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JUSTIFICATIVA 

 

A Revisão de Processo Disciplinar está prevista no Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público entre os arts. 109 e 115. 

Trata-se de um dos mais importantes processos de competência do Conselho 

Nacional e que encontra respaldo direto no art. 130-A, § 2º, inc. IV, da Constituição Federal, 

que prevê: 

 

Art. 130-A. (...) 

§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação 

administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres 

funcionais de seus membros, cabendo-lhe: 

(...) 

IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de 

membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de 

um ano. 

 

Observe-se que a dicção constitucional só elenca uma única condição para a 

utilização da revisão, a saber, prazo inferior a 01 (um) ano de julgamento do caso. 

De outro lado, a norma constitucional é clara ao indicar que a revisão pode ser 

aforada tanto de ofício, isto é, sem prévia provocação, como após postulação de interessados. 

Essas premissas iniciais servem para a identificar a alteração regimental que ora 

se propõe, como será demonstrado. 

Anote-se que a atual redação do art. 109 do RICNMP não esclarece as hipóteses 

de cabimento da revisão disciplinar.  

A redação do primitivo regimento interno do CNMP (Resolução nº 31, de 1º de 

setembro de 2008), diferentemente, previa no art. 91 que “A revisão prevista no artigo anterior 

será admitida: I - quando a decisão for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos 

autos; II - quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos 

comprovadamente falsos; III - quando, após a decisão, surgirem novas provas ou 

circunstâncias que determinem ou autorizem modificação da absolvição ou da condenação 

imposta. Parágrafo único. Não será admitida a reiteração de pedido de revisão”. 

Essa antiga redação era muito semelhante ao atual texto da Revisão Disciplinar 

prevista no Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, que prevê: 
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Art. 83. A revisão dos processos disciplinares será admitida: 

I - quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos 

ou a ato normativo do CNJ; 

II - quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos 

comprovadamente falsos; 

III - quando, após a decisão, surgirem fatos novos ou novas provas ou 

circunstâncias que determinem ou autorizem modificação da decisão proferida 

pelo órgão de origem. 

 

Com a nova redação regimental, a revisão de processo disciplinar do CNMP 

deixou de indicar um rol de hipóteses de cabimento, situação que levou, inclusive, ao 

cancelamento do Enunciado nº 07/2011 deste órgão constitucional, o qual previa que a Revisão 

não se prestava à mera rediscussão do feito processado na origem, sendo necessária a 

demonstração da ocorrência de uma das seguintes hipóteses: decisão contrária ao texto expresso 

da lei ou à evidência dos autos; decisão que se funda em depoimentos, exames ou documentos 

comprovadamente falsos; quando, após a decisão, surgirem novas provas ou circunstâncias que 

determinem ou autorizem modificação da absolvição ou da condenação imposta. 

O cancelamento do enunciado ocorreu na sessão realizada em 13 de dezembro 

de 2016 (julgada na 24ª Sessão Ordinária), nos autos da Proposição n° 1.00650/2016-10, 

justamente porque entendeu-se que a competência do Conselho Nacional do Ministério Público 

é extraída diretamente da Constituição Federal, que prevê no art. 130-A, § 2º, inc. IV, a 

possibilidade de o CNMP rever processos disciplinares de membros do Ministério Público. 

Além disso, ponderou-se que a jurisprudência deste Conselho há muito entende que é possível 

atuação de forma originária ou concorrente para instaurar a revisão de processo disciplinar, para 

alterar a classificação da infração, razão pela qual, não havia motivos para restringir a atuação 

do CNMP àquelas hipóteses descritas no enunciado cancelado. 

A redação vigente, porém, recentemente sofreu um indireto questionamento nos 

autos do Mandado de Segurança nº 30072, ocasião em que o Ministro Gilmar Mendes anulou 

a instauração de um processo disciplinar após anular a decisão proferida nos autos de um 

processo de Revisão Disciplinar (cópia decisão anexa). O fundamento utilizado na decisão é de 

que a Revisão Disciplinar não pode ser utilizada como verdadeiro juízo recursal ante a falta de 

previsão neste sentido. 

Embora não haja maiores digressões a respeito da tese que levou à afirmação 

acima, infere-se que a revisão de processo disciplinar há de ser excepcional, ou seja, não deve 

caracterizar-se pelo mero reexame de provas ou reanálise de decisões regularmente proferidas 
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nas instâncias inferiores, contra as quais, porém, haja mera discordância de mérito1. 

A questão torna-se ainda mais complexa porque o Conselho Nacional do 

Ministério Público é instância nacional de controle externo que deve guiar-se pela necessidade 

de zelar pela autonomia funcional e administrativa dos vários ramos ministerias, sem descurar 

do dever de zelar pela legalidade (em sentido amplo – juridicidade) dos atos praticados por 

membros ou órgãos dos vários ramos. Há uma sutil tensão entre essas finalidades: o CNMP 

deve cuidar da autonomia das origens, mas deve rever os atos ilegais por elas praticados, quadro 

que ganha contornos ainda mais peculiares nos processos disciplinares. A revisão disciplinar 

afigura-se como ato em que essa tensão é acentuada, razão pela qual a alteração regimental ora 

proposta busca compor esse aparente conflito. 

A redação, segundo entendo, deve partir de duas grandes premissas: a revisão 

não pode ser vulgarizada, tampouco enfraquecida a ponto de impedir que ilegalidades 

praticadas na origem sejam ignoradas pelo CNMP. Uma acurada positivação das hipóteses de 

cabimento da revisão disciplinar deve servir para, nos limites entre os extremos, prevenir sua 

banalização, bem como impedir sua debilidade, assegurando, a um só tempo, sua 

excepcionalidade e sua imperatividade originária pelo CNMP. 

Pois bem. 

De início, cumpre expor que não reputo adequado transplantar integralmente a 

redação dada pelo Conselho Nacional de Justiça à revisão de processo disciplinar visto que, 

conforme se observa do citado art. 83 daquele Regimento Interno, lá o instituto foi inspirado na 

ação de revisão criminal prevista no art. 621 do CPP. 

Isso porque a revisão disciplinar, dada a dicção constitucional na qual está 

inserida (art. 130-A, § 2º, inc. IV) tem relativa proximidade finalística com a ação rescisória do 

CPC (art. 966), notadamente porque cabível independentemente da parte sucumbente, o que 

desloca a análise da matéria para mais de uma perspectiva, eis que apta a atender, ao mesmo 

tempo, os interesses da administração pública, do processado e até dos usuários dos serviços 

prestados pelo Ministério Público, interesse robustecido pela Lei nº 13.460/2017, que dispõe 

sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da 

administração pública. Neste sentido entende o CNJ:  

 

                                                 
1 Esta é a teleologia adotada pelo CNJ: “A revisão disciplinar não pode ser entendida como recurso ordinário das 

decisões administrativas dos tribunais, estando a sua procedência condicionada à demonstração do desacerto das 

deliberações, seja pela contrariedade aos elementos probatórios constantes dos autos ou a preceitos jurídicos, seja 

pelo surgimento de elementos novos que autorizem nova análise do feito”. (CNJ - REVDIS - Processo de Revisão 

Disciplinar - Conselheiro - 0006084-90.2013.2.00.0000 - Rel. Henrique de Almeida Ávila - 24ª Sessão Virtual - j. 

11/07/2017). 
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A pretensão desta Revisão Disciplinar, portanto, é a rediscussão de matéria já 

amplamente analisada e decidida no Tribunal de origem, que, porém, não possui 

natureza recursal, mas de procedimento administrativo autônomo, cujos 

requisitos de admissibilidade estão taxativamente dispostos nos artigos 82 e 83 

do RICNJ. A RevDis ostenta natureza excepcional, aproximando-se mais da 

Ação Rescisória que da Apelação ou do Recurso Ordinário, não podendo - quer 

em razão dos requisitos exigidos para a sua propositura, quer em virtude do 

lapso temporal demasiadamente dilatado que lhe foi excepcionalmente 

conferido - ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes neste sentido 

(REVDIs n.º 0002039-77.2012.2.00.0000, Rel. SÍLVIO ROCHA – 151ª Sessão – 

j. 30/07/2012; REVDIS n.º 0003814-59.2014.2.00.0000, Rel. GISELA GONDIN 

RAMOS – j. 04/08/2015). 

 

De qualquer modo, a redação ora proposta é inspirada, em certa medida, tanto 

nas disposições do Conselho Nacional de Justiça quanto nas da revisão criminal e, 

principalmente, nas da ação rescisória prevista no CPC. 

Não há motivos para alterar os pressupostos da medida revisional, razão pela 

qual ao texto atual do art. 109 basta sejam acrescidas as hipóteses de seu cabimento, que, 

conforme será mais bem explicitado adiante, restariam redigidas nos seguintes moldes: 

 

Art. 109. Os procedimentos e os processos administrativos disciplinares contra 

membros do Ministério Público, definitivamente julgados há menos de um ano, 

poderão ser revistos de ofício ou mediante provocação de qualquer cidadão, 

nos seguintes casos: 

I - quando a decisão for manifestamente contrária à norma jurídica, à 

evidência dos autos ou a ato normativo do CNMP; 

II - quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos 

comprovadamente falsos; 

III - quando, após a decisão, surgir nova prova relevante, que, por si só, é 

capaz de assegurar a modificação da decisão proferida pelo órgão de origem. 

 

Vejamos separadamente cada uma das hipóteses: 

 

Inciso I – quando a decisão for manifestamente contrária à norma jurídica, 

à evidência dos autos ou a ato normativo do CNMP: 

 

A primeira parte do dispositivo (decisão manifestamente contrária a ordem 

jurídica) tem redação que difere daquela antes vigente, que mencionava violação à “lei”, para 

admitir revisão em casos em que a decisão anterior violou “norma jurídica”, que é termo mais 

amplo, reconhecendo que a lei não é a única fonte do Direito que pode ser violada. A redação 

moderniza-se porque abrange, assim, regras e princípios, seja de direito material, processual, 
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constitucional ou infraconstitucional.  

O adjunto adverbial “manifestamente” indica que a contrariedade à norma 

jurídica deve ser evidente, o que resguarda a natureza excepcional da revisão, evita sua 

banalização e impede sua utilização como mero sucedâneo recursal. Não é qualquer 

contrariedade que justifica o cabimento da revisão, que deve ser inadmitida se pautada por 

suposta injustiça da decisão.  

Não se considera decisão manifestamente contrária à norma jurídica aquela que 

der a esta uma interpretação razoável. É absolutamente necessário que a decisão seja 

incompatível com a norma jurídica. Por outro lado, caberá revisão nos casos em que a decisão 

anterior não for razoável, isto é, der uma interpretação absolutamente desconforme ao direito, 

que transgrida flagrantemente o direito em tese, contrariando-o explicitamente como, por 

exemplo, a decisão que condena alguém por fato atípico ou que impõe pena acima do limite 

máximo cominado. 

A segunda hipótese de cabimento da revisão, que de certo modo está implícita 

na primeira, será no caso de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos, que deve 

ser compreendida como aquela que não possui amparo nenhum nas provas contidas no 

procedimento original, ou seja, o julgamento foi completamente dissociado das provas 

produzidas para se concluir pela procedência ou não do pedido. Seria o caso em que a decisão 

foi proferida em sentido contrário ao depoimento de todas as testemunhas idôneas e imparciais 

ouvidas. 

Dado o receio de uso equivocado desta hipótese de cabimento, situação que 

poderia, em tese, provocar a banalização da revisão, a redação proposta se cerca de dois 

vocábulos: primeiro, pelo termo “manifestamente”, já referido, e, segundo, pelo termo 

“evidência”. Ambos realçam a imperiosa necessidade de se assegurar excepcionalidade no 

conhecimento da revisão, que somente será cabível se houver clareza emergente dos autos de 

que o acervo probatório foi frontal e insustentavelmente desprezado na decisão anterior.  

Isso significa que não basta a mera alegação de insuficiência ou precariedade de 

provas. Se a decisão anterior encontra respaldo em provas contidas nos autos, ainda que poucas, 

não será cabível a revisão disciplinar, sistemática que preserva o convencimento do(s) 

julgador(es) e a autonomia das origens. 

A terceira hipótese contida nesse inciso, que também, de certo modo, decorre da 

primeira, é a decisão manifestamente contrária a ato normativo do CNMP.  

Trata-se de proposta que fortalece o poder normativo deste Conselho Nacional, 

contido no inc. I do § 2º do art. 130-A da CF, na medida em que impede que sejam proferidas 
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decisões contrárias àqueles atos, o que seria atentatório à segurança jurídica e à igualdade que 

devem nortear todos os ramos do Ministério Público perante as disposições editadas por esta 

Casa. Do mesmo modo que na primeira parte do inciso, só é cabível a revisão se a decisão 

veicular interpretação totalmente incompatível com referidos atos normativos. 

 

Inciso II – quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou 

documentos comprovadamente falsos: 

 

Esta hipótese de cabimento da revisão visa a resguardar a compatibilidade entre 

decisões, no maior grau de fidelidade possível, e a realidade dos fatos. Um julgamento 

alicerçado em provas mentirosas não expressa o ideal de justiça porque incapaz de (re)compor 

o conflito, sendo, ao contrário, apto a instalar balbúrdia social. 

Evidente que a revisão será cabível apenas no caso de a prova falsa ter sido 

efetivamente utilizada e influído na decisão. Havendo outros elementos probatórios idôneos a 

embasar o decreto condenatório, resta inadmissível a revisão com apoio neste inciso. 

O advérbio “comprovadamente” reclama seja a falsidade demonstrada de plano, 

em cognição sumária, de modo que não será possível propor revisão com alegações 

especulativas acerca da falsidade das provas anteriormente colhidas, sob pena de fazer da 

revisão mero expediente recursal, além de atentar contra a presunção de veracidade e 

legitimidade dos atos anteriormente praticados. 

 

III - quando, após a decisão, surgir nova prova relevante, que por si só, é 

capaz de assegurar a modificação da decisão proferida pelo órgão de origem. 

 

Cabível a revisão se surgirem provas novas que, se analisadas na decisão anterior, 

a teriam modificado substancialmente, isto é, levaria a um julgamento diferente. 

A prova nova é aquela cuja existência era ignorada por qualquer dos interessados 

e que, em razão disso, não pôde ser usada no julgamento do caso.  

Mas não basta à prova ser nova. Deve ainda ser relevante, ou seja, possuir 

pertinência e densidade tal que possa assegurar, por si só, a modificação do julgamento. 

 

Necessárias as seguintes especificações junto ao art. 109: 

 

§ 1º Não será admitida a reiteração do pedido de revisão sob os mesmos 
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fundamentos. 

 

Trata-se da repetição do atual parágrafo único que visa a evitar a eternização da 

pretensão deduzida. 

 

§ 2º A propositura da revisão não impede o cumprimento da decisão 

rescindenda, ressalvada a concessão de tutela de urgência provisória. 

 

Trata-se de dispositivo que objetiva assegurar a presunção de veracidade e 

legitimidade do ato proferido antes. A execução provisória da sanção é fator que impede 

também a vulgarização de pedidos de revisão teratológicos. 

De todo modo, ressalva-se expressamente o poder cautelar do relator da revisão 

que, diante de casos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, pode conceder liminar ou tutela antecipada. 

Portanto, pelos argumentos apresentados, propõe-se a seguinte redação para o 

art. 109 do Regimento Interno: 

 

Art. 109. Os procedimentos e os processos administrativos disciplinares contra 

membros do Ministério Público, definitivamente julgados há menos de um ano, 

poderão ser revistos de ofício ou mediante provocação de qualquer cidadão, 

nos seguintes casos: 

I - quando a decisão for manifestamente contrária à norma jurídica, à 

evidência dos autos ou a ato normativo do CNMP; 

II - quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos 

comprovadamente falsos; 

III - quando, após a decisão, surgir nova prova relevante, que, por si só, é 

capaz de assegurar a modificação da decisão proferida pelo órgão de origem. 

§ 1º Não será admitida a reiteração do pedido de revisão sob os mesmos 

fundamentos. 

§ 2º A propositura da revisão não impede o cumprimento da decisão 

rescindenda, ressalvada a concessão de tutela de urgência provisória. 

 

Por fim, conforme sugerido pelo Corregedor-Geral do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula, nos autos do Pedido de Providências 

nº 1.00767/2018-66, também se faz necessária a alteração do art. 114, para dar melhor 

estruturação ao processo mediante a participação cooperativa de interessados diretos no seu 

resultado. Isso implica na necessidade de participação ativa da corregedoria de origem nos autos, 

órgão originalmente legitimado para deduzir a persecução disciplinar no processo primitivo. 

Nesta quadra, seja porque detentora de informações úteis ao caso, seja porque 
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destinatária da tutela revisional, é conveniente que a corregedoria seja ouvida no feito, bem 

como que indique provas a serem produzidas, caso entenda necessário. 

Eis os termos da redação que se sugere: 

 

Art. 114. Recebida a revisão deverá ser notificado o Corregedor local para, no 

prazo de dez dias, se manifestar, se não for ele o requerente, dando-lhe 

oportunidade para indicar provas e, eventualmente, fazer sustentação oral. 

Parágrafo único. Finda a instrução, será dada vista aos interessados para que, 

no prazo de dez dias, apresentem alegações finais. 

 

As alterações propostas servem para delimitar a propositura da revisão 

disciplinar, de modo a compatibilizar o adequado enfrentamento às ilegalidades praticadas na 

origem, dando ao CNMP o devido protagonismo constitucional, servindo ainda para evitar sua 

utilização indiscriminada e para assegurar sua excepcionalidade. 

Brasília, 13 de novembro de 2018. 

 

Lauro Machado Nogueira 

Conselheiro 
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EMENDA REGIMENTAL Nº ...., DE .... DE .... DE 20.... 

 

 

Altera os artigos 109 e 114 do Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 

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

arrimo nos artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno; 

CONSIDERANDO que compete ao Plenário a alteração de seu Regimento Interno, 

nos termos do artigo 5º, inciso XII, do próprio Regimento desta Casa; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as disposições pertinentes à revisão 

disciplinar, sobretudo para delimitar a sua utilização, de modo a compatibilizá-la com a 

competência do CNMP para o exame de eventuais ilegalidades em procedimentos disciplinares; 

RESOLVE: 

Art. 1º O artigo 109 do Regimento Interno do CNMP, aprovado pela Resolução nº 92, 

de 13 de março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 109. Os procedimentos e os processos administrativos disciplinares 

contra membros do Ministério Público, definitivamente julgados há menos de 

um ano, poderão ser revistos de ofício ou mediante provocação de qualquer 

cidadão, nos seguintes casos: 

I - quando a decisão for manifestamente contrária à norma jurídica, à 

evidência dos autos ou a ato normativo do CNMP; 

II - quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos 

comprovadamente falsos; 

III - quando, após a decisão, surgir nova prova relevante, que, por si só, é 

capaz de assegurar a modificação da decisão proferida pelo órgão de origem. 

§ 1º Não será admitida a reiteração do pedido de revisão sob os mesmos 

fundamentos. 
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§ 2º A propositura da revisão não impede o cumprimento da decisão 

rescindenda, ressalvada a concessão de tutela de urgência provisória.” 

Art. 2 º O artigo 114 do Regimento Interno do CNMP, aprovado pela Resolução nº 92, 

de 13 de março de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 114. Recebida a revisão deverá ser notificado o Corregedor local para, 

no prazo de dez dias, se manifestar, se não for ele o requerente, dando-lhe 

oportunidade para indicar provas e, eventualmente, fazer sustentação oral. 

Parágrafo único. Finda a instrução, será dada vista aos interessados para que, 

no prazo de dez dias, apresentem alegações finais.” 

Art. 3º Esta Emenda Regimental entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, .... de ...................... de 20..... 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 

 


