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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA 

AUGUSTO ARAS. 

 

 

 

 

NOTÍCIA CRIME 

 

 

 

 

 CENTRO DE DIREITOS HUMANOS E MEMÓRIA 

POPULAR DE FOZ DO IGUAÇU (CDHMP-FI), pessoa jurídica de 

direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF 

sob o número 73.729.949/0001-09 e declarada de utilidade 

pública conforme o Decreto Municipal nº 4192/2014, com 

sede na cidade de Foz do Iguaçu-PR, na Alameda Batuiba, 

146, Vila Residencial A, neste ato representada por seu 

Presidente ALUIZIO FERREIRA PALMAR, brasileiro nascido 

aos 24/05/1943, casado, jornalista, portador do 

documento de identidade RG nº 672320-9 SSPPR, inscrito 

no CPF/MF sob nº 426235459/87, residente e domiciliado 

à Rua Rio de Janeiro, nº 459, CEP: 88870-010 - Foz do 

Iguaçu/PR, por seus advogados adiante assinados 

(procuração em anexo), todos integrantes do Coletivo 

Advogadas e Advogados pela Democracia, vem, mui 

respeitosamente, perante a presença de Vossa Excelência, 

com espeque no art. 129, inciso VIII, da Constituição 

Federal, apresentar 

NOTÍCIA CRIME 

em face dos Procuradores da República 

DIOGO CASTOR DE MATTOS, DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL e 
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OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA, em função dos fatos que a 

seguir serão retratados, que – em tese – configuram 

delitos capitulados no Código Penal Brasileiro. 

 

1. OS FATOS 

A presente Notícia Crime versa sobre 

fatos ilícitos que envolvem a contratação de uma peça 

publicitária, do tipo outdoor, contendo a fotografia de 

10 (dez) procuradores integrantes da Força Tarefa da 

denominada Operação Lava Jato, com os dizeres “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”. 

Tais fatos vieram a lume, após a 

propositura de Pedido de Providências nº 1.00230/2019-

50, oferecido pelo Noticiante junto ao Conselho Nacional 

do Ministério Público - CNMP, na data de 26/03/2019, em 

face de todos os procuradores que atuavam junto à Força 

Tarefa da lava jato por ocasião da instalação do outdoor 

em comento, a fim de se apurar a eventual prática de 

ilícitos administrativos derivados de sua contratação. 

Na inicial, se requereu, dentre outras 

coisas, a concessão de medida liminar, determinando a 

intimação dos ali representados, para que ingressassem, 

em nome próprio, com imediato pedido de retirada DO 

OUTDOOR, declinando publicamente a real origem da 
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referida peça publicitária instalada em um terreno da 

Avenida Rocha Pombo, sentido São José dos 

Pinhais/Curitiba, ao sair do Aeroporto Internacional 

Afonso Pena, conforme fotografia abaixo colacionada, que 

também se junta em documento anexo: 

 

 

 

Por determinação do Conselheiro Luiz 

Fernando Bandeira de Mello, relator do Pedido de 

Providencias, oficiou-se a empresa OUTDOORMIDIA LOCAÇÃO 

DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE EIRELI, requisitando cópia 

do contrato celebrado para a divulgação do outdoor 

citado nos autos. 
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A Outdoormídia apresentou documento 

denominado AUTORIZAÇÃO DE VEICULÇÃO E LONA – AEROPORTO 

2019 (sic), indicando como contratante a pessoa de JOÃO 

CARLOS QUEIROZ BARBOSA, com dados conforme abaixo: 

 

Diante da apresentação do suposto 

documento de contratação, o Conselheiro Luiz Fernando 

Bandeira de Mello, na data de 23/04/2019, determinou o 

arquivamento do feito, destacando-se, de sua decisão, 

os seguintes trechos: 

 

Como restou esclarecido pela cópia do 

contrato celebrado para a divulgação do 

outdoor, encaminhado pela empresa 

OUTDOORMIDIA, a publicidade não foi 

contratada por nenhum membro do Ministério 

Público.  

Também não apontaram os requerentes indício 

de que algum membro ministerial tenha de 
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qualquer forma participado ou consentido 

com a disponibilização do painel. 

No entanto, como visto, não há nos autos 

qualquer indício de participação dos 

membros ora requeridos na exposição do 

outdoor, não havendo, portanto, nenhuma 

conduta a se investigar em âmbito 

disciplinar pela Corregedoria Nacional. 

(destaques nossos) 

 

Em 26/07/2019, o Noticiante requereu o 

desarquivamento do Pedido de Providências, diante de 

fato novo e superveniente, ancorado nos dados da pessoa 

indicada como contratante do outdoor, como sendo JOÃO 

CARLOS QUEIROZ BARBOSA CPF: 05.884.0065-69 Endereço: Rua 

David Towns, 2716 – Sítio Cercado – CEP: 81920-080, 

fone: 41 9 880668-33, uma vez que em contato realizado 

com referida pessoa, músico conhecido como JC Batera, 

obteve-se a informação de que ele jamais encomendou 

qualquer peça publicitária. 

No pedido de desarquivamento, informou-

se, também, que: 

 

O senhor João Carlos Queiroz Barbosa foi 

intimado a prestar esclarecimentos à Polícia 

Federal, em Curitiba, na data de 11/04/19, 

em atendimento a uma Carta Precatória oriunda 
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de São Paulo, e, conforme cópia anexa do 

respectivo Termo de Declarações, já 

informara nunca ter contratado qualquer 

outdoor ou serviço com a OUTDOORMÍDIA. 

O referido Termo de Declarações é documento 

apto a demonstrar os fortes indícios de que 

a pessoa indicada pela empresa OUTDOORMIDIA 

como contratante do Outdoor, objeto do 

presente pedido de providências perante esse 

Colendo Conselho Nacional do Ministério 

Público, teve, na realidade, seus dados 

utilizados como laranja. 

Ademais, o senhor João Carlos Queiroz 

Barbosa, preocupado com eventuais 

desdobramentos que tal indicação falsa possa 

lhe gerar, denunciou a fraude em Boletim de 

Ocorrência, cuja cópia se junta com a 

presente, juntamente com a cópia da ficha de 

informações prévias, que lhe pediram para 

preencher antes da lavratura do B.O. junto 

ao 1º Distrito Policial de Curitiba.  

Assim, uma vez que o contratante indicado 

pela OUTDOORMIDIA nega terminantemente ter 

contratado a referida peça publicitária, e 

diante do fato de que seus rendimentos, como 

declarado nos documentos anexos, não 

alcançariam suficiência para uma contratação 

de R$ 4.100,00, ainda mais considerando suas 
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declarações de que não tem o menor 

envolvimento com política, inexistindo 

motivos para fazer erigir uma peça em 

louvação à Operação Lava Jato, é necessário 

o desarquivamento do presente Pedido de 

Providências, uma vez que resta sem resposta 

a questão sobre quem teria contratado o 

outdoor. 

 

O ilustre Conselheiro Relator, manteve 

o arquivamento do Pedido de Providências, mas, ao 

fundamento de que “o novo peticionamento apontava para 

possível fraude nos documentos apresentados pela empresa 

OUTDOORMÍDIA, em face de declarações do suposto 

contratante prestadas à Polícia Federal”, determinou a 

remessa dos autos para a Corregedoria Nacional do MP, 

que se transformou, em 06 de agosto de 2019, na 

Reclamação Disciplinar – RD nº 1.00579/2019-37. 

Nos autos da Reclamação Disciplinar 

instaurada, expediu-se, na data de 16/03/2020, intimação 

para a Corregedoria Geral do MPF a respeito dos fatos. 

Ocorre que, no dia 5/4/19 o Noticiado 

Deltan Martinazzo Dallagnol, enviara ao então 

Corregedor-Geral do MPF, o Noticiado Oswaldo José 

Barbosa Silva, na PGR, uma “comunicação de fato de 

possível interesse da Corregedoria”, na qual informara, 

em nome dos colegas que integram a força tarefa da lava 

jato, que: 
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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. 

(destacamos) 

 

No mesmo documento, o Noticiado Deltan 

Martinazzo Dallagnol informou, também, que ter 

conhecimento de que Diogo Castor de Mattos vinha “se 

submetendo a tratamento psiquiátrico desde dezembro de 

2018 e, nesta data, afastou-se dos trabalhos por 

determinação médica” e que: 

 

pediu formalmente o afastamento definitivo 

dos trabalhos da Lava Jato, fundamentando seu 

afastamento em quadro de estafa de caráter 

físico, emocional e intelectual (ofício 

2706/2019-PRPR/FT PRPR00023953/2019). Nesta 

mesma data, foi solicitado seu afastamento à 

Exma. Procuradora Geral da República. 

 

Na ocasião, haviam sido instaurados outros 

dois expedientes em face do Noticiado Diogo Castor de 
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Mattos, em função de artigo seu, publicado em 

09/03/2019, no site O Antagonista1, denunciando que o 

STF iria enviar à Justiça Eleitoral investigações sobre 

corrupção da Lava Jato, e, portanto, iria “aplicar um 

golpe na lava jato” , fatos que acabaram dando origem 

ao controvertido IPL 4.781,  conhecido como o “Inquérito 

das Fake News”, instaurado pelo Supremo Tribunal 

Federal, que recentemente declarou sua legitimidade, a 

despeito da discordância dessa Procuradoria Geral da 

República.  

Após o comunicado pelo Noticiado Deltan 

Martinazzo Dallagnol, o Noticiado Oswaldo José Barbosa 

Silva, entendendo que “Diogo Castor de Mattos, estava 

submetido a agravos à sua saúde mental que poderiam 

determinar eventual inimputabilidade para responder, 

pelas condutas que foram narradas nos dois expedientes 

e que poderiam constituir infração disciplinar” concluiu 

ser “preciso constatar se o referido membro do MPF 

estava no pleno gozo de suas faculdades mentais e de 

discernimento por ocasião dos fatos”. 

Por tais razões, Oswaldo José Barbosa 

Silva determinou a instauração de Sindicância não-

disciplinar, presidida por ele, para apurar se o 

Noticiado Diogo Castor de Mattos esteve e estava 

“submetido à agravo à sua saúde mental”. 

 De fato, em 22/04/2019, instaurou-se 

a Sindicância não-disciplinar autuada sob nº 

 
1 https://www.oantagonista.com/ 
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1.00.002.000067/2019-97, que, ao final, por constatação 

técnica, da junta-médica especializada, constituída 

pela referida sindicância, apontou, em 21/06/2019, a 

absoluta aptidão e discernimento do procurador 

sindicado, para as atividades do seu cargo, tanto na 

ocasião, quanto à época dos fatos que ensejavam os dois 

expedientes supra citados. 

Mandou oficiar a secretaria de serviços 

integrados de saúde mental e capacidade para que 

procedessem à exame de saúde mental e capacidade 

laborativa do  procurador, com psiquiatra integrando a 

junta e mandou intima-lo para dizer se concordava em se 

submeter ao exame e avaliação médica, podendo indicar 

médico de sua confiança para acompanhar os exames e a 

avaliação. 

Em 22/08/19, foi juntado à Sindicância 

supra referida, um terceiro  expediente único sob nº 

PGR-00388703/2019, enviado à Corregedoria Geral do MPF 

pela Corregedoria Nacional do CNMP, que dera ensejo a 

Reclamação Disciplinar instaurada em 12/04/2019 perante 

o CNMP, sob o nº ELO 1.00273/2019-07, que, em julgamento 

realizado na data de 13/08/2019 pelo CNMP, culminara 

com a pena de Censura, imposta ao procurador Diogo 

Castor de Mattos, por ofensas à 2ª Turma do STF. 

A decisão acima fora publicada em 

20/08/19 e, em 23/08/19 o Noticiado Oswaldo José Barbosa 

Silva exarou seu ciente a respeito da decisão e 

determinou o sobrestamento da Sindicância não 

mailto:advoga@democracia.adv.br


                               

 

Endereço para correspondência: Avenida Mal. Floriano Peixoto, 228 – 15º 

andar Cj. 1503 - Centro – Curitiba/PR - CEP: 80010-130 - (41) 9 9886-2356  

advoga@democracia.adv.br 

 

11/31 

Advogadas e Advogados pela Democracia 

disciplinar sobre o estado de saúde do procurador “até 

o julgamento do Processo Administrativo Disciplinar 

instaurado perante o Eg. Conselho Nacional do Ministério 

Público, determinando que se comunicasse “aos 

interessados e ao Exmo. Sr. Corregedor Nacional do 

CNMP”. 

Em 26/08/19 o Noticiado Oswaldo José 

Barbosa Silva, enviou ofício a ORLANDO ROCHADEL MOREIRA, 

então Corregedor Nacional do Conselho Nacional do 

Ministério Público e ao Noticiado Diogo Castor de 

Mattos, informando que determinou a suspensão do 

procedimento 1.00.002.000067/2019-97, “no âmbito desta 

Corregedoria, até a decisão final na Reclamação 

Disciplinar ELO 1.00273/2019-07, visto tratarem os 

procedimentos de idêntica apuração”. 

Em 03/09/2019 registra-se a RD nº 

1.00.002.000067/2019-97, oriunda de Representação 

oferecida pelo Deputado Federal Paulo Pimenta, ocasião 

em que foi determinada a manutenção do sobrestamento 

dos autos da Sindicância não-disciplinar, instaurada e 

presidida pelo Noticiado Oswaldo José Barbosa Silva que: 

 

Por consistir, também estes fatos, em objeto 

parcial idêntico aos ora narrados, (sic) 

recomenda-se, do mesmo modo, a manutenção do 

sobrestamento dos presentes autos até a 

decisão final na Reclamação Disciplinar nº 
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ELO 1.00589/2019-81, sob os mesmos 

fundamentos do referido despacho”.  

 

Na mesma decisão, determinou-se a 

inclusão do Noticiado Deltan Martinazzo Dallagnol, como 

chefe da força-tarefa da lava jato, juntando-se aos 

autos da Sindicância, os seus antecedentes 

disciplinares. 

Na data de 17/10/2019, despacha nos 

autos da referida Sindicância, a nova Corregedora Geral 

do MPF, a PGR Elizeta Maria de Paiva Ramos, determinando 

que os autos da RD 1.00.002.000067/2019-97, proposta 

pelo Deputado Paulo Pimenta sobre a questão do outdoor, 

“retornem à Assessoria Jurídica para exame integral e 

continuação da apuração no âmbito desta Corregedoria, 

informando ao CNMP tal decisão”. 

Somente na data de 17/03/2020 junta-se 

aos autos da Sindicância em comento, através do 

Protocolo Eletrônico PGR-00103929/2020, advindo do 

Conselho Nacional do Ministério Público em 16/03/2020, 

notícia da autuação da Reclamação Disciplinar sob o nº 

1.00579/2019-37, decorrente do Pedido de Providências 

nº 1.00230/2019-50, formulado pelo Noticiante em relação 

ao Procurador da República Diogo Castor de Mattos.   

Foi quando a PGR Elizeta Maria de Paiva 

Ramos já estava à frente da Corregedoria Geral do MPF e 

instaurou a Sindicância. 
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Na data de 20/04/2020, a Corregedora 

Geral do MPF, Elizeta Maria de Paiva Ramos, determinou 

a conversão do procedimento em Sindicância Disciplinar, 

através da PORTARIA CMPF Nº 26, DE 20 DE ABRIL DE 2020, 

pelas razões abaixo transcritas:  

 

É bom destacar que a lisura da conduta 

funcional do aludido representante 

ministerial restou questionada, com afinco, 

pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, 

pela Associação Nacional de Desembargadores 

– ANDES, pelo Centro de Direitos Humanos e 

Memória Popular de Foz de Iguaçu - CDHMP e 

por parlamentar federal. 

 

Segundo o que foi revelado na 

Sindicância sob n° 1.00.002.000067/2019-97, convertida 

em abril de 2020, de não-disciplinar para disciplinar, 

pela Corregedora Geral do Ministério Público Federal, o 

Procurador da República Diogo Castor de Mattos teria 

contratado e custeado, com recursos próprios, a 

instalação do referido outdoor que fora instalado 

próximo ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, na 

cidade de São José dos Pinhais, Região Metropolitana de 

Curitiba, no estado do Paraná.  

Não bastasse a ofensa escancarada aos 

princípios da impessoalidade e da moralidade 
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administrativa (artigo 37 da Constituição Federal), a 

instalação do outdoor foi contratada com a empresa 

Outdoormídia a partir de uso de falsa identidade.  

No inquérito policial n° 0027342-

62.2019.8.16.0013 (que tramita perante a 5ª Vara 

Criminal de Curitiba, por provocação de João Carlos 

Queiroz Barbosa, indicado falsamente como contratante 

do outdoor), o superintendente da empresa Outdoormídia, 

Sr. Halisson Pontarolla, reiterou o que já informara 

nos autos do Pedido de Providências apresentados junto 

ao CNMP pelo Noticiante: que contratação da instalação 

do malfadado outdoor se deu em nome do músico gospel 

residente em Curitiba, que afirma jamais ter participado 

dessa negociata. 

Considerando que João Carlos Queiroz 

Barbosa negou veementemente ter contratado qualquer 

serviço com a Outdoormídia, além de provocar a 

instauração de Inquérito Policial para a apuração dos 

fatos, bem como constituir advogada para requerer a 

responsabilização civil dos envolvidos na falsa 

indicação de seu nome, o que se conclui é que seus dados 

foram usados de maneira criminosa para esconder o 

verdadeiro contratante: o Procurador da República Diogo 

Castor de Mattos – sobretudo porque o Noticiado Diogo 

Castor de Mattos, no bojo da Sindicância Disciplinar 

sob n° 1.00.002.000067/2019-97, confessou ter realizado 

a referida contratação.  
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Repise-se que no Ofício nº 2730/2019, 

de 05 de abril de 2019, enviado à Corregedoria do 

Ministério Público Federal, que servira para que o 

Corregedor Oswaldo José Barbosa Silva justificasse a 

abertura da Sindicância não disciplinar já referida, o 

Procurador da República Deltan Martinazzo Dallagnol, em 

nome dos integrantes da força tarefa da lava jato, 

comunicou que o Procurador da República Diogo Castor de 

Mattos, o qual, naquela data se encontrava afastado por 

suposta doença psiquiátrica, havia noticiado a seus 

colegas o custeio, com recursos próprios e por 

iniciativa de um amigo do seu relacionamento particular, 

a contratação de outdoor com imagem e mensagem de 

reconhecimento dos trabalhos da lava jato em Curitiba, 

em março de 2019. 

Vê-se do ofício que o Noticiado Deltan 

Martinazzo Dallagnol sabia da ação ilícita de Diogo 

Castor de Mattos. Mas não é só. 

Segundo matéria veiculada pelo The 

Intercept Brasil2,  o Noticiado Deltan Martinazzo 

Dallagnol não só sabia do crime cometido por Diogo 

Castor de Mattos, como também interveio em favor do 

“amigo” junto à Corregedoria do Ministério Público 

Federal. 

As conversas via Telegram entre o 

Noticiado Deltan Martinazzo Dallagnol e outros 

 
2 https://theintercept.com/2019/08/26/lava-jato-procurador-audios-outdoor/ 
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integrantes da Força Tarefa da Lava Jato indicam que 

Deltan se propôs a “abafar o caso”, sugerindo sigilo 

total sobre a confissão de Diogo Castor de Mattos. Além 

disso, as conversas também revelam que o procurador 

manteve contato com Oswaldo José Barbosa Silva, 

Corregedor Geral do Ministério Público Federal, a fim 

de obstar qualquer punição disciplinar ao “amigo” Diogo 

Castor de Mattos. 

Segundo a matéria do The Intercept 

Brasil, as conversas entre Deltan e o Corregedor Oswaldo 

se deram inclusive antes de Dallagnol ter enviado o 

referido ofício à Corregedoria, em 05/04/2019, 

oficializando a informação sobre o envolvimento de 

Castor de Mattos com a contratação do outdoor.  

No mesmo dia em que envia o referido 

ofício (05 de abril de 2019), Deltan trava conversa pelo 

Telegram com demais integrantes da Força Tarefa (no 

grupo denominado “Filhos de Januário 4”) afirmando ter 

conversado com o Corregedor Oswaldo e que teria sido 

instruído a relatar de maneira formal (ofício) a suposta 

doença psiquiátrica de Castor de Mattos para justificar 

instauração de sindicância não disciplinar.  

O documento acostado no bojo da 

Sindicância n° 1.00.002.000067/2019-97, da Corregedoria 

Geral do MPF, atesta a veracidade das conversas 

publicadas meses antes pelo The Intercept Brasil 

A intervenção delituosa de Deltan junto 

ao Corregedor Geral Oswaldo culminou no resultado 
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pretendido: não foi instaurado pela Corregedoria 

inquérito administrativo para apurar a evidente falta 

disciplinar de Diogo Castor de Mattos no que toca à 

instalação do outdoor, mesmo depois de ter vindo à tona 

a informação sobre tal ilicitude (conforme o 

supramencionado Ofício nº 2730/2019), preferindo-se 

procrastinar o feito até que resultasse em prescrição 

da pretensão punitiva no âmbito administrativo, nos 

termos da LC 75/93. 

Estranhamente, o Corregedor Oswaldo 

José Barbosa Silva determinou a instauração de 

sindicância não disciplinar, acolhendo o que dizia o 

ofício de lavra de Deltan de que supostamente Diogo 

Castor de Mattos estaria afastado por motivo de doença 

psiquiátrica. 

Não tendo ficado claro o motivo da 

licença médica de Diogo Castor de Mattos, o que se soma 

fatos revelados, quanto à trama urdida em torno do 

outdoor, tem-se que a licença obtida pelo Noticiado foi, 

no mínimo, providencial. 

Não fosse a licença médica e o relato 

de uma suposta doença psiquiátrica, teria o Corregedor 

Oswaldo optado por instaurar uma sindicância disciplinar 

diante da revelação feita por Deltan acerca da 

contratação ilegal dos serviços de publicidade por 

Castor de Mattos? 

Como já referido, em 23 de agosto de 

2019, o Corregedor Oswaldo José Barbosa Silva determinou 
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a suspensão da tramitação da sindicância não disciplinar 

instaurada em face de Diogo Castor de Mattos, alegando 

que o sobrestamento seria necessário diante do que 

estava sendo apurado na Reclamação Disciplinar 

instaurada em 12 de abril de 2019, perante o Conselho 

Nacional do Ministério Público, sob o n° ELO 

1.00273/2019-07. 

Ocorre que a referida Reclamação 

Disciplinar (RD) não diz respeito aos mesmos fatos 

apurados na sindicância que estava a cargo do Corregedor 

Oswaldo José Barbosa Silva. A RD em questão diz respeito 

aos ataques de Diogo Castor de Mattos à idoneidade do 

Supremo Tribunal Federal no julgamento de casos 

atinentes à Lava Jato. Portanto, a suspensão do feito 

por suposta similitude de fatos apurados foi forjada, 

em nítido intuito prescricional, não encontrando 

embasamento no conteúdo da RD referida pelo Noticiado 

Oswaldo. 

Tanto é que o feito permaneceu 

sobrestado até 17 de outubro de 2019, quando a 

Procuradora da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, 

que assumiu a Corregedoria Geral do Ministério Público 

Federal, determinou que os autos da sindicância 

retornassem à “Assessoria Jurídica para exame integral 

e continuação da apuração no âmbito desta Corregedoria, 

informando ao CNMP tal decisão”. 

Após juntada de cópia das peças da 

Reclamação Disciplinar sob o nº 1.00579/2019-37, a 
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Corregedora Elizeta Maria de Paiva Ramos decidiu, em 20 

de abril de 2020, pela conversão da sindicância não 

disciplinar em sindicância para fins de apuração de 

eventual prática de faltas funcionais elencadas no art. 

236, da LC no 79/93, pelo Procurador da República Diogo 

Castor de Mattos, tendo designado como autoridade 

sindicante a Procuradora Regional da República, Raquel 

Branquinho Pimenta Mamede Nascimento. 

Durante a instrução da sindicância, 

Diogo Castor de Mattos prestou depoimento, em que 

confessa ter custeado o malfadado outdoor. Na 

oportunidade, Castor de Mattos afirma 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 atividades da FT (força tarefa) 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.  
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Diante das provas amealhadas, a 

Procuradora Regional da República Raquel Branquinho 

Pimenta Mamede Nascimento concluiu, em seu parecer 

conclusivo à sindicância, que o Procurador da República 

Diogo Castor de Mattos foi o responsável pela 

contratação ilegal do aludido outdoor, porém, em razão 

da prescrição administrativa, entendeu que estaria 

extinta a punibilidade de Castor de Mattos quanto à 

escancarada infração disciplinar perpetrada.  

Esse parecer foi acolhido pela 

Corregedora Elizeta Maria de Paiva Ramos em decisão 

exarada no dia 12 de junho de 2020, pela qual foi 

determinado o arquivamento da sindicância. 

Entretanto, em posterior decisão nos 

autos da RD nº 1.00579/2019-37, que tem origem no Pedido 

de Providências requerido pelo Noticiante em face de 

todos os integrantes da Força Tarefa à época dos fatos, 

o Corregedor Nacional do MP, Rinaldo Reis Lima, através 

da PORTARIA CNMP-CN Nº 45/2020, desafiou a prescrição 

declarada pela Corregedora Geral do MPF, Processo 

Administrativo Disciplinar, “ad referendum” do 

Plenário, em face do Noticiado Diogo Castor de Mattos: 

 

Em virtude da prática, em tese, de falta 

funcional punível inicialmente com a pena de 

demissão, nos termos do art. 239, IV, c/c 

art. 240, V, “b”, da Lei Complementar nº 

75/937, já que há indícios suficientes do 
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cometimento de infração disciplinar. Além 

disso, a falta funcional em questão tem 

correspondência com atos de improbidade 

administrativa e, potencialmente, com os 

crimes previstos nos artigos 299 e 307 do 

Código Penal. Por um juízo de 

proporcionalidade, considerando a previsão 

do art. 244, com interpretação analógica do 

art. 240, § 4º, ambos da Lei Complementar nº 

75/93, entendo necessária a conversão da 

penalidade originária em suspensão de 90 

(noventa) dias. 

 

No entendimento do Noticiante, para 

além das condutas criminosas praticadas, em tese, pelo 

Noticiado Diogo Castor de Mattos, cujos indícios de 

autoria e materialidade já foram declarados pelo 

Corregedor Nacional do MP, denunciam-se, também, outras 

condutas imputadas aos Noticiados, como se passa e 

expor. 

 

2 – DOS DELITOS COMETIDOS: 

2.1 – Quanto ao Noticiado Diogo Castor 

de Mattos: 

De acordo com a narrativa fática acima, 

tem-se que Diogo Castor de Mattos incorreu, em tese, na 

prática dos crimes a seguir analisados. 
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Considerando que houve a contratação do 

outdoor com inserção de informações falsas em documento 

particular, bem como o uso de documento falso, com 

intuito de esconder a identidade do verdadeiro 

contratante, tem-se que Castor de Mattos cometeu os 

seguintes crimes: 

 

299 do Código Penal: 

Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele 

inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 

diversa da que devia ser escrita, com o fim 

de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante:  

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, 

se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, de quinhentos mil réis a 

cinco contos de réis, se o documento é 

particular. 

 

Art. 304 do Código Penal: 

Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados 

ou alterados, a que se referem os arts. 297 

a 302: 
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Pena - a cominada à falsificação ou à 

alteração. 

 

Considerando que Diogo Castor de Mattos 

afirmou em seu depoimento, no bojo da sindicância em 

comento, que “uma pessoa de seu contato pessoal e que 

integrava um movimento de apoio às atividades da FT 

(força tarefa) lhe procurou e ele concordou em financiar 

a divulgação de uma mídia para elogiar e levantar ‘o 

moral’ do grupo”, tem-se que o Noticiado Diogo Castor 

de Mattos cometeu o crime de corrupção passiva. 

Diogo Castor de Mattos, no pleno gozo 

de sua saúde mental – como atestado pouco antes por 

junta-médica especializada -, confessa que um particular 

lhe procurou para ofertar uma vantagem indevida (vale 

dizer, a publicidade em favor da vaidade dos integrantes 

da Força Tarefa da Laja Jato, da qual ele fazia parte) 

e ele recebeu tal vantagem. Ainda que tenha dito que 

custeou com recursos próprios o outdoor, Castor de 

Mattos, valendo-se da sua função, buscava auferir 

vantagem indevida, que seria a publicidade ilegal para 

a força tarefa. Some-se a isso que, a não ser que o 

referido “amigo” seja o Sr. Halisson Pontarolla, 

superintendente da Outdoormídia, a empresa pode ter 

realizado a contratação com base em informações falsas 

repassadas por Castor de Mattos. 

Cumpre informar, entretanto, que em 

consulta realizada no Google, há referência de que 
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ambos, Procurador e superintendente da Outdoormídia, 

jogavam tênis em mesmo torneio3, não sendo, obviamente, 

desconhecidos um do outro, não se descartando a 

possibilidade de que o Sr. Halisson Pontarolla seja a 

pessoa do contato pessoal de Diogo Castor de Mattos, 

que integrava um movimento de apoio às atividades da FT 

(força tarefa) e lhe procurou para financiar a 

divulgação de uma mídia para elogiar a Lava Jato, o que 

deve ser investigado, até porque, segundo matéria 

veiculada na Revista Exame4 em 24/02/20, a empresa 

Outdoormídia faria partes dos ditos movimentos sociais 

que alugam outdoors para as campanhas em apoio à Lava 

Jato. 

 

 

 
3 https://www.clubecuritibano.com.br/wp-content/uploads/2018/06/ranking-
duplas-masc-2017.pdf (acesso em 28/08/20) 
4 https://exame.com/brasil/movimentos-funcionam-como-torcida-da-lava-
jato-e-promovem-outdoors/ (acesso em 28/08/20) 
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(...) 

 

 

Art. 317 do Código Penal: 

Solicitar ou receber, para si ou para outrem, 

direta ou indiretamente, ainda que fora da 

função ou antes de assumi-la, mas em razão 

mailto:advoga@democracia.adv.br


                               

 

Endereço para correspondência: Avenida Mal. Floriano Peixoto, 228 – 15º 

andar Cj. 1503 - Centro – Curitiba/PR - CEP: 80010-130 - (41) 9 9886-2356  

advoga@democracia.adv.br 

 

26/31 

Advogadas e Advogados pela Democracia 

dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa 

de tal vantagem: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) 

anos, e multa.   

 

2.2 – Quanto ao Noticiado Deltan 

Martinazzo Dallagnol: 

 

No que concerne ao Noticiado Deltan 

Martinazzo Dallagnol, tem-se que cometeu, em tese, o 

crime abaixo capitulado:   

 

Art. 321 do Código Penal: 

Patrocinar, direta ou indiretamente, 

interesse privado perante a administração 

pública, valendo-se da qualidade de 

funcionário: 

Pena - detenção, de um a três meses, ou 

multa. 

Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, além 

da multa. 
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Isto porque Deltan, sabe-se lá por 

razões oriundas de quais interesses, interveio junto ao 

então Corregedor Geral do Ministério Público Federal 

Oswaldo José Barbosa Silva para acobertar seu pupilo e 

abafar o escândalo do outdoor, buscando, assim, que 

Diogo Castor de Mattos ficasse impune pelas ilegalidades 

que cometera, das quais, agora se comprova, Deltan tinha 

conhecimento pelo menos desde 05/04/2019.. 

 

Art. 317 do Código Penal: 

Solicitar ou receber, para si ou para outrem, 

direta ou indiretamente, ainda que fora da 

função ou antes de assumi-la, mas em razão 

dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa 

de tal vantagem: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) 

anos, e multa.   

 

Aplica-se, neste ponto, a Teoria do 

Domínio do Fato, visto que, ao tomar conhecimento da 

contratação ilegal do outdoor e por intervir ativamente 

para que Diogo Castor de Mattos não viesse a ser punido 

pela Corregedoria, o Noticiado Deltan Martinazzo 

Dallagnol, especialmente por ser o chefe da Força Tarefa 

da Lava Jato, também auferiu, no que se conhece, a 

vantagem indevida mencionada no tópico referente ao 

Noticiado Diogo Castor de Mattos. 
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2.3 – Quanto ao Noticiado Oswaldo José 

Barbosa Silva: 

 

No que concerne ao Noticiado Oswaldo 

José Barbosa Silva, tem-se que cometeu, em tese, o 

seguinte crime:   

 

Art. 319 do Código Penal 

Retardar ou deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo 

contra disposição expressa de lei, para 

satisfazer interesse ou sentimento pessoal: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e 

multa. 

 

Vê-se das conversas via Telegram, 

relevadas pelo The Intercept Brasil, que o Noticiado 

manteve conversas com Deltan a respeito da ilegalidade 

cometida por Diogo Castor de Mattos na contratação do 

outdoor. As conversas, cuja veracidade agora se comprova 

pelos documentos trazidos a lume na sindicância 

referida, revelam a tentativa de abafar o caso.  

A considerar o fato de que, mesmo 

diante da revelação de que Diogo Castor de Mattos 

assumira que custeou a contratação do outdoor, o 
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Noticiado deixou de determinar a instauração de 

sindicância disciplinar (o que só foi feito em 17 de 

outubro de 2019, quando a Procuradora da República 

Elizeta Maria de Paiva Ramos, que assumiu a Corregedoria 

Geral do Ministério Público Federal, determinou a 

conversão da sindicância não disciplinar em sindicância 

disciplinar). 

Ademais, o Noticiado sobrestou o 

andamento da sindicância não disciplinar em razão da RD 

n° ELO 1.00273/2019-07, instaurada perante o Conselho 

Nacional do Ministério Público. Ocorre que a RD versava 

sobre fatos diversos dos fatos que o obrigavam a 

abertura da sindicância não disciplinar. 

Somando as conversas de Telegram entre 

Deltan e o Noticiado à forma estranha como foi conduzida 

a sindicância não disciplinar aos cuidados do noticiado 

(então Corregedor do Ministério Público Federal), tem-

se que há indícios do crime de prevaricação, previsto 

no artigo 319 do CP. 

 

3. REQUERIMENTOS 

 

Ante tudo o que foi exposto e diante de 

todas as peculiaridades que envolvem o caso penal em 

questão, resta manifesto que, in tese, os Noticiados 

praticaram condutas definidas como crimes pelo Código 

Penal brasileiro, motivo pelo qual se requer digne esta 
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Digna Procuradoria Geral da República a acolher a 

presente notícia crime, determinando, consequentemente, 

a instauração do procedimento penal competente para 

viabilizar a responsabilização criminal dos autores dos 

crimes narrados. 

Protesta-se, por fim, pela juntada dos 

documentos em anexo, requerendo sejam oficiadas: 

 

1. A Corregedoria Nacional do MP para 

apresentação integral dos autos do Pedido 

de Providências sob n° Elo 1.00230/2019-50, 

oferecido pelo Noticiante junto ao Conselho 

Nacional do Ministério Público - CNMP, na 

data de 26/03/2019, em face de todos os 

procuradores que atuavam junto à Força 

Tarefa da lava jato por ocasião da 

instalação do outdoor em comento. 

2. A Corregedoria Nacional do MP para 

apresentação integral dos autos das 

Reclamações Disciplinares sob nº Elo 

10057920019-37 e 1.00589/2019-81, que 

tratam da questão do outdoor, bem como do 

PAD instaurado em face do Noticiado Diogo 

Castor de Mattos na RD 10057920019-37. 

3. A Corregedoria Geral do MPF para 

apresentação integral dos autos da 

Sindicância sob nº 1.00.002.000067/2019-97 
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NESTES TERMOS, 

CONFIAM NO DEFERIMENTO. 

 

 

Curitiba, 28 de agosto de 2020. 

 

 

COLETIVO ADVOGADAS E ADVOGADOS PELA DEMOCRACIA 

 

 

BEATRIZ ADRIANA DE 

ALMEIDA 

OAB/PR 28.786 

 

 

 

GIULIANA ROCIO ALBONETI 

OAB/PR sob nº 84.738 

 

CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO 

OAB/PR 4.636 

 

 

 

 

IAN MARTIN VARGAS 

OAB/PR 89.846 

 

 

 

 

IVETE CARIBÉ DA ROCHA 

OAB/PR 35.359 

 

 

 

 

JOSÉ CARLOS PORTELLA JR

 OAB/PR 34.790 

  

 

 

LEINA MARIA GLAESER 

OAB/PR 4.0995 

 

 

 

LUCAS RAFAEL CHIANELLO 

OAB/MG 137.463 

 

 

 

 

 

MARCELO TADEU LEMOS DE 

OLIVEIRA 

OAB/AL 16.100 

NELSON CASTANHO MAFALDA 

OAB/PR 24.388 

 

 

TÂNIA MARA MANDARINO 

OAB/PR 47.811 
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