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Excelentíssimo Senhor Corregedor Nacional do Ministério Público,

O presente Procedimento de Estudos e Pesquisas foi instaurado visando estudar

e fixar diretrizes  para a avaliação, orientação e fiscalização pela Corregedoria Nacional e

pelas Corregedorias das Unidades do Ministério Público, no âmbito da atuação do Ministério

Público nos casos complexos de grande repercussão social. 

Após  os  estudos  iniciais  da  legislação  vigente  no  País,  com  ênfase  na

Constituição e na legislação sobre tutela coletiva, bem como a análise de casos nacionais e do

direito  comparado  e,  por  fim,  as  discussões  havidas  entre  os  integrantes  da  Comissão

nomeada  para  atuar  no  presente  procedimento,  apresenta-se  proposta  inicial  para  a

normatização  da  atuação  das  Corregedorias  no  acompanhamento  dos  casos  de  alta

complexidade.

A  proposta  enfatiza  o  caráter  orientador  das  Corregedorias,  que  deverão

priorizar o acompanhamento dos casos de alta complexidade, de modo a tornar mais eficiente

a  atuação repressiva  e  preventiva  do Ministério  Público,  em situações  que  possam afetar

gravemente direitos fundamentais. 

Destaca-se, também, a função de avaliação pelo Órgão Disciplinar de diversos

aspectos  relacionados  à  atuação  ministerial  nos  casos  de  alta  complexidade,  inclusive

aferindo-se  a  disponibilidade  de  recursos  materiais  e  humanos  à  disposição  do Órgão de

Execução para o adequado enfrentamento do caso. 

De forma a garantir o registro e o mapeamento dos casos de alta complexidade

tanto a nível local, quanto nacional, sugere-se a inclusão de  assunto específico nas Tabelas

Unificadas do Ministério Público.

Por fim, ressalte-se que as diretrizes foram formuladas com vistas a conferir

efetividade à Carta de Brasília, acordo de resultados firmado entre a Corregedoria Nacional e

as Corregedorias das unidades do Ministério Público para a valorização da atuação resolutiva

da Instituição. 
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Nesse sentido, apresentamos a proposta a seguir, sugerindo-se  a inserção de

dispositivos sobre o tema no bojo da Resolução-CNMP nº 149, de 26 de julho de 2016, que

trata  da obrigatoriedade de realização de inspeções  e  correições  no âmbito do Ministério

Público da União e dos Estados. 

“CAPÍTULO XX –  DA ATUAÇÃO DAS CORREGEDORIAS NOS CASOS DE

ALTA COMPLEXIDADE

Art. . No âmbito das funções de avaliação, orientação e fiscalização, o Corregedor Nacional e

os  Corregedores  do  Ministério  Público  da  União  e  dos  Estados  adotarão  medidas  para  o

acompanhamento prioritário dos casos de alta complexidade e repercussão social, quanto à aferição da

atuação  repressiva  e  preventiva  do  Ministério  Público,  constituindo-se  medida  fundamental  a

orientação de modo a tornar mais eficiente a atuação da Instituição para remover os ilícitos ou evitar a

sua prática, repetição ou continuidade.

§ 1º Para os fins desta Resolução, consideram-se causas de alta complexidade aquelas que,

em razão dos seus múltiplos e interdependentes aspectos, afetem ou possam afetar gravemente direitos

fundamentais e exijam, para a sua solução, a atuação integrada de mais de um órgão de execução e/ou

de diferentes ramos do Ministério Público brasileiro. 

§ 2º Deverão ser aferidos os seguintes aspectos relacionados com a atuação funcional dos

membros Ministério Público nos casos de alta complexidade:

a) disponibilidade de recursos materiais e humanos para o adequado enfrentamento do caso;

b) realização de diagnósticos prévios para evitar o ilícito e/ou minorar a situação de riscos ou

de danos;

c) priorização e adequação da atuação preventiva;

d) adequação das medidas reparatórias e repressivas;

e) utilização das medidas adequadas de tutela extrajurisdicional;

f) adequação das medidas judiciais;

g)  em casos  de  grupos  diversos  de  pessoas  atingidas,  a  aferição  se  esses  grupos  estão

devidamente representados;

h) quando o objeto do caso de alta complexidade possuir repercussão civel, administrativa e

penal, aferir se a atuação do Ministério Público está abrangendo todas essa áreas; 

§  3º  Havendo  a  atuação  de  membros  dos  Ministérios  Públicos  de  ramos  diversos,  a

Corregedoria Nacional deverá aferir ainda, se a atuação é cooperativa e eficiente.
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§  4º  De  forma  a  possibilitar  o  mapeamento  dos  casos  de  alta  complexidade,  deverá  ser

incluído item específico relativo aos assuntos das Tabelas Unificadas do Ministério Público, instituídas

pela Resolução 63, de 1º de dezembro de 2010.”

Brasília (DF), 9 de janeiro de 2017.

(original assinado)
Lenna Nunes Daher

Promotora de Justiça/MPDFT
Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional

(original assinado)
Gregório Assagra de Almeida
Promotor de Justiça/MPMG

Membro Colaborador da Corregedoria Nacional

(original assinado)
Ludmila Reis Brito Lopes
Procuradora do Trabalho

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional

(original assinado)
Humberto Eduardo Pucinelli
Promotor de Justiça/MPPR

Acolho  a  proposta  inicial  da  Comissão  nomeada  para  atuar  no  presente

Procedimento de Estudos e Pesquisas e determino a abertura do procedimento para a coleta de

contribuições.

Publique-se  a  proposta  na  página  eletrônica  da  Corregedoria  Nacional  do

Ministério Público, para conhecimento e manifestação por quaisquer interessados.

Oficie-se  a  todas  as  Corregedorias  das  unidades  do  Ministério  Público,

concedendo o prazo de 10 dias para manifestação.

Brasília (DF), 9 de janeiro de 2017.

(original assinado)
CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO

Corregedor Nacional do Ministério Público
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