo contexto de utilização fraudulenta de 

informações de terceiro na ocultação do verdadeiro contratante  - ofensas que 

conspurcam a probidade administrativa (notadamente art. 11 da Lei nº 8.429/92 - Lei 

de Improbidade Administrativa) – e, quiçá, até a seara criminal (arts. 299 e 307 do 

Código Penal); 

 

A quatro, os novos enquadramentos – nada obstante a mesma 

situação fática - produzem uma capitulação da punição disciplinar apta a atrair até a 

penalidade de demissão (art. 239, IV, c/c art. 240, V, “b” da Lei Complementar nº 

75/93), cuja prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 244, III, da Lei Complementar nº 

75/93), ou ao menos a pena de suspensão (prescrição em 2 anos). 

 

No mais, remete-se o leitor para o enfrentamento dessa mesma 

questão feito pela Exma. Sra. Relatora (fls. 169 e seguintes), por ocasião da Decisão 

que enfrentou a defesa prévia apresentada pelo requerido. Destaca-se o seguinte 

excerto: 
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“A Corregedoria Nacional, no presente caso, entendeu 

insuficiente a atuação do órgão correcional local na apreciação dos 

fatos. Assim sendo, considerando a já consolidada jurisprudência do 

Plenário deste Conselho Nacional, o caso autoriza a invocação da 

prerrogativa regimental conferida ao Corregedor Nacional do 

Ministério Público, por meio da qual mostra-se perfeitamente 

cabível a instauração de processo administrativo disciplinar em 

desfavor do membro requerido, o qual foi regularmente instaurado, 

após referendo do Plenário deste CNMP, em 22 de setembro de 

2020, na 14ª Sessão Ordinária de 2020.  

Dessa forma, não há fundamento plausível para o 

arquivamento do presente processo, devendo o feito prosseguir em 

seus ulteriores termos, de modo a sanar qualquer insuficiência 

probatória que tenha restado diante da atuação do órgão 

correicional de origem”. 

 

 

Por tudo isso, entende-se que é caso de não acolhimento desta 

primeira preliminar. 

 

 

b) Da suposta ilicitude da prova – partes 1 e 2 

 

Sustenta o requerido que estaria esse PAD se utilizando de 

prova ilícita, em um primeiro viés, por descumprimento dos parâmetros e 

condicionantes fixados na ADPF 572/STF para a utilização da prova colhida no 

inquérito conhecido como das “fake news” (INQ 4871/STF). 

 

Na visão da defesa, estaria havendo ainda, sob um outro viés, a 

utilização de prova ilícita. Tratar-se-ia da contaminação da prova que originou o 
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PAD por derivação de elementos de informação obtidos por “hacker” WALTER 

DELGATTI NETO com violação de sigilo telefônico e de comunicações. 

 

Para os defensores, foi somente depois da prestação do 

depoimento do senhor acima mencionado, que revelou o suposto conteúdo de 

interceptações telefônicas clandestinas colhidas dos celulares dos Procuradores da 

Força Tarefa da Operação Lava Jato, que o CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E 

MEMÓRIA POPULAR DE FOZ DO IGUAÇU (CDHMP-FI) requereu, em 

25.07.2019, o desarquivamento do pedido de providências com fundamento em 

evidência nova. 

 

Pugnaram, ao final, pela aplicação da teoria dos frutos da árvore 

envenenada, fazendo constar inclusive interessante linha cronológica fática (fls. 

2575 e 2576) que demonstraria, na visão da defesa, a cadeia lógica de conexão 

entre fatos ilegais verificados e a existência do presente processo administrativo 

disciplinar. 

 

Nada obstante o excelente esforço argumentativo versado pela 

defesa, está-se diante do que ordinariamente se conhece como uma linha 

independente de existência da cadeia probatória, a sustentar os presentes autos. 

Tal cadeia independente pode ser inteiramente encontrada no procedimento que 

outrora tramitou junto ao órgão interno correicional do MPF, tal como se 

demonstrará. 

 

Vale repisar que os autos integrais da sindicância MPF – 

SIND/IA – 1.00.002.000067/2019-97 constam neste feito a partir das fls. 190. 

 

Logo no início dos autos da sindicância 1.00.002.000067/2019-

97, mais precisamente o expediente que dá azo à sua própria instauração (fls. 01), 

pode-se encontrar um Ofício assinado pelo procurador da República chefe da 
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Força Tarefa Lava-Jato no Paraná, DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL, no qual 

se informa à Corregedoria do MPF que “o procurador Diogo Castor de Mattos, 

afastado nesta data por razão psiquiátrica, comunicou aos procuradores que 

custeou com recursos próprios, por iniciativa de um amigo do seu relacionamento 

particular, a publicação de outdoor com imagem e mensagem de reconhecimento 

dos trabalhos da Lava Jato, nesta cidade, em março deste ano”. 

 

Tal expediente - OFÍCIO nº2730/2019/PROCURADORIA DA 

REPUBLICA – PARANA -  é datado de 05 de abril de 2019, portanto antes de toda 

a cadeia de fatos que passaram a envolver, apenas em momento futuro, o INQ 

4781/STF ou o depoimento do Sr. WALTER DELGATTI NETO. É fato incontroverso 

que as histórias, mais adiante, se entrelaçariam, até porque ambas giraram sobre 

os mesmos fatos, mas não é menos verdade que tudo se originou de fonte 

autônoma, legítima, íntegra e temporalmente precedente às demais que se 

questiona. Não há que se falar, portanto, em contaminação de provas. 

 

Repita-se: o próprio coordenador da FT Lava Jato, em início de 

abril de 2019, trouxe em expediente formal e escrito, a informação – bem clara e 

circunstanciada – que o requerido, Sr. DIOGO CASTOR DE MATTOS, foi o 

responsável pelo custeio do outdoor no qual constava “imagem e mensagem de 

reconhecimento dos trabalhos da Lava Jato”, “por iniciativa de um amigo do seu 

relacionamento particular”. Acrescentou, por fim, que o próprio requerido solicitara 

audiência para “reportar voluntariamente o fato a essa Corregedoria”. 

 

Acrescente-se que exatamente motivado por esta comunicação 

vinda da FT Lava Jato, o então Corregedor do MPF à época decidiu por instaurar 

procedimento de verificação da higidez mental do requerido (mediante exame e 

avaliação de Junta Médica Oficial), fato que será importante para o deslinde do 

próximo tópico. 
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Vê-se, assim, que sobre a existência em si mesmo dos fatos e, 

ainda, sobre em ser o requerido o autor contributivo da contratação do outdoor, há 

absoluta e independente linha fática probatória, que não se imagina nem um pouco 

maculada, vez que advinda de comunicação direta da FT Lava Jato à Corregedoria 

do MPF. 

 

Avançando na análise fática, é importante agora analisar outra 

cadeia de prova, igualmente importante, e que revela outros desdobramentos do 

que apurado. Em 26 de março de 2019, como já dito, o CENTRO DE DIREITOS 

HUMANOS E MEMÓRIA POPULAR DE FOZ DO IGUAÇU apresentou pedido de 

providências junto ao CNMP tendo como objetivo a retirada do vergastado outdoor 

centro da apuração desses autos. Naquela altura, nada se sabia sobre o 

responsável pela sua veiculação. 

 

A partir desse pedido de providência, o Conselheiro do CNMP 

LUIZ FERNANDO BANDEIRA DE MELLO determinou a intimação da pessoa 

jurídica OUTDOORMÍDIA LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE EIRELI, 

na qual requisitou expressamente cópia do contrato celebrado para a divulgação do 

outdoor citado. Em 09 de abril de 2019, a empresa notificada apresentou o 

contratante sendo a pessoa de JOÃO CARLOS QUEIROZ BARBOSA. Tal fato, por 

si só, já conecta o Sr. JOÃO CARLOS ao caso vertente, sendo até natural e 

exigível a realização de sua oitiva. 

 

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal, por motivos que 

não comportam ser discutidos nessa seara, determinou a oitiva do Sr. JOÃO 

CARLOS QUEIROZ BARBOSA em 11 de abril de 2019, no seio de procedimento 

investigatório já considerado válido pelo próprio Plenário do STF (INQ 4781). Qual 

não foi a surpresa quando o depoente revelou que seu nome e de sua empresa 

foram usados de forma fraudulenta, atestando o pleno desconhecimento daquela 

contratação da mídia em outdoor. 
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Ora, visto somente esses três fatos licitamente apurados - que 

demonstram uma evidente contradição entre si – já se extraem indícios suficientes 

a justificar a existência deste PAD, posto que: (a) tem-se uma afirmação expressa 

de que foi o requerido o autor do financiamento do outdoor; e (b) tem-se uma prova 

documental que apontou como a pessoa de JOÃO CARLOS QUEIROZ BARBOSA 

o contratante formal da mídia; e (c) tem-se um depoimento no qual o próprio JOÃO 

CARLOS afirma que seu nome e de sua empresa foram usados de forma 

fraudulenta.  

 

Em resumo, em um intervalo de cerca de uma semana (entre 05 

a 11 de abril de 2019), todos os pontos de partida deste feito já tinham sido trazidos 

à tona, todos de forma legítima, valendo relembrar: (a) comunicação de que o 

requerido foi o financiador do outdoor; (b) comunicação de que o outdoor fora 

formalmente contratado em nome de empresa do Sr. JOÃO CARLOS QUEIROZ 

BARBOSA; e (c) negativa, feita pelo próprio JOÃO CARLOS QUEIROZ BARBOSA, 

de que tenha sido ele o contratante, apontando fraude contratual e uso indevido de 

seu nome e de sua pessoa jurídica. 

 

Os fatos acima mencionados vieram à tona muito antes de 

qualquer depoimento do indivíduo tido como “hacker” de nome WALTER DELGATTI 

NETO, que somente fora ouvido já em agosto de 2019, não sendo possível afirmar, 

portanto, que os fatos que deram origem à instauração do PAD foram contaminados 

pelo depoimento do referido “hacker’, porquanto, frise-se mais uma vez, foram 

precedentes ao referido depoimento. 

 

No que tange ao outro ponto levantado, de que estaria havendo 

descumprimento dos parâmetros fixados na ADPF 572 para a utilização das provas 

colhidas no INQ 4781, com a devida vênia, não se consegue enxergar qualquer 

problema de validade ou congruência com o que decidido naquela Ação de 
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Descumprimento de Preceito Fundamental. 

 

O próprio STF já analisou a validade do INQ 4781, tendo-o 

confirmado hígido. As condicionantes estabelecidas pelo Plenário em junho de 2020, 

quando do julgamento da ADPF 5722, não tornaram inválidas as provas colhidas em 

seu bojo (no que interessa a esse feito, o depoimento colhido do Sr. JOÃO CARLOS 

QUEIROZ BARBOSA), vez que as condicionantes – por si só – não tornaram tudo o 

que fora realizado anteriormente nulo. Pelo contrário, de prova íntegra se trata, já 

que o procedimento investigativo mencionado – que então se questionada - foi tido 

como válido. 

 

O empréstimo da prova, nesse caso fortuitamente encontrada e 

que veio a apontar para a necessidade de se aprofundar as investigações sobre as 

condutas do requerido, é válido e, portanto, deve ser amplamente aceito.  

 

 

c) Da suposta violação à ampla defesa pelo indeferimento da realização da 

prova pericial psiquiátrica 

 

Durante o transcorrer deste processo disciplinar, a defesa 

                                                 
2 Como ressaltado pela própria defesa:  
 
“Ante o exposto, nos limites desse processo, diante de incitamento ao fechamento do STF, de ameaça de morte 

ou de prisão de seus membros, de apregoada desobediência a decisões judiciais, julgo improcedente o 
pedido nos termos expressos em que foi formulado ao final da petição inicial, para declarar a 
constitucionalidade da Portaria GP n.º 69/2019 enquanto constitucional o artigo 43 do RISTF, nas 
específicas e próprias circunstâncias de fato com esse ato exclusivamente envolvidas, desde que tenha a sua 
interpretação conforme à Constituição, a fim de que, no limite de uma peça informativa, o procedimento: (a) 
seja acompanhado pelo Ministério Público; (b) seja integralmente observada a Súmula Vinculante 
nº14; (c) limite o objeto do inquérito a manifestações que, denotando risco efetivo à independência do 
Poder Judiciário (CRFB, art. 2º), pela via da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a 
seus familiares, atentam contra os Poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a 
Democracia; e (d) observe a proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da 
Constituição, excluindo do escopo do inquérito matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos 
ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não 
integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais.” 
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apresentou, e depois algumas vezes renovou, pedido de realização de prova pericial 

de cunho médico sobre as funções psíquicas do requerido, notadamente para 

averiguar se, à época dos fatos, este se encontrava em estado grave de 

enfermidade mental, a ponto de o quadro depressivo de que era acometido ter 

comprometido sua capacidade de entendimento e decisão.  

 

A Exma. Sra. Relatora já apreciou e, posteriormente, reapreciou 

o pleito, tendo entendido pelo seu indeferimento. Igual posicionamento é o da 

presente Comissão, e isso se dá especialmente por um singelo motivo – tal prova 

pericial já foi realizada, inclusive por peritos médicos oficiais da Instituição MPF. 

Acrescente-se ainda: a perícia realizada deu-se de forma contígua aos fatos 

(realizada em 03 de junho de 2019), o que se revela bem mais fidedigna do que a 

determinação de outra perícia que, sendo feita agora, mais de dois anos após os 

fatos, apenas de forma indireta poderia se debruçar sobre o caso. 

 

O resultado da perícia oficial médica pode ser encontrado às fls. 

283 dos autos. Lá está atestado, por exatos 5 (cinco) peritos médicos, e que se 

fizeram acompanhar do assistente técnico apresentado pelo requerido, Dr. WAGNER 

HOMMA, que o “Procurador da República Diogo Castor de Mattos encontra-se, no 

momento, apto para as atividades do seu cargo”. Sobre seu estado à época dos 

fatos, concluíram que ele “apresentava capacidade de entendimento e de 

autodeterminação à época dos fatos por ele narrados durante o exame pericial”. 

 

Outra não foi a conclusão a que chegou a própria Corregedoria 

do Ministério Público Federal, tendo esta registrado, nas conclusões do relatório de 

sindicância da origem, que:  

 

“Outro aspecto de natureza preliminar que merece uma breve 

análise relaciona-se às informações constantes do Ofício acima 

referido, bem como do próprio depoimento prestado nestes autos 
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pelo sindicado, no sentido de que, nessa ocasião, ou seja, quando 

fez a contratação espontânea dos serviços de mídia de outdoor, 

encontrava-se acometido por um grave problema psiquiátrico que, 

potencialmente, afastaria um juízo adequado de valor sobre essa 

conduta. 

Essa possível inimputabilidade temporária – que teria lhe 

afastado a capacidade de compreender a sua atitude e 

consequências à luz da disciplina normativa aplicável - está 

absolutamente superada em razão da conclusão do Laudo Pericial 

produzido por Junta Médica Oficial que atuou nestes autos por 

designação do então Corregedor-Geral do MPF e que já foi 

retratado na primeira parte deste Relatório”. (sem grifo no 

original) 

 

 

Ademais, em nenhum momento a defesa fez ver o porquê de 

não se poder aproveitar a prova pericial já realizada, apontando algum vício, defeito 

ou problema técnico. A mera constatação de que o resultado advindo da prova 

pericial não foi o esperado por óbvio não autoriza nem seu descarte, muito menos 

sua repetição desmotivada. 

 

Por isso, entende essa Comissão que mais essa preliminar não 

se sustenta, devendo ser afastada. Com isso, tendo todas elas restado rechaçadas, 

é devido, a partir de então, perfazermos a análise meritória. 

 

 

2) MÉRITO 

 

Alega a defesa, em linhas gerais, que o requerido não teria 

cometido qualquer ato ilícito administrativo equivalente a crime, pois “não foi o 
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mandante, nem participou de qualquer fraude ou de suposta falsificação ideológica 

por interposta pessoa ou pessoalmente” e ainda que não teria agido dolosamente. 

 

Argumenta, ainda, que DIOGO CASTOR DE MATTOS não teria 

tampouco cometido qualquer ato de improbidade, por não vislumbrar em suas 

condutas qualquer “lesão ao erário, enriquecimento ilícito, ou violação a qualquer 

princípio da Administração Pública”. Teria inexistido, na visão defensiva, dolo, ou 

vontade livre e consciente de violar o estatuto disciplinar dos procuradores da 

República (LC 75/93), ou contrariedade aos princípios da moralidade e 

impessoalidade administrativa. 

 

Reforça ainda sua argumentação trazendo menções obtidas ao 

longo da instrução que deram conta que, à época dos fatos, havia vários outros 

outdoors espalhados pela cidade e que se referiam, de forma favorável e contra, à 

operação Lava Jato (e que não teriam tido nenhuma participação do requerido). 

 

Por fim, pondera que o quadro depressivo manifestado pelo 

requerido à época dos fatos teria contribuído para a conduta objeto de análise deste 

PAD, pelo que pugnam, em sede alternativa, pelo enquadramento menor das 

sanções, com a desclassificação e consequente reconhecimento da prescrição. 

 

Bem analisado os fatos e o material probatório advindo aos 

autos, esta Comissão formou entendimento diverso do pugnado pela defesa, pelo 

menos em alguns dos pontos-chave. 

 

Com efeito, é fato incontroverso, admitido mesmo em diversas 

ocasiões (quer em seu próprio interrogatório, quer nas próprias peças defensivas), 

que o financiamento da mídia em outdoor foi realizado pelo requerido, Sr. DIOGO 

CASTOR DE MATTOS. O próprio coordenador da Força Tarefa Lava Jato registrou 

formalmente tal ponto, relembramos. 
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É fato inconteste também que o Sr. DIOGO CASTOR DE 

MATTOS sabia com exatidão a finalidade a que se destinava a contribuição 

financeira realizada, qual seja, custear outdoor de promoção ou apoio à Força 

Tarefa da Lava Jato, a qual ele pessoalmente integrava. 

 

Ainda, é indiscutível a capacidade cognitiva plena do requerida e 

sua completa higidez mental à época dos fatos. O atestado que se encontra às fls. 

283 dos autos, realizado à época dos fatos, e circunscrito por nada menos do que 

cinco médicos oficiais, é claríssimo ao afirmar suas conclusões: “A Junta Médica 

Especializada conclui que o Procurador da República Diogo Castor de Mattos 

encontra-se, no momento, apto para as atividades do seu cargo. Considera ainda 

que apresentava capacidade de entendimento e de autodeterminação à época dos 

fatos por ele narrados durante o exame pericial”. Vale ainda acrescentar que o 

médico pessoal do requerido foi indicado como assistente técnico, e igualmente 

acompanhou a realização da perícia oficial. 

 

Sobre este último ponto, muito embora tenha a defesa insistido 

na realização de uma outra perícia médica, a verdade é que não se demonstrou o 

porquê de não ser possível aproveitar o exame que – à época dos fatos – já foi 

realizado. De fato, não se levantou qualquer vício, irregularidade ou mesmo desvio 

de análise da perícia anteriormente realizada que viesse a recomendar eventual 

desconsideração. Outrossim, não se pode esquecer de que a realização de outra 

perícia, agora distante mais de dois anos da época da conduta, tem sua eficácia 

sensivelmente prejudicada, visto que apenas indiretamente poderá se debruçar 

sobre o objeto do estudo. O parecer taxativo dos experts, que data de 03 de junho 

de 2019, é contemporânea aos fatos, sendo prova plena e apta a produzir, assim, 

seus desdobramentos. 

 



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Processo Administrativo Disciplinar N° 1.00997/2020-21 

 
23/28 

 

Os pontos acima elencados, que passam a partir de então a 

serem considerados como premissas dos desdobramentos de capitulação, iniciam o 

processo de configuração do parecer desta Comissão. 

 

Deveras, a partir deles temos que havia, efetivamente, vontade 

livre e consciente – vale dizer – dolo do requerido em efetivar a veiculação da mídia 

favorável em outdoor estratégico da cidade, como forma de gerar na população local 

sentimentos de apreço e incentivo aos trabalhos institucionais que ele, e a Força 

Tarefa que então compunha, realizavam. 

 

Com a devida vênia da defesa, o objetivo é claro de obter a 

promoção pessoal em frontal violação ao princípio da impessoalidade.  

 

Mais. Além do próprio “aceite”, da concordância à veiculação da 

mídia, o requerido vai além e admite que contribuiu financeiramente para sua 

veiculação, o que já macula um outro princípio caro á seara administrativo-funcional, 

o da moralidade. 

 

Vale nos determos um pouco sobre a peça publicitária em si 

mesma. Primeiramente, colocada em local estratégico da cidade de Curitiba/PR - 

instalada em um terreno da Avenida Rocha Pombo, sentido São José dos 

Pinhais/Curitiba, ao sair do Aeroporto Internacional Afonso Pena. A mídia traz em 

grande escala a foto de 9 (nove) membros do Ministério Público Federal, todos 

nitidamente reconhecíveis, em posição de encare ao visualizador, e com a bandeira 

brasileira ao fundo. Dentre os 9, encontra-se o requerido. A parte textual agrega-se e 

não mais deixa dúvidas quanto ao desejo de angariar apoio e autopromoção: “Bem-

vindo à República de Curitiba – terra da Operação Lava Jato – a investigação que 

mudou o país. Aqui a lei se cumpre. 17 de março, cinco anos de Operação Lava Jato 

– O Brasil Agradece”. 
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Note-se como a mídia veiculada extrapola em muito o que se 

espera de conduta serena, apartidária, técnica, discreta e com foco no trabalho 

institucional de um membro ministerial. Pelo contrário, parece jogar ela como uma 

espécie de “levante de torcida”, destoando flagrantemente dos princípios finalísticos 

e morais administrativos. 

 

E some-se a isso um ponto deveras importante: o requerido 

expôs, com sua conduta, não só a si mesmo, mas a todos os demais 8 (oito) colegas 

que aparecem na imagem, além da própria imagem institucional do Ministério 

Público Federal. Tal fato chamou tanto a atenção que ainda durante a veiculação da 

mídia, já houve os primeiros questionamentos sobre a sua legalidade e pertinência, 

como se dera com o protocolo de pedido de providência junto ao E. CNMP realizado 

pelo CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E MEMÓRIA POPULAR DE FOZ DO 

IGUAÇU (CDHMP-FI), em 26 de março de 2019. 

 

A alegação de que, à época, havia diversos outros outdoors ou 

mídias do gênero na cidade, pró e contra a Lava Jato, também não favorece o 

investigado. Em última análise, na verdade, colocou a Instituição Ministério Público 

Federal e os membros que integravam a Força Tarefa em níveis de debates políticos 

e sectários, na “vala comum” dos partidarismos. A publicidade gera a sensação de 

que os trabalhos desenvolvidos buscavam reconhecimento, afastando-se dos 

critérios técnicos de atuação pelos quais todos os membros ministeriais públicos 

devem sempre se pautar. Em poucas palavras: o ato inapropriado gerou descrédito 

a todo um trabalho desenvolvido por outros membros ministeriais e trouxe pecha de 

partidarismo e pessoalidade a uma Instituição que a isso se opõe, o Ministério 

Público. 

 

É por todos cediço que a Constituição Federal de 1988 dispõe 

em seu art. 37 que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
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princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”, 

além de dispor no §1º daquele mesmo dispositivo que a “publicidade dos atos, 

programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, 

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos”. 

 

A Lei Complementar nº 75/93, por sua vez, dispõe, na parte em 

que fala “dos “deveres e vedações” do membro do MPU em respeito à dignidade de 

suas funções e da Justiça, em observância das normas que regem o exercício de 

suas funções, em especial de “desempenhar com zelo e probidade suas funções” e 

“guardar decoro pessoal” (art. 236, incs. IX e X). 

 

Além disso, o Código de Ética e de Conduta do Ministério 

Público da União (Portaria nº 98, de 12 de setembro de 2017) tem como seus 

princípios e valores fundamentais o respeito à impessoalidade (“obriga a 

Administração, em sua atuação, a não praticar atos visando aos interesses pessoais 

ou se subordinando à conveniência de qualquer indivíduo...”) e à moralidade (“todos 

devem respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, devendo atender aos 

ditames da conduta ética e honesta, do decoro, da boa-fé e das regras que 

assegurem a boa administração”). Sobre a veiculação de mídias publicitárias, o 

capítulo das condutas (art. 4º) prevê expressamente que se deve “utilizar dos 

recursos e ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicação, observando 

as normas internas, sendo vedada a utilização desses recursos para a prática de 

atos ilegais ou para propagação e divulgação de conteúdo que atentem contra a 

moralidade administrativa”. 

 

Há, ainda, contraste manifesto com o princípio da 

impessoalidade que rege a comunicação institucional do Ministério Público brasileiro, 

consoante o art. 2º, inciso I, da Recomendação CNMP nº 58/2017. 
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Posto isto, cabe analisarmos se a conduta irregular verificada 

enquadrar-se-ia nos caracteres de ilícito penal ou de ilícito cível-administrativo, a 

ponto de atrair a aplicação dos fortes contornos criminais ou da lei de improbidade 

administrativa no último caso. 

 

Quanto à possível configuração penal, embora tenha se 

ventilado na Portaria instauradora alguma admissibilidade de sua existência, temos 

que – pelo que dos autos consta – não haver, ao menos a essa altura, elementos 

informativos suficientes para apontar nesse sentido. Com efeito, muito embora tenha 

restado inconteste a fraude no uso do nome de interposta pessoa para a contratação 

da mídia outdoor, não se tem elementos mínimos necessários a concluir que tal 

conduta fraudulenta foi realizada, ou mesmo teve qualquer participação, do 

requerido.  

Registre-se que tais fatos, na seara criminal ainda estão sendo 

objeto de apuração no bojo do Inquérito 4781 em trâmite no Supremo Tribunal 

Federal, não tendo havido ainda qualquer decisão conclusiva a esse respeito. 

 

Já no que se refere à seara cível/administrativa, cabe aqui uma 

análise mais pormenorizada. A Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre as condutas e 

sanções cabíveis em casos de improbidade administrativa, prevê em seu artigo 11 a 

possibilidade de sancionamento dos atos que atentem contra os princípios da 

administração pública, em especial aqueles que violem “os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições”. 

 

No caso vertente, diante das ofensas aos princípios gerais da 

moralidade, da impessoalidade e da finalidade publicista, além das regras 

específicas de decoro pessoal e veiculação de mídia, temos que é possível, sim, o 

enquadramento da conduta no art. 11 da Lei nº 8.429/92, nada obstante há que se 

reconhecer uma modalidade leve de ferimento dos ditames legais. Vislumbra-se 



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Processo Administrativo Disciplinar N° 1.00997/2020-21 

 
27/28 

 

possíveis máculas à Lei de Improbidade, que especialmente atingiria os deveres de 

imparcialidade, legalidade e lealdade às Instituições, além da prática de ato visando 

fim proibido em lei ou regulamento (art. 11, inc. I). 

 

A reprimenda prevista para tal, entretanto, na Lei Complementar 

nº 75/93, é deveras desproporcional para o caso (inciso V do art. 240), pois se fala 

até em pena de demissão em casos que atingem a improbidade administrativa. Não 

cremos ser o caso dos autos, visto que o intuito legislativo em espécies que tais foi 

punir a conduta que possui a pecha da desonestidade, do locupletamento indevido, 

ou de traição institucional, graus máximos de atos ímprobos, o que não nos parece 

ter ocorrido no presente caso. 

 

Considerando-se até a situação peculiar de saúde pela qual 

passava o acusado à época que comprovadamente ultrapassava um período de um 

quadro depressivo (mas não suficiente a implicar em uma possível inimputabilidade, 

como visto), entendemos que trabalhar com um patamar sancionatório abaixo deste 

anteriormente previsto, qual seja, de suspensão por um período definido, é o mais 

adequado e proporcional.  

 

Sob a ótica funcional estritamente observada, outrossim, o caso 

comportaria mesmo o enquadramento nas penas de suspensão, entre quarenta e 

cinco e noventa dias, já que se comprovou a inobservância de vedações e de 

deveres impostos pela Lei Complementar, vale dizer, inobservância dos incisos IX e 

X do art. 236 c/c art. 240, inc. IV.  

 

Temos assim, para o caso dos autos, diante do que confessado 

e das provas constantes, que a pena suspensória é a mais recomendada e 

proporcional à conduta comprovada, observado ainda o estado de saúde do 

requerido à época dos fatos. Já para a fixação do intervalo sancionador (entre 45 a 

90 dias), entendemos que essa calibração seria melhor considera após as 
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discussões em Plenário, na fase de julgamento propriamente dita, diante das 

ponderações trazidas pela defesa e eventualmente por outros dignos Conselheiros.  

 

3) Conclusão 

 

Por todo o exposto, entende esta Comissão processante que o 

representado malferiu os deveres de desempenhar com zelo e probidade suas 

funções, além de guardar o devido decoro pessoal, incluindo a exposição de colegas 

e da própria Instituição que integra com sua conduta irregular, ferindo os incisos IX e 

X do art. 236 da Lei Complementar n. 75/1993, além de outros normas aplicáveis à 

espécie. 

Ao assim agir, incorreu em falta disciplinar que proporcionalmente se 

enquadra ao art. 240, inc. IV, da Lei Complementar mencionada, razão pela qual 

esta Comissão Processante sugere à Excelentíssima Senhora Conselheira Relatora 

que sejam reconhecidas parcialmente PROCEDENTES as imputações feitas ao 

acusado no presente Processo Administrativo Disciplinar, com a consequente 

aplicação da pena de SUSPENSÃO. 

  

Brasília, 23 de agosto de 2021. 
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