
DESPACHO INSTAURATIVO

CONSIDERANDO que o Art. 2.º da Portaria CN-CNMP nº 087, de 16 de

maio de 2016, dispõe que  O Corregedor Nacional do Ministério Público poderá instaurar

procedimento para a realização de estudos e ou pesquisas para avaliar a eficácia da atuação

interna da Corregedoria Nacional ou para aferir  a eficácia ou a atuação dos órgãos ou

serviços  do  Ministério  Público  brasileiro  que  estão  afetos  à  atividade  orientadora  e

fiscalizadora da Corregedoria Nacional.

CONSIDERANDO, ainda, que o parágrafo único do artigo 2º da Portaria CN-

CNMP nº 087/2016, acima referida, prevê que: Entre outras finalidades, o Procedimento de

Estudos e de Pesquisas visará ao aperfeiçoamento das atividades internas da Corregedoria

Nacional,  à  expedição  de  recomendações  aos  órgãos  e  serviços  do  Ministério  Público

brasileiro ou à apresentação de relatórios dos resultados ou de propostas de recomendações,

de determinações ou de resoluções ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público

ou ainda à formulação de pedidos de providências sem classificação específica.

CONSIDERANDO o teor  da Carta  de Brasília,  aprovada no 7º  Congresso

Brasileiro de Gestão, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, no dia 22 de

setembro de 2016, em Brasília.

CONSIDERANDO  que  as  Corregedorias  são  garantias  constitucionais

fundamentais  da  Sociedade  e  do  indivíduo  voltadas  para  a  avaliação,  a  orientação  e  a

fiscalização das atividades do Ministério Público, devendo atuar de forma estratégica para a

indução da efetividade institucional.

CONSIDERANDO o compromisso constitucional do Ministério Público com

a  promoção  de  medidas  que  garantam  o  cumprimento  dos  Objetivos  Fundamentais  da

República  Federativa  do  Brasil  (arts.  3º  e  127  da  CR/1988)  e  a  necessidade  de  as
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Corregedorias atuarem, no plano da avaliação e da orientação, preventivamente, evitando-se

danos ou a intensificação de danos sociais irreparáveis.

CONSIDERANDO a  falta  de  orientações  da  Corregedoria  Nacional  e  das

Corregedorias das Unidades do Ministério Público brasileiro para a atuação do Ministério

Público nos casos complexos de grande repercussão social, que envolvem questões de grande

impacto social.

CONSIDERANDO os  problemas  e  as  discussões  já  surgidas  em razão  da

atuação do Ministério Público em casos complexos de grande repercussão social, inclusive

nas hipóteses de atuação conjunta entre diversas unidades Estaduais ou da União.

CONSIDERANDO,  ainda,  que  o  Ministério  Público,  no  plano  da  atuação

jurisdicional e extrajurisdicional, deverá velar pelo direito constitucional fundamental a uma

tutela jurídica adequada, efetiva, tempestiva e com duração razoável das medidas adotadas e

efetivadas, isso no que tange à tutela preventiva e à repressiva.

 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de se analisar as boas práticas e as

experiências vivenciadas em casos nacionais e de outros países, assim como a necessidade de

se colher informações das Corregedorias do Ministério Público e de outras instituições sobre

casos complexos de grande repercussão social.

INSTAURA-SE, com base na Portaria CN nº 087, de 16 de maio de 2016,

PROCEDIMENTO DE ESTUDOS E DE PESQUISAS 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.

A metódica dos trabalhos será realizada por intermédio de pesquisas e análise

da legislação vigente no País, com ênfase na Constituição e na legislação nacional sobre tutela

coletiva,  estudos  de  casos  emblemáticos  nacionais,  como  o  caso  MPT  versus Shell/Basf
2/4



(contaminação de trabalhadores pela fábrica de agrotóxicos), e internacionais, como a atuação

do Ministério Público Norte Americano em face da empresa British Petroleum (BP), em razão

do  vazamento  de  petróleo  no  Golfo  do  México,  dentre  outros,  o  estudo  de  decisões  e

orientações  administrativas  e  jurisdicionais,  assim  como  a  realização  de  trabalhos

doutrinários,  pesquisas  no  direito  comparado  e  consulta  a  especialistas  e  órgãos  e/ou

instituições representativas do Ministério Público.

O CRONOGRAMA DOS TRABALHOS obedecerá aos seguintes prazos:

1) Realização de estudos prévios sobre a atuação do Ministério Público nos

Casos Complexos de Grande repercussão social e análise do direito comparado: até 25 de

novembro de 2016.

2) Abertura  do  procedimento  para  manifestação  de  especialistas,  das

Corregedorias do Ministério Público brasileiro e outros órgãos do Ministério Público: de 28

de novembro até 10 de dezembro de 2016.

3) Finalização do procedimento com as conclusões: dia 17 de Fevereiro 2017.

Nesta ocasião, DETERMINA-SE:

a) a  juntada  de  informações  sobre  as  medidas  adotadas  pelo  Ministério

Público do Trabalho no caso Shell-Basf;

b) a  juntada  de  informações  sobre  as  medidas  adotadas  pelo  Ministério

Público Norte Americano no caso da British Petroleum.

NOMEIA-SE como Presidente do Procedimento a Promotora de Justiça do

Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios  Lenna Nunes  Daher,  Coordenadora-

Geral da Corregedoria Nacional, para atuar em colaboração com a comissão formada pela

Procuradora do Trabalho Ludmila Reis Brito Lopes, Coordenadora do Núcleo de Inspeções
3/4



da Corregedoria Nacional; o Promotor de Justiça  Gregório Assagra de Almeida, Membro

Colaborador  da  Corregedoria  Nacional  e  Assessor  da  Corregedoria-Geral  do  Ministério

Público do Estado de Minas Gerais; e o Promotor de Justiça Humberto Eduardo Pucinelli,

Assessor da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná.

Registre-se e atue-se.

Comunique-se  a  designação  do  Promotor  de  Justiça  Humberto  Eduardo

Pucinelli para atuar no presente procedimento à Corregedoria-Geral do Ministério Público do

Estado do Paraná.

Cumpra-se.

Brasília (DF), 4 de novembro de 2016.

Assinado Digitalmente
CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO

Corregedor Nacional do Ministério Público
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