
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

GABINETE DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ORLANDO ROCHADEL MOREIRA

JUSTIFICATIVA

A necessidade desta proposição emergiu da cotidiana atividade desta Corregedoria

Nacional, que tem se deparado com a interposição de recursos de embargos de declaração, opostos

em face  de  decisões  terminativas  proferidas  em sede  de  reclamação  disciplinar,  sejam as  que

determinam seu arquivamento, sejam aquelas que determinam a instauração de sindicância.

Assim, torna-se necessário uniformizar o entendimento, conferindo maior segurança

jurídica  (art.  5.º,  caput,  da  CRFB)  para  as  partes  e  advogados  que  litigam perante  a  egrégia

Corregedoria Nacional, inclusive, de modo a estabilizar interpretação quanto à correta aplicação do

Regimento Interno, para as futuras gestões deste elevado órgão de controle nacional.

Nesse  ínterim,  este  Conselho  Nacional  tornou-se  indisputável  realidade

constitucional, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 45/2004, sendo que lhe compete

“...o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos

deveres funcionais de seus membros” (art. 130-A, § 2.º), tendo-lhe sido deferida a capacidade de

autogoverno, mediante a expedição de atos regulamentares (art. 130-A, § 2.º, inciso II). 

No regular exercício deste dever-poder, este Conselho Nacional editou a Resolução

n.º  92,  de 13 de março de 2013, que instituiu o seu  Regimento Interno,  norma que deve ser

aplicada  com  primazia  no  que  tange  aos  ritos  internos  a  serem  observados  por  este  egrégio

Colegiado, sobretudo no que tange à disciplina recursal.   

Nesta ordem de ideias, da análise detida dos dispositivos regimentais aplicáveis ao
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recurso  de  embargos de declaração,  percebe-se,  nitidamente,  ser  incabível  o  manejo  dos

aclaratórios. Confira-se, a propósito do que aqui se vem de expor, o regramento do recurso em

questão, in verbis:

(...)

Art.  156  Das  decisões  do  Plenário  e  do  Relator cabem embargos  de

declaração quando  houver  obscuridade,  omissão,  contradição  ou  erro

material.

§ 1º Os embargos de declaração serão interpostos pela parte interessada por

escrito, no prazo de cinco dias.

§ 2º Os embargos de declaração de acórdãos serão submetidos, em mesa, à

deliberação do Plenário pelo Relator ou pelo seu Redator, conforme o caso.

§  3º  Os  embargos  de  declaração  de  decisão  do  Relator  serão  decididos

monocraticamente.

§  4º  O  Relator  poderá,  fundamentadamente,  deixar  de  atribuir  efeito

suspensivo aos embargos de declaração. 

§  5º  Os  embargos  de  declaração  manifestamente  improcedentes  ou

protelatórios ensejarão o pronto reconhecimento, pelo Plenário, de se ter por

exaurida  a  competência  do  Conselho,  devendo o  trânsito  em julgado ser

certificado, autorizando-se o imediato cumprimento do acórdão embargado.

 

Como se vê, de modo cristalino, o Regimento não contém referência expressa às

decisões do “Corregedor Nacional”, como hipótese embargável de declaração, sendo certo que em

matéria  recursal,  como conceito  de  teoria  geral,  vige  o  princípio  da taxatividade.  Segundo o

magistério doutrinal de FLAVIO CHEIM JORGE, entende-se por este princípio (mutatis mutandis):
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(...)  que  somente  são  considerados  recursos  aqueles  institutos  previstos

especificamente como tais pela lei federal. A Constituição Federal, em seu

art. 22, I, estipula que compete à União legislar, com exclusividade, sobre

direito processual, e, sendo os recursos matéria estritamente relacionada ao

direito processual – constituem continuação do direito de ação e de defesa -,

torna-se imperiosa uma lei federal dispondo a respeito de sua existência (in

Teoria Geral  dos Recursos Cíveis,  6.ª  Ed. Revista, atualizada e ampliada.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013) 

Não  se  trata,  de  interpretação  meramente  literal,  ou  tampouco  de  uma  “lacuna”

regimental. De revés, a interpretação sistêmica conduz à inexorável conclusão de que o regimento

interno silenciou, de forma eloquente, acerca do cabimento de embargos de declaração em

face de decisão proferida pelo Corregedor Nacional. Nesse sentido, trago à baila o art. 153, do

Regimento Interno, que regulamenta o Recurso Interno, verbis:   

Art.  153  Das  decisões  monocráticas  do  Presidente  do  Conselho,  do

Corregedor Nacional e do Relator caberá recurso ao Plenário.

Parágrafo único.  São recorríveis  apenas  as  decisões  monocráticas  de que

manifestamente resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa,

determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão.

Não  há  que  se  falar,  assim  angulada  a  questão,  na  aplicação  do  art.  165,  do

Regimento Interno, que prevê a aplicação  subsidiária do Código de Processo Civil, de Processo

Penal ou mesmo da Lei n.º 9.784/1999, uma vez que tais diplomas normativos seriam aplicáveis se
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e somente  se a matéria  não estivesse regulada regimentalmente, o que, a toda evidência não sói

ocorrer. Como as hipóteses de cabimento dos embargos estão enunciadas em rol taxativo, sequer se

pode cogitar em aplicação analógica, seja dos diplomas retro citados, seja do próprio art. 153, do

Regimento Interno, e isto porque, somente quando a lei (no caso, o RI) for omissa, é que caberá

aplicação da analogia como vetor hermenêutico (art. 4.º, da Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasileiro).

Tratando-se  de  matéria  afeta  à  “economia  interna”  deste  Conselho  Nacional,  a

disciplina recursal que incide com primazia e de forma excludente em relação às demais normas

de direito ordinário, é o Regimento Interno que, repita-se, tratou do cabimento dos embargos de

declaração em relação à apenas duas hipóteses: (i) das decisões do “Plenário” e (ii) das decisões

do “Relator”, fazendo referência expressa ao “Corregedor Nacional”  expressamente quando quis

submeter suas decisões a uma determinada via recursal, sendo que a utilização deste critério exclui

a possibilidade de equiparação entre as figuras do “Relator” e a do “Corregedor Nacional”,

repita-se,  por  se  tratar  de  um silêncio  eloquente  (não de  lacuna)  e  também por  incidência  do

princípio da taxatividade recursal.

De  se  notar,  que  o  critério  do  silêncio  eloquente  reverbera  no  magistério

jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, podendo ser citados os seguintes exemplos: (STF RE

135.637); (STF RE 566.259); (STF HC 94.654); (STF RE 562.980); (STF ADI 371);  (STF HC

85.029);  (STF ADI 978);  (STF MS 28.530);  (STF MS 30.585 e  STF MS 31.375);   (STF MS

29.373).

Nem se diga, por manifestamente improcedente,  que a inadmissão do recurso em
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questão deixaria as partes desguarnecidas da adequada tutela deste Conselho, posto que, como visto,

há possibilidade de interposição do recurso interno, de modo a assegurar seu amplo acesso à justiça.

Nesta linha de raciocínio, percebe-se que, pela textual, expressa e unívoca redação do

regimento interno, o eventual manejo de um recurso pelo outro, revela-se erro grosseiro, hipótese

em que não se pode cogitar na aplicação do princípio da fungibilidade, de modo a dar seguimento

aos embargos como se recurso interno fosse. Não discrepa, desta linha de raciocínio, o magistério

jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL PENAL.   AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM

RECURSO  ESPECIAL.  INTERPOSIÇÃO  CONTRA  ACÓRDÃO.

IMPOSSIBILIDADE.  ERRO  GROSSEIRO.  ART.  258  DO  RISTJ.  1.

Consoante  disposição  expressa  do  art.  258  do  RISTJ,  "a  parte  que  se

considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de  Seção,

de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação

do feito em mesa". 2.  Nos termos da jurisprudência  do STJ, o manejo

do  recurso  de  agravo  regimental  contra  acórdão    constitui  erro

grosseiro,  inviabilizando  a  incidência  da  fungibilidade  recursal. 3.

Agravo regimental  não conhecido.  (AgInt  nos  EDcl  no AgRg no AREsp

696.425/AP,  Rel.  Ministro  ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA

TURMA, julgado em 24/05/2016, Dje 09/06/2016). (Grifo nosso).

Deve-se assentar, por esta senda, que o manejo dos aclaratórios não interrompe nem

suspende a fluência de outros prazos recursais. Confira-se, novamente, aresto da Corte Superior de
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Justiça, in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  INFRINGENTES.

DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. O

Tribunal  de  origem  considerou  manifestamente  incabíveis  os  Embargos

Infringentes,  porque  o  embargante  interpôs  o  recurso  contra  decisão

monocrática. 2. Na hipótese, a parte incorreu em erro grosseiro ao interpor

Embargos Infringentes, pois o § 1º do artigo 557, do Código de Processo

Civil,  prevê que contra decisão monocrática do relator caberá Agravo, no

prazo de 5(cinco) dias, ao órgão competente para o julgamento do recurso. 3.

De acordo com a jurisprudência do STJ, sendo manifestamente incabíveis os

Embargos Infringentes, não há sobrestamento do prazo para interposição de

Recurso  Especial.  4.  Agravo Regimental  não  provido.  (AgRg no AREsp

693.092/SP,  Rel.  Ministro  HERMAN BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,

julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015) (grifo nosso).

   Vale ressaltar,  mutatis mutandis,  no que se refere ao mesmo tema sob exame, o

Conselho Nacional de Justiça, também fulcrado no fundamento de ausência da previsão regimental,

não possibilita o manejo de Embargos de Declaração, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DELIBERAÇÃO
PLENÁRIA  DO  CNJ,  PROFERIDA  EM  RECURSO  INTERPOSTO
CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  EM  PROCEDIMENTO  DE
CONTROLE  ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO
REGIMENTAL PARA A APRESENTAÇÃO DA MEDIDA.

1. A insurgência objetiva a alteração da deliberação tomada por este CNJ, na
156ª Sessão Ordinária, na qual, por unanimidade, se negou provimento ao
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Recurso interposto contra decisão proferida em Procedimento de Controle
Administrativo.

2. A impossibilidade de manejo de recurso contra as deliberações do Plenário
deste  Conselho  tem  por  consequência  a  operação  da  preclusão
administrativa,  o  que  impede  a  rediscussão  do  mérito  de  determinada
decisão, sem que haja fato modificativo das circunstâncias que a ensejaram.

3.  Embargos de Declaração não conhecidos. (CNJ –  ED – Embargos de
Declaração em PCA – Procedimento de Controle Administrativo – 0003369-
12.2012.2.00.0000 – Rel.  CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA – 158ª
Sessão – j. 13/11/2012). (Grifo nosso).

Por fim, as notificações de decisões desta Corregedoria Nacional passaram a constar

expressamente quanto a impossibilidade de oposição dos Embargos de Declaração.

Estas são as premissas teóricas sobre as quais se assentam o presente pedido, sem

prejuízo de que o relator venha a coletar maiores elementos para formação da convicção do egrégio

Plenário, acerca da matéria aqui proposta, conforme expressa previsão do art. 149, do RICNMP.

Com o fim de fixar e publicizar esse entendimento, PROPÕE-SE o Enunciado que

segue. 

ORLANDO ROCHADEL MOREIRA
  Corregedor Nacional do Ministério Público
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ENUNCIADO nº ____, de ____ de _______________ de 2017.

Dispõe sobre a impossibilidade de oposição de embargos

de declaração em face de decisões monocráticas proferidas

pelo  Corregedor  Nacional  em  sede  de  Reclamação

Disciplinar, considerando a ausência de expressa previsão

regimental quanto à matéria.

 O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO,  no  exercício  das

atribuições conferidas pelo artigo 130-A, §2º, inciso I, da Constituição Federal e artigo 147, inciso

II e seguintes de seu Regimento Interno,

 CONSIDERANDO que  cabe  a  qualquer  membro  do  Conselho  Nacional  do

Ministério Público apresentar proposta de Enunciado.

CONSIDERANDO o  teor  do  artigo  156  do  Regimento  Interno  que  trata  do

regramento dos Embargos de Declaração;  

CONSIDERANDO que em matéria recursal vige o princípio da taxatividade;

CONSIDERANDO  que  a  Corregedoria  Nacional  tem  apreciado  recurso  de

embargos  de  declaração,  opostos  em  face  de  decisões  terminativas  proferidas  em  sede  de

reclamação disciplinar;
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 CONSIDERANDO  que  o  enunciado  se  presta  a  conferir  segurança  jurídica,

princípio de cariz constitucional, expressamente previsto no art. 5.º da Carta Política, tanto para o

próprio Conselho, na tomada de decisões, quanto para os seus jurisdicionados,

RESOLVE:

Propor enunciado, que tem como objeto o artigo 156, do Regimento Interno, com a

seguinte redação: 

“As  decisões  monocráticas  proferidas  pelo  Corregedor  Nacional,  em  sede  de

reclamação disciplinar, não estão sujeitas ao recurso de embargos de declaração, por ausência de

expressa previsão regimental (art. 156, caput, do RICNMP), implicando o não conhecimento do

recurso, bem como a não suspensão ou interrupção do prazo para interposição do Recurso Interno

(art. 153, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público)”. 

Brasília, ___ de _________de 2017.

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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