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RECURSOS  INOMINADOS.  PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA 
DE  SUSPENSÃO.  POSTERIOR  INTERPOSIÇÃO  DE 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA 
PRESCRIÇÃO.  DECLARAÇÃO  DA  EXTINÇÃO  DA 
PUNIBILIDADE  A  TODOS  OS  INSURGENTES,  SEM 
ANOTAÇÃO  NA  FICHA  FUNCIONAL.  ABERTURA  DE 
PRAZO  PARA  A  NECESSÁRIA 
RATIFICAÇÃO/REITERAÇÃO  DA  IRRESIGNAÇÃO 
PRIMEVA.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO.  NÃO 
CONHECIMENTO DAS SÚPLICAS. 

-  Valendo-se  a  parte  de  recurso  previsto  na  norma 
processual civil, e tendo a Corregedoria de Justiça acolhido 
a  súplica,  inclusive,  com  efeito  modificativo,  faz-se 
necessária  a  observância  da  sistemática  que  rege  os 
Embargos  de  Declaração,  consoante  reiterada  e  pacífica 
jurisprudência,  notadamente  a  necessidade  de  posterior 
ratificação  da  irresignação  interposta  antes  do  seu 
julgamento.

-  Devidamente  intimados,  através  de  seus  patronos,  para 
manifestar-se  acerca  do  julgamento  dos  embargos  de 
declaração  que  modificou  substancialmente  a  decisão 
originária,  olvidando  a  parte  de  seu  dever  de  ratificar  os 
termos do Recurso Inominado, não há como se conhecer da 
súplica.
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V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A o Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça da 
Paraíba, à unanimidade, NÃO CONHECER DOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Tratam  os  presentes  autos  de  Recursos  Inominados  interpostos, 

respectivamente,  por  Milton  Pereira  de  Sousa  e  Sandra  Rodrigues  de  Farias  (fls. 

1621/1628) e João Guedes da Silva (fls. 1630/1631),  em irresignação à decisão proferida 

pelo Exmo. Des. João Alves da Silva, então Corregedor-Geral de Justiça (fls. 1591/1595) 

que, em sede de Processo Administrativo Disciplinar, aplicou-lhes a pena de suspensão, 

com posterior reconhecimento da prescrição. 

Colhe-se  dos  autos  que  o  referido  procedimento  fora  instaurado  com  o 

objetivo de apurar suposta participação dos recorrentes na prática de conduta vedada, 

perante a 1ª Vara Cível de Campina Grande, consistentes em: “garantir uma celeridade 

singular  na  tramitação  de  certos  processos  (nº  001.1998.003.931-5),  notadamente  

daqueles  em  que  se  visava  a  operação  de  multas  cominatórias,  em  benefício  de  

determinadas bancas de advocacia,  praticando condutas suspeitas e irregulares,  bem  

como pela tramitação incorreta de alvarás”, conforme se colhe da Portaria de Instauração 

de Processo Administrativo nº 005/2010 (fls. 02-A e B).

Devidamente instaurado o procedimento e após regular trâmite, em parecer 

de  fls.  1580/1590,  o  Exmo.  Juiz  Corregedor  Auxiliar  opinou  pelo  seu  arquivamento, 

considerando que as supostas práticas, atribuídas aos servidores, decorreram de estrita 

obediência às ordens superiores, oriundas do magistrado. 

Decisão proferida pelo Exmo. Corregedor-Geral de Justiça, fls. 1591/1595, 

reconhecendo a responsabilidade dos denunciados, aplicando, nos termos dos artigos 
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106, I, III e VI e IX e 107, XVII e 119 da LC nº 58/2003, a penalidade de suspensão,  

reconhecendo, contudo, a prescrição da pretensão punitiva, haja vista o disposto no art.  

130 da mencionada lei. 

Embargos de Declaração interpostos por Maria do Socorro Batista Gomes, 

fls. 1605.

Recursos  Inominados  manejados  por  Milton  Pereira  de  Sousa  e  Sandra 

Rodrigues de Farias (fls. 1621/1628) e João Guedes da Silva (fls. 1630/1631).

Instada  a  manifestar-se,  a  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça  emitiu 

parecer às fls. 1643/1647, não se pronunciando no mérito, entendendo não ser o caso de  

intervenção opinativa obrigatória, ressaltando a regularidade do procedimento.  

Aportando  os  autos  nesta  Relatoria,  constatou-se  que  os  aclaratórios 

interpostos às fls. 1605 não foram apreciados, determinando-se, destarte, o retorno dos 

autos ao órgão censor. 

Às fls.  1652/1654, o Juiz Auxiliar,  em apreciação aos aclaratórios, lançou 

parecer nos seguintes termos:”Com tais considerações, OPINO pelo ACOLHIMENTO dos  

embargos de declaração manejados por MARIA DO SOCORRO BATISTA GOMES para  

reconhecer no julgado a ocorrência da hipótese prevista no inciso I do art. 535, CPC e,  

diante  dos  elementos  acima  postos  RECONHECER  também,  em  decorrência  da  

verificação da prescrição da pretensão punitiva, na forma já registrada na r. decisão de  

fls. 1591-1595, a impossibilidade de lançamento de qualquer anotação na ficha funcional  

da servidora de qualquer registro relativo à aplicação de penalidade a ela imposta no  

presente processo. Outrossim, considerando que a Administração Pública possui o poder  

de autotutela, segundo o qual tem a permissão de rever seus atos e anulá-los ou revogá-

los  em casos de ilegalidade,  ou  inoportunidade  e  inconveniência,  respectivamente,  o  
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reconhecimento acerca da impossibilidade das anotações negativas na ficha funcional da  

servidora agravante  (sic)  deverá  ser  estendido,  também, aos demais  processados no  

presente  feito,  tudo em obediência  aos mesmos fundamentos jurídicos,  já  explicitado  

alhures.”

O Corregedor-Geral de Justiça homologou a peça opinativa, fls. 1655.

Retornando  os  autos,  constatado  o  efeito  modificativo  conferido  aos 

embargos  pelo  Órgão  Censor,  extensivo  a  todos  os  processados,  foi  determinada  a 

intimação dos recorrentes da decisão dos aclaratórios, que não se manifestaram, a teor  

da certidão de fls. 1658. 

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, tratam os autos de Recursos Inominados interpostos 

com vistas à modificação de decisão emanada pelo Exmo. Des. João Alves da Silva, 

então Corregedor-Geral de Justiça que aplicou aos insurgentes a pena de suspensão por 

30 (trinta) dias, declarando, contudo, a prescrição da pretensão punitiva. 

Posteriormente,  em  sede  de  embargos  de  declaração,  foi  modificado  o 

julgado reconhecendo a impossibilidade de qualquer anotação nas fichas funcionais dos 

processados. 

Devidamente  cientificados  da  decisão  dos  aclaratórios,  os  recorrentes 

quedaram-se inertes. 

Destarte,  não  obstante  estar  sob  análise  processo  administrativo,  e  não 

judicial, é de observar o disciplinamento da Lei nº 9.784/99, que dispõe:
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Art.  2º  A Administração  Pública  obedecerá,  dentre  outros,  aos  
princípios  da  legalidade,  finalidade,  motivação,  razoabilidade,  
proporcionalidade,  moralidade,  ampla  defesa,  contraditório,  
segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo  único.  Nos  processos  administrativos  serão  
observados, entre outros, os critérios de:

 I - atuação conforme a lei e o Direito; (grifou-se)

Logo, valendo-se a parte de recurso previsto na norma processual civil, 
e  tendo  a  Corregedoria  de  Justiça  acolhido  a  súplica,  inclusive,  com  efeito 
modificativo, faz-se necessária a observância da sistemática que rege os Embargos 
de  Declaração,  consoante  reiterada  e  pacífica  jurisprudência,  notadamente  a 
necessidade  de  posterior  ratificação  da  irresignação  interposta  antes  do  seu 
julgamento.

Assim,  é  cediço  que  os  aclaratórios  interrompem  o  prazo  para  outros 

recursos, nos termos do art. 538 do CPC:

“Os  embargos  de  declaração  interrompem  o  prazo  para  a  
interposição de outros recursos por qualquer das partes”

Portanto, verifica-se que o prazo para interposição de qualquer recurso só 

se inicia com a publicação do julgamento dos embargos de declaração, uma vez que 

estes têm natureza integrativa do julgamento anterior. Sendo assim, o Recurso Inominado 

em testilha,  interposto em período anterior à apreciação dos embargos, necessita de 

ratificação/reiteração posterior, eis que não fora ainda exaurida a instância administrativa 

primeva quando de sua interposição. 
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O  enunciado  da  Súmula  nº  418  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  dispõe 

nestes termos:

“É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação  
do  acórdão  dos  embargos  de  declaração,  sem  posterior  
ratificação”.

Dessarte, não obstante se tratar a preceptiva Súmula de Recurso Especial, é 

pacífico  o  entendimento  que  tal  enunciado  é  totalmente  aplicável  nas  instâncias 

ordinárias.

Incontroversa é também a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de que recurso interposto na pendência do julgamento dos embargos 

de  declaração  é  prematuro,  sendo,  portanto,  imprescindível  sua  ratificação\reiteração 

após aquele julgamento para que possa ser conhecido e, por consequência, preencher 

requisito de admissibilidade recursal, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO ESPECIAL.  INTERPOSIÇÃO 
NA  PENDÊNCIA  DE  JULGAMENTO  DE  EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS.  PREMATURIDADE.  NECESSIDADE  DE 
RATIFICAÇÃO  NO  PRAZO  DO  ART.  508  DO  CPC.  SÚMULA 
418/STJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO.  (AgRg no REsp 1165287 / PR Ministro  
TEORI  ALBINO  ZAVASCKI  T1  -  PRIMEIRA  TURMA  DJe  
17/02/2012)”.

Ainda:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  INTERPOSIÇÃO  DO 
RECURSO  ESPECIAL  ANTES  DA  PUBLICAÇÃO  DO 
JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  
NECESSIDADE  DE  POSTERIOR  RATIFICAÇÃO  NO  PRAZO 
RECURSAL.  SÚMULA N.º  418/STJ.  DECISÃO  MANTIDA POR 
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.  
É intempestivo o recurso especial interposto antes da publicação  
dos embargos de declaração opostos no Tribunal a quo, se não  
há posterior ratificação do apelo no prazo recursal. Incidência, na  
hipótese, da Súmula n.º 418 do Superior Tribunal de Justiça. 2.  
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Não tendo o Agravante trazido tese jurídica capaz de modificar o  
posicionamento  anteriormente  firmado,  mantenho,  na íntegra,  a  
decisão  recorrida  por  seus  próprios  fundamentos.  Agravo 
regimental  desprovido.  (AgRg  no  Ag  1423916  /  SP  Ministra  
LAURITA VAZ T5 - QUINTA TURMA DJe 09/04/2012)”.

Bem como:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.  SÚMULA 
284/STF.  APELAÇÃO.  PENDÊNCIA  DE  JULGAMENTO  DOS 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  NECESSIDADE  DE 
RATIFICAÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  PREMATURIDADE.  1.  A 
ausência  de  indicação  dos  dispositivos  legais  supostamente 
violados  pelo  acórdão  recorrido  torna  patente  a  deficiência  de  
fundamentação  do  apelo  especial,  circunstância  que  atrai  a  
incidência,  por  analogia,  do  enunciado  nº  284  da  Súmula  do 
Supremo  Tribunal  Federal.  2.  A  jurisprudência  desta  Corte  
pacificou-se  no  sentido  de  que  é  extemporânea  a  apelação  
interposta  na  pendência  de  julgamento  de  embargos  de  
declaração, ainda que apresentados pela parte contrária,  sendo 
necessária  a  sua  ratificação  no  prazo  recursal  aberto  com  a  
publicação  do  acórdão  proferido  nos  referidos  embargos.  
Precedentes.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  
“AgRg  no  AREsp  86209  /  GO  Ministro  RAUL  ARAÚJO  T4  -  
QUARTA TURMA DJe 02/04/2012)”.

Outrossim:

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  RECURSO  
ESPECIAL  PREMATURO.  INTERPOSIÇÃO  ANTES  DO 
JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO 
MANEJADOS  PELA PARTE  CONTRÁRIA.  NECESSIDADE  DE  
OPORTUNA RATIFICAÇÃO NO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA 
DE  MODIFICAÇÃO  DO  ACÓRDÃO  EMBARGADO.  
IRRELEVÂNCIA.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 418/STJ.  AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É prematuro, uma vez que ainda 
não  esgotada  a  jurisdição  do  Tribunal  de  origem,  o  recurso  
especial  interposto  antes  do  julgamento  dos  embargos  de 
declaração, mesmo que opostos pela parte contrária e rejeitados,  
sem alteração do acórdão embargado, devendo ser ratificado o  
recurso especial, dentro do prazo recursal, após a intimação do  
acórdão dos declaratórios.  Incidência da Súmula 418/STJ.  2.  É  
irrelevante que a interposição do apelo nobre tenha ocorrido antes  
da  edição  do  enunciado  em  questão  (Súmula  418  do  STJ),  
porquanto  a  necessidade  de  ratificação  do  recurso  especial  
interposto  antes  do  julgamento  dos  embargos  de  declaração 
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decorre da interpretação do texto constitucional já vigente, e não  
da  aplicação  de  nova  regra,  e,  por  conseguinte,  do  princípio  
processual tempus regit actum. 3. "Os embargos de declaração,  
tempestivamente  apresentados,  ainda  que  considerados 
protelatórios, interrompem o prazo para a interposição de outros  
recursos,  porquanto  a  pena  pela  interposição  do  recurso 
protelatório é a pecuniária e não a sua desconsideração." (AgRg  
no Ag 876.449/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª  
Turma,  DJe  de  22/6/2009)  Agravo  interno  a  que  se  nega  
provimento.  (AgRg  no  REsp  1099875  /  MG  Ministro  RAUL 
ARAÚJO T4 - QUARTA TURMA DJe 01/08/2011)”.

In casu, conforme já relatado, deparamo-nos com a oposição de embargos 

declaratórios que foram julgados após a interposição dos Recursos Inominados, e que 

modificaram substancialmente  a  decisão  primeva.  Dessume-se,  pois,  que,  apesar  de 

devidamente intimadas, as partes não ratificaram o teor da súplica, o que obsta o seu 

conhecimento. 

À luz de tais considerações, não conheço dos recursos. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  (Vice-Presidente),  na  eventual  ausência  da 
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti, 
Presidente.  Relator:  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  José  Ricardo  Porto.  
Participaram ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos 
Martins Beltrão Filho (2º Suplente em substituição a Exmª. Desª.Maria das Graças Morais 
Guedes)  e  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos  (Corregedor-Geral  de  Justiça). Ausente, 
justificadamente, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente a sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Raimundo de Lima, 
Subprocurador-Geral de Justiça.

Sala das Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier de Andrade” do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 de dezembro de 2014.

Desembargador José Ricardo Porto
 9



Recurso Inominado nº 2001520-16.2013.815.0000

    Des. José Ricardo Porto
  RELATOR

J/01
R J/07
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