
DESPACHO INSTAURATIVO

CONSIDERANDO que o artigo 2º,  caput, 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 que  o  Ministério  Público  é  garantia  constitucional

fundamental  de acesso à  justiça (arts.  3º,  5º,  § 2º,  127 e 129,  todos da CR/1988),  sendo

fundamental  o  aprimoramento  da  sua  atuação  jurisdicional  e  extrajurisdicional,

principalmente para priorizar a resolução consensual dos conflitos e controvérsias (CR/1988,

Preâmbulo e art. 4º, inciso VII e, entre outros, arts. 3º, § 2º e 174 do CPC/2015; a Lei de

Mediação, Lei nº 15.140/2015 e, ainda, a Resolução CNMP nº 118/2014);

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;

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
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setembro  de  2016,  em  Brasília  e,  especialmente,  a  necessidade  de  aprimorar  a  atuação

extrajurisdicional  do  Ministério  Público  visando  a  efetividade  social,  destacando-se  a

importância  do  aperfeiçomento  dos  trabalhos  do  Ministério  Público  nas  resoluções

consensuais  dos  conflitos,  controvérsias  e  problemas  com  ênfase,  notadamente,  na

problemática sobre os limites dos acordos em relação a direitos indisponíveis;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realizar  estudos  voltados  para  o

aprimoramento da atuação do Ministério Público no que tange às questões que envolvem a

tutela consensual dos direitos individuais e coletivos pelo Ministério Público;

CONSIDERANDO que a inegociabilidade de determinados direitos, apesar de

constituir premissa histórica no sistema de Justiça brasileiro, foi construída a partir de uma

visão pura e simples de proteção de direitos com a retirada de qualquer poder de deliberação a

seu respeito por parte dos seus titulares, sendo que tal visão tem sido revisitada nos últimos

anos, como exemplo claro podem ser destacados os acordos nas delações premiadas;

CONSIDERANDO a necessidade aperfeiçoamento de estruturas institucionais

democráticas  e  independentes,  como  é  o  caso  do  Ministério  Público,  por  intermédio  de

procedimentos  participativos  de  adequada  representatividade  e  manifestação  das  vontades

individual e coletiva dos cidadãos, como ocorre com as audiências públicas, com a finalidade

de se construir acordos socialmente mais adequados e justos; 

CONSIDERANDO que alguns Ministérios Públicos já estão disciplinando a

resolução consensual em sede de improbidade administrativa em acordos de leniência;

CONSIDERANDO  a  constatação  de  que  direitos  em geral  já  são  de  fato

negociados ao redor do mundo e isso desafia o sistema de Justiça brasileiro à construção de

novos procedimentos coordenados entre jurisdição e mecanismos extrajudiciais para a mais

adequada resolução dos conflitos e a proteção mais eficaz e efetiva dos direitos fundamentais;

CONSIDERANDO,  por fim, a  importância  da apresentação de propostas e

orientações sobre o tema por parte desta Corregedoria Nacional do Ministério Público;
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INSTAURA-SE, com base na Portaria CN nº 087, de 16 de maio de 2016,

PROCEDIMENTO  DE  ESTUDOS  E  DE  PESQUISAS visando  a  realizar  pesquisas,

estudos, análises e a apresentação de propostas e orientações sobre a  atuação do Ministério

Público nas resoluções consensuais dos conflitos, controvérsias e problemas com ênfase no

estabelecimento de diretrizes para acordos sobre direitos individuais e coletivos, inclusive em

sede de improbidade administrativa.

A metódica dos trabalhos será realizada por intermédio de:

a) consulta  pública  ao  Conselho  Nacional  dos  Procuradores-Gerais  do

Ministério Público da União e dos Estados e ao Conselho Nacional dos

Corregedores-Gerais do Ministério Público da União e dos Estados;

b)  consulta pública à CONAMP, à ANPR e à ANPT;

c) estudos sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,

assim como sobre legislação orgânica do Ministério Público;

d) estudos sobre o direito comparado;

e) análise  da  jurisprudência  sobre  o  tema,  inclusive  orientações  mais

recentes do STF e do STJ;

f) identificação e análise dos problemas e desafios que tem dificultado a

atuação eficiente e efetiva do Ministério Público na formalização da

resolução  consensual  dos  conflitos,  controvérsias  e  problemas,  com

ênfase nos arcordos envolvendo direitos indisponíveis.

O CRONOGRAMA DOS TRABALHOS obedecerá aos seguintes prazos:

1. expedição de ofício, até 10 de julho de 2017, ao Conselho Nacional dos

Corregedores-Gerais  do  Ministério  Público  da  União  e  dos  Estados,

solicitando-se a  manifestação dos  Corregedores-Gerais  do Ministério
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Público da União e dos Estados, fixando-se o prazo de 10 dias para

atendimento;

2. expedição de ofício, até o dia 10 de julho de 2017, ao Conselho Nacional

dos  Procuradores-Gerais  do  Ministério  Público,  solicitando-se  a

manifestação dos Procuradores-Gerais do Ministério Público da União

e dos Estados, marcando-se o prazo de 10 dias para atendimento;

3. expedição de ofício,  até o dia 10 de julho de 2017, à CONAMP e à

ANPR,  solicitando-se  a  manifestação  sobre  o  tema,  marcando-se  o

prazo de 10 dias para atendimento;

4.  realização de estudos prévios sobre a atuação do Ministério Público na

formalização  da  resolução  consensual  dos  conflitos,  controvérsias  e

problemas, com ênfase nos arcordos envolvendo direitos indisponíveis,

até o dia 20 de julho de 2017.

5. finalização do procedimento, com a apresentação de relatório conclusivo

e proposta pelo grupo de trabalho designado abaixo, 26 de julho de

2017. 

NOMEIA-SE como  Presidentes  deste  Procedimento  de  Estudos  Elton

Venturi – Procurador Regional da República e Gregório Assagra de Almeida Promotor de

Justiça  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  Membro  colaborador  da

Corregedoria  Nacional  do  Ministério  Público,  e,  como integrantes  do  grupo  de  trabalho:

Lenna  Nunes  Daher –  Promotora  de  Justiça  do  MPDFT  e  Coordenadora-Geral  da

Corregedoria Nacional do Ministério Público); Ludmila Reis Brito Lopes – Procuradora do

Trabalho  (MPT)  e  Coordenadora  do  Núcleo  de  Correições  e  Inspeções  da  Corregedoria

Nacional;   Sergio  Cruz  Arenhart,  Procurador  Regional  da  República;  Antonio  Sergio

Rocha de Paula – Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

Jairo Cruz Moreira – Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais

e Membro colaborador da Corregedoria Nacional do Ministério Público.
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Registre-se e autue-se. 

Cumpra-se.

Brasília-DF, 06 de julho de 2017.
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