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RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº. 1.00190/2020-52. 

Reclamante: Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Santa Catarina. 

Reclamado: Membro do Ministério Público de Santa Catarina – Henrique Limongi. 

 

 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MEMBRO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL. IMPUTAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE 

INFRAÇÃO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

SUSTENTANDO TESE CUJO ENTENDIMENTO É 

CONTROVERTIDO. FATO IMPUTADO AO MEMBRO 

RECLAMADO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL, 

TAMPOUCO ILÍCITO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DOLO OU 

ERRO GROSSEIRO. ARQUIVAMENTO DESTA RECLAMAÇÃO 

DISCIPLINAR, NA FORMA DO ART. 77, I, DO RICNMP. 

1. Não há infração disciplinar na atuação do membro do Ministério 

Público que adota tese minoritária principalmente porque não expressa 

entendimento teratológico. A divergência de interpretação não pode 

ensejar a responsabilidade disciplinar dos membros do Ministério 

Público porque ínsita ao direito contemporâneo. 

2. O arquivamento de anterior representação contendo a mesma tese em 

face do reclamado produz expectativas de atuação legítima que devem 

ser preservadas e não podem, repentinamente, ensejar sua punição 

disciplinar sob pena de quebra do primado da segurança jurídica, 

confiança legítima e boa-fé. 

3. A despeito da inexistência de falta disciplinar, dada a imperiosa 

necessidade de preservar o interesse público, sugere-se a propositura de 

remoção compulsória do membro reclamado como medida capaz de 

harmonizar a ausência de ilícito disciplinar e os interesses das pessoas 

atingidas pela atuação do agente público.  

 

 

MANIFESTAÇÃO 

 

Excelentíssimo Corregedor Nacional do Ministério Público: 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de Reclamação Disciplinar instaurada perante o Conselho Nacional do 
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Ministério Público, em decorrência das atribuições previstas no artigo 130-A, parágrafo 2º, 

inciso III, e parágrafo 3º, inciso I, da Constituição da República e no artigo 74 da Resolução nº 

92/2013 (RICNMP), a partir de representação oferecida representação ofertada pela Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seccional de Santa Catarina, em face de Henrique Limongi, Membro do 

Ministério Público de Santa Catarina que atua na 13ª Promotoria de Justiça da Capital, em que 

aduz que o reclamado tem, insistentemente e por convicção puramente pessoal, interposto 

recursos contra decisões que homologam união civil homoafetivas mesmo tendo a questão de 

direito sido sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, o que prova dispêndio de recursos públicos, abalo moral aos cidadãos 

envolvidos nos casos e descrédito institucional. 

Inicialmente foi decidido pelo encaminhamento do caso à origem para sua 

análise, decisão contra a qual foi interposto recurso interno sob o argumento de que a instância 

disciplinar de origem tinha arquivando casos iguais sem uma análise exauriente dos seus 

fundamentos.  

Exercido juízo regressivo, o reclamado foi notificado e apresentou manifestação 

escrita. 

Vieram os autos para nova apreciação. 

É o relatório 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

O presente caso, a nosso ver, deve ser arquivado vez que inexistem elementos 

suficientes para a caracterização de infração disciplinar, notadamente ante a ausência de dolo 

ou erro grosseiro imputável ao reclamado. 

Duas circunstâncias nos levam a essa conclusão. 

A primeira é que, embora controvertida e minoritária, a linha de argumentação 

sustentada pelo reclamado na sua atuação finalística encontra algum eco na doutrina e na 

jurisprudência, razão pela qual, bem ou mal, não ultrapassa os limites legitimamente conferidos 

à atuação regular dos agentes políticos em geral. 

Com efeito, embora a União Estável de pessoas do mesmo sexo tenha sido 
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autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF, 

em 2011, e muito embora haja igualdade constitucional de tratamento entre a união estável e o 

casamento, existem correntes jurídicas hermenêuticas que sustentam que o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo não foi autorizado pelo direito brasileiro (nem por aquela decisão do 

STF, nem pela lei brasileira).  

Neste sentido é a decisão preferida pelo TJRS, cuja 8ª Câmara Cível, nos autos 

da apelação 70025659723, por maioria, que entendeu pela inviabilidade do casamento 

homossexual. Além desse precedente, cite-se ainda o voto do Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça, Raul Araújo Filho, para quem, a análise dos artigos referentes ao casamento civil e a 

união estável no Código Civil e na Constituição Federal, apontam que nesses dispositivos há a 

referência expressa do termo “homem” e “mulher” de modo que a possibilidade da união entre 

pessoas do mesmo sexo formar uma entidade familiar aceita no ordenamento jurídico como um 

novo instituto ou equiparada aos institutos já existentes, é matéria constitucional. Assim, 

segundo ele, a legislação infraconstitucional apenas regulamenta o que determina os preceitos 

constitucionais e nesse caso somente pode regular sobre as entidades familiares já reconhecidas 

pela Constituição Federal, não podendo criar institutos novos. Como fundamento de seu voto, 

o Ministro afirmou que não se pode utilizar a decisão do Supremo Tribunal Federal 

relativa ao reconhecimento da união estável homoafetiva como base para a aceitação do 

casamento de pessoas do mesmo sexo, pois tal interpretação ampliaria o alcance da 

decisão sob efeito vinculante. Por fim, para o Ministro, esses institutos – união estável e 

casamento - são completamente diversos e independentes eis que possuem regras próprias1. 

Em outra linha de ideias, mas também contrário à decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal, o advogado Lenio Luiz Streck criticou a decisão do STF, sob o 

fundamento de que isso seria um tema que caberia apenas ao Parlamento, como na Espanha e 

em Portugal, pois não poderia o STF colmatar lacunas que supostamente não existem, na 

medida em que a Constituição teria reconhecido que “a união estável é entre homem e mulher2”. 

Seja como for, não é competência deste órgão administrativo discorrer acerca do 

  
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 1183378. Disponível em 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=18768170&num_re

gistro=201000366638&data=20120201&tipo=52&formato=PDF p. 31-33. Acesso em 17 maio de 2020. 
2 https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,para-procurador-do-rs-constituicao-so-reconhece-uniao-entre-

homem-e-mulher,715310. Acesso em 16 maio de 2020. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=18768170&num_registro=201000366638&data=20120201&tipo=52&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=18768170&num_registro=201000366638&data=20120201&tipo=52&formato=PDF
https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,para-procurador-do-rs-constituicao-so-reconhece-uniao-entre-homem-e-mulher,715310
https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,para-procurador-do-rs-constituicao-so-reconhece-uniao-entre-homem-e-mulher,715310
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acerto ou não da linha de entendimento adotado no caso, mesmo porque o tema acerca do 

ativismo judicial está no centro de uma das mais complexas discussões da ciência política 

contemporânea.  

À Corregedoria Nacional e ao Conselho Nacional competem unicamente avaliar 

eventuais transgressões disciplinares praticadas pelos membros do Ministério Público quando 

atuam fora dos limites de uma atuação funcional regular. Em casos como o presente, que 

envolvem divergência de interpretação jurídica, este exame deve ser feito a partir da verificação 

acerca da teratologia do entendimento adotado, designativo próprio de uma atividade cognitiva 

e valorativa distorcida ou completamente divorciada dos significados possíveis das normas 

jurídicas.  

Não é o caso em tela como soa verificar das citações feitas acima. O ponto de 

vista sustentado pelo Promotor de Justiça em suas manifestações finalística não extravasa os 

limites constitucionais e encontra alguma ressonância na doutrina e julgados do Brasil. Pode-

se não concordar com ela, identificá-la como minoritária e de retrógrada, mas não é possível 

identificar nessa atuação os elementos necessários para a realização de um ato ilícito 

suficientemente capaz de caracterizar uma infração disciplinar, afinal a divergência de 

interpretação não pode ensejar a responsabilidade disciplinar dos membros do Ministério 

Público porque ínsita ao direito contemporâneo. 

Ceifar o exercício da divergência interpretativa da norma com a punição do 

membro do Ministério Público cria dificuldades para a própria evolução do direito, afirmação 

que é empiricamente demonstrável na própria evolução hermenêutica que resultou na tese 

permissiva das relações homoafetivas, nascida em setores minoritários da doutrina e da 

jurisprudência brasileira. A proteção à divergência de entendimento, ínsita à ciência jurídica, 

assenta-se na ideia Nietzschiana de que “O mesmo texto permite inúmeras exegeses: não há 

nenhuma exegese ‘correta’3”. 

Dignas de serem lembradas, neste ponto, as justificativas do projeto que ensejou 

a Lei 13.869/2019 elaboradas pelo Senado Federal Randolfe Rodrigues (REDE/AP): “A 

divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e das provas deve ser resolvida 

com os recursos processuais cabíveis, não com a criminalização da hermenêutica ou com 

  
3 Friedrich Nietzsche, Fragmentos finais, Brasília: Editora da UnB, 2002, p. 155. 
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atentado às garantias constitucionais próprias dos agentes políticos, que são cláusulas pétreas e 

pilares do Estado Democrático de Direito. Evitou-se engessar o juiz ou o membro do Ministério 

Público, desamarrando-o da necessidade de adotar interpretação de acordo com a jurisprudência 

atual, ainda que minoritária. Optou-se por manter a permissão para inovar. A capacidade de 

inovar é que evitou que ainda hoje estivéssemos aplicando os mesmos conceitos e soluções 

jurídicas do século XIX. As garantias e os direitos que foram reconhecidos pelos tribunais ao 

longo das últimas décadas, e que tiveram seu início em decisões inéditas, desbravadoras ou 

pioneiras de juízes de primeiro grau, não existiriam se lhes fosse castrada a possibilidade de 

inovar. Também evitou-se colocar camisa de força na autoridade, obrigando-a a adotar apenas 

a modalidade literal de interpretação da lei. A interpretação gramatical é apenas um dos métodos 

internacionalmente consagrados de hermenêutica. E nem é a melhor ou mais festejada. Ao seu 

lado temos, ainda, a interpretação lógica, a interpretação sistemática, a interpretação histórica, 

a interpretação sociológica, a interpretação teleológica e a interpretação axiológica. Ao lado da 

interpretação literal, temos ainda a interpretação restritiva (em geral aplicável às exceções à 

norma) e a interpretação extensiva. Se houvéssemos adotado norma penal que punisse qualquer 

outra interpretação da lei que não a literal, a declaração incidental da inconstitucionalidade da 

lei, modalidade de controle difuso, por exemplo, estaria vedada. Voltaríamos aos tempos em 

que juízes eram condenados por abuso de autoridade por recusarem-se a aplicar uma lei 

ofensiva à Constituição, com a desvantagem de não termos mais Rui Barbosa para defendê-los, 

como fizera outrora”. 

A segunda circunstância que indica a inexistência de infração disciplinar é que 

o caso versado nesta reclamação disciplinar tinha sido apreciado antes pela Corregedoria 

Nacional e pelo CNMP que tinham abonado a conduta do reclamado em casos análogos, 

conforme documento juntado pelo reclamado nesta Reclamação disciplinar. 

Com efeito, o arquivamento da reclamação disciplinar n.º 001154/2013-41 

contempla representação contra o próprio reclamado por outras manifestações análogas à que 

motivou a presente representação. A fundamentação daquela decisão é peremptória ao afirmar 

a inexistência da infração disciplinar do reclamado, situação que conserva o mesmo status 

jurídico até os dias de hoje, sobretudo se considerarmos que não houve novas circunstâncias 

que pudessem alterar o quadro fático do caso, como por exemplo, a promulgação de alguma lei 

nova ou novo julgado vinculante sobre o tema. 
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Nesta senda, não há como negar que a posição institucional do Conselho 

Nacional do Ministério Público foi no sentido da inexistência de mácula na atuação funcional 

do reclamado, e que, dada a perenidade sobre o assunto, conserva aquela posição institucional 

até os dias atuais, notadamente sob a perspectivado reclamado, quadro que lhe assegurava paz 

e clima de confiança e lhe dava condições psicológicas de que trabalhava adequadamente. 

Surpreender o reclamado com uma mudança abrupta de posição institucional de 

modo a imputar a ele a prática de uma infração disciplinar pelo mesmo tipo de atuação funcional 

que antes era considerada legítima é atentatório às expectativas legítimas que aquela decisão 

produziu. Na medida do possível, uma mudança de entendimento acerca de um tema por este 

Conselho Nacional, inegavelmente importante para a evolução do órgão, não pode frustrar 

primados da segurança jurídica e da boa-fé (objetiva ou subjetiva), afinal “A continuidade da 

jurisprudência, a confiança do cidadão, que nela se estriba, de que a sua questão será resolvida 

de acordo com as pautas até aí vigentes, é um valor muito específico.4”. 

Mostra-se aplicável neste caso a ratio do art. 23 da Lei de Introdução ao Direito 

Brasileiro, com a redação dada pela Lei 13.655/2018 que prevê que “A decisão administrativa, 

controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de 

conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá 

prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento 

de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos 

interesses gerais5”.  

As duas circunstâncias acima mencionadas são suficientes para concluir que a 

atuação do reclamado se deu de forma regular e desprovida de dolo ou erro grosseiro, que 

constituem o elemento subjetivo para a necessária responsabilização do agente público por 

decisões ou opiniões técnicas em geral, conforme previsto no art. 28 da Lei de Introdução ao 

direito Brasileiro. 

A ausência de caracterização de falta disciplinar não implica necessariamente no 

reconhecimento de inexistência de medidas necessárias para minimizar algumas consequências 

  
4 Karl Larenz, Metodologia da ciência do direito, Lisboa: Gulbenkian, 1989, p. 379. 
5 Trata-se de disposição inegavelmente inspirada no Novo CPC, em especial do seu art. 927, § 3.º, in verbis: “na 

hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou 

daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse 

social e no da segurança jurídica”. 
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aos cidadãos atingidos pela atuação do reclamado, situação que enseja sua remoção 

compulsória por interesse público, pretensão que será deduzida em outra peça autônoma. Assim, 

a despeito da atuação lícita do reclamado, a remoção compulsória é providência apta a 

harmonizar a ausência de infração disciplinar com os interesses e direitos constitucionais das 

pessoas atingidas pela atuação do agente, de modo a reduzir os transtornos e retardamento 

desnecessários no desfecho de processos relativamente simples. 

De qualquer forma, diante da inexistência de elementos que indiquem que o 

reclamado agiu com desborde aos limites de seus deveres legais, conclui-se que inexiste 

infração disciplinar na espécie pelo que se propõe o arquivamento desta reclamação disciplinar, 

com base no art. 77, I, do RICNMP. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, propõe-se o seguinte: 

a) considerando que a conduta imputada à parte reclamada não caracteriza falta 

disciplinar tampouco ilícito criminal, o arquivamento da presente reclamação disciplinar, na 

forma do art. 77, I, do RICNMP; 

b) via sistema ELO, a cientificação da parte reclamante, Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seccional de Santa Catarina (se não for possível a intimação via sistema ELO, a 

parte reclamante deve ser notificada por e-mail ou por outra forma), do membro reclamado, Dr. 

Henrique Limongi, e do Plenário; 

c) a extração de cópia integral desta Reclamação Disciplinar para instruir pedido 

autônomo de Remoção por Interesse Público em face do membro reclamado Dr. Henrique 

Limongi. 

 

 

RENEE DO Ó SOUZA 

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público 


