
 

 

 

 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

EXCELENTÍSSIMO DR. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

Na qualidade de Conselheiro Nacional do Ministério Público, venho, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, no uso das prerrogativas a nós conferidas 

pelos artigos 23, IV, e 147, II, do Regimento Interno deste Colegiado, apresentar Proposta de 

Enunciado, com leitura em sessão e distribuição aos demais conselheiros, nos termos 

regimentais. 

 

Brasília, 23 de dezembro de 2022. 

 

 

JAIME DE CASSIO MIRANDA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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J U S T I F I C A T I V A 

 

Durante a 19ª Sessão Ordinária, ocorrida no último dia 19 de dezembro, 

apresentei oralmente a presente Proposição em voto-vista proferido no âmbito de Recurso 

Interno (RI) no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 1.01306/2021-60, de relatoria do 

Conselheiro Ângelo Fabiano Farias da Costa. 

Naquele voto-vista, sustentei ser inadmissível a intervenção do noticiante ou do 

reclamante como terceiro interessado em processo administrativo disciplinar. 

Esta tese, como ilustrei no referido voto, já foi adotada pelo Plenário em algumas 

oportunidades, sempre no mesmo sentido. 

Apesar do julgamento do RI/PAD nº 1.01306/2021-60 ter concluído pela 

possibilidade de os reclamantes realizarem sustentação oral tão-somente naquele processo 

específico, a tese que prevaleceu foi a de que “a legitimidade de qualquer interessado em 

apresentar reclamação à Corregedoria Nacional do Ministério Público para a apuração de 

responsabilidade funcional de membros do Ministério Público não dá ensejo à participação do 

reclamante no processo administrativo disciplinar na condição de terceiro interessado”. 

Vejamos: 

 

“RECURSO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE 

INGRESSO DE TERCEIROS NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTES DA ACUSAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. INDEFERIMENTO. BENS 

JURÍDICOS TUTELADOS NA ESFERA PENAL QUE NÃO SE CONFUNDEM COM 

OS TUTELADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE 

INTERVENÇÃO DE RECLAMANTES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARES. PRECEDENTES CNMP. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

SUSTENTAÇÃO ORAL. CONTRIBUIÇÃO COM OS DEBATES, SEM 

INTERFERÊNCIA NA PRODUÇÃO DE PROVAS. DEFERIMENTO. PROVIMENTO 

PARCIAL.  

1. A persecução funcional objetiva exclusivamente a tutela da regularidade dos serviços 

e a manutenção da efetividade dos poderes da Administração Pública.  

2. Diferentemente do que ocorre em relação a alguns dos bens jurídicos tutelados por 

certos delitos que dão ensejo à responsabilização penal, os bens jurídicos tutelados no 

campo administrativo-disciplinar não se confundem com interesses particulares. 
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3. Eventuais reflexos cíveis e criminais de condutas tipificadas como infração 

disciplinar não legitimam a intervenção de terceiros ou a aplicação analógica do 

instituto da assistência à acusação prevista no Código de Processo Penal ao processo 

administrativo disciplinar, sob pena de desvirtuamento de sua natureza, ofensa à 

principiologia própria do direito administrativo e aos direitos dos processados.  

4. Inexiste previsão na LC 75/93 (Estatuto do Ministério Público da União), na LC/SE 

nº 02/90 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Sergipe) ou na Resolução 

CNMP nº 92/2013 (Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público) 

da figura do assistente da acusação em feitos de natureza disciplinar, sendo incabível 

sua aplicação por analogia.  

5. A legitimidade de qualquer interessado em apresentar reclamação à Corregedoria 

Nacional do Ministério Público para a apuração de responsabilidade funcional de 

membros do Ministério Público (art. 130-A, §3º, I, da CF c/c art. 74 do RICNMP) não 

dá ensejo à participação do reclamante no processo administrativo disciplinar na 

condição de terceiro interessado. Precedentes CNMP (RI em RD nº 1.00930/2020-79, 

Cons. Relator Jaime Miranda, julgado em 26 de abril de 2022 e ED no PAD n° 

1.00172/2022-50, Rel. Cons. Rinaldo Reis Lima, Julgado em 14 de junho de 2022).  

6. Por outro lado, reconhece-se a possibilidade de realização de sustentação oral por 

advogado regulamente constituído, para contribuição dos reclamantes com os debates 

em plenário, na condição de amicus curiae. Ausência de prejuízo aos processados, já 

que não há interferência na produção de provas do PAD.  

7. Parcial provimento do recurso interno, tão somente para facultar aos representantes 

dos requerentes na Reclamação Disciplinar nº 1.00477/2021-45, a inscrição para 

realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do presente Processo 

Administrativo Disciplinar nos moldes do disposto no art. 55 do RICNMP, sem que tal 

providência ocasione sua integração nos autos na qualidade de parte ou interessado 

ou qualquer outra possibilidade de intervenção no feito” (RI/PAD nº 1.01306/2021-60, 

Rel. Cons. Ângelo Fabiano Farias da Costa, julgado em 19/12/2022, grifos acrescidos). 

 

Dessa forma, verifica-se que há entendimento jurisprudencial reiterado do 

Plenário deste Conselho Nacional no sentido da impossibilidade da intervenção de reclamantes 

como terceiros interessados no processo administrativo disciplinar, como também demonstram 

os precedentes abaixo: 
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“RECURSO INTERNO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DECISÃO DA 

CORREGEDORIA NACIONAL QUE INDEFERIU INGRESSO DE TERCEIRO EM 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MEMBRO DO MPF. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NA LEI ORGÂNICA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO E REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE CONTROLE. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO (DIRETO OU INDIRETO) DO 

TERCEIRO PARA INTERVIR EM PAD CUJA DECISÃO A SER PROFERIDA 

NÃO TEM O CONDÃO DE AFETAR SEUS DIREITOS OU INTERESSES. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO II, DA LEI 9784/99. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO.  

1.Trata-se de recurso interno em reclamação disciplinar voltado contra decisão 

proferida pela Corregedoria Nacional que, na espécie, indeferiu o pleito do Recorrente 

de intervir em feito disciplinar instaurado ex officio pela Corregedoria Nacional em 

face de membro do MPF.  

2. Ausência de previsão legal de intervenção de terceiros em procedimentos 

disciplinares instaurados contra membros do Ministério Público, seja na LC 75/93, 

na Lei 8.625/93 ou no Regimento Interno do CNMP. 

3. No caso concreto, o pedido de intervenção não merece acolhimento, eis que ausente 

interesse jurídico do terceiro para ingressar no procedimento de caráter 

sancionatório e com natureza subjetiva, cujos reflexos não têm potencialidade de 

afetar direitos ou interesses do Recorrente em ação penal movida em seu desfavor ou 

em outros feitos judiciais à vista do primado da independência das instâncias. 

Inteligência do art. 9º, inciso III, da Lei 9784/99.  

4. Recurso desprovido” (RI/RD nº 1.00930/2020-79, Cons. Relator Jaime Miranda, 

julgado em 26 de abril de 2022, grifos acrescidos). 

 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PAD. O NOTICIANTE DO 

PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO PRÉVIO NÃO É PARTE NO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE 

RECURSAL. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL ENTRE A ADMINISTRAÇÃO 
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E O MEMBRO PROCESSADO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. PRECEDENTES DO CNMP.  

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo advogado Brian Epstein 

Campos, noticiante do procedimento investigativo que deu origem ao PAD, contra o 

acórdão do Plenário que, na 8ª Sessão Plenária de 24/05/2022, julgou improcedente o 

Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do Promotor de Justiça do 

MPMG Paulo César de Freitas.  

2. Conquanto qualquer cidadão possua a legitimidade para requerer a instauração 

de procedimento investigativo prévio contra membro do Ministério Público, tal 

circunstância não lhe confere a condição de parte no eventual Processo 

Administrativo Disciplinar.  

3. Conforme o disposto no art. 77, IV, § 2º e § 5º, do RICNMP, a distribuição do 

Processo Administrativo Disciplinar a um Conselheiro Relator só pode ocorrer por 

decisão de maioria do Plenário do CNMP. Em razão disso, o próprio Conselho 

Nacional do Ministério Público deve figurar como parte requerente do procedimento 

disciplinar punitivo.  

4. De acordo com o art. 89, § 2º, do RICNMP cabe ao Corregedor Nacional ou a Relator 

do procedimento originário, conforme o caso, lavrar a Portaria de Instauração do PAD 

e indicar o rol de testemunhas da acusação a serem ouvidas durante a instrução 

probatória.  

5. Inexiste previsão legal ou regimental de intervenção de terceiros em Processo 

Administrativo Disciplinar, haja vista que a eventual decisão punitiva pode afetar 

exclusivamente a esfera de direitos do membro processado.  

6. Ausência de legitimidade do noticiante do procedimento investigativo para 

interposição de recurso no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar.  

7. Não conhecimento dos embargos de declaração” (ED/PAD n° 1.00172/2022-50, Rel. 

Cons. Rinaldo Reis Lima, julgado em 14 de junho de 2022, grifos acrescidos). 

 

Verifica-se, portanto, a repetição de pedidos idênticos ou similares requerendo a 

habilitação de reclamantes ou noticiantes como terceiros interessados em processos 

administrativos disciplinares, tendo o Plenário deste CNMP decidido, de forma reiterada, pela 

sua impossibilidade. 

Ante o exposto, apresento, nos termos regimentais, a presente Proposta de 

Enunciado, com o intuito de uniformizar as decisões e conferir celeridade aos julgamentos: 
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“No processo administrativo disciplinar, não se admite a intervenção do noticiante ou 

reclamante como terceiro”. 

 

Brasília-DF, 23 de dezembro de 2022. 

 

JAIME DE CASSIO MIRANDA 

Conselheiro Nacional do Ministério Público 
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ENUNCIADO N° [...], DE [DIA] DE [MÊS] DE [ANO]. 

 

 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 

atribuições conferidas pelo art. 130-A, §2º, incisos I, II e III, e §3º, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, com fundamento nos artigos 147 e seguintes de seu Regimento 

Interno, torna público que o Plenário, no julgamento da Proposição nº [...], ocorrido na [...]ª 

Sessão Ordinária, realizada em [dia] de [mês] de [ano]; 

CONSIDERANDO que compete a qualquer membro ou Comissão apresentar Proposta 

de Enunciado, conforme dispõe o art. 147 do Regimento Interno do CNMP; 

CONSIDERANDO que o enunciado tem a finalidade de explicitar o posicionamento 

deste Conselho Nacional; 

CONSIDERANDO a reiterada jurisprudência do CNMP no sentido da impossibilidade 

de habilitação de reclamantes ou noticiantes como terceiros interessados em processos 

administrativos disciplinares; 

RESOLVE editar este Enunciado com a seguinte redação: 

 

“No processo administrativo disciplinar, não se admite a intervenção do noticiante ou 

reclamante como terceiro”. 

 

 

Brasília-DF, [dia] de [mês] de [ano]. 

 

 

 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 


