EDIÇÃO Nº 06/2017 – Brasília, junho de 2017

APRESENTAÇÃO À SEXTA EDIÇÃO DE 2017
ENTREVISTA DO MÊS
OTAVIO BRITO LOPES

Subprocurador-geral do Trabalho
Conselheiro Nacional do Ministério Público

TEMÁTICAS AFETAS À CORREGEDORIA NACIONAL
APRESENTADA PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE A
ATUAÇÃO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TRIBUNAIS
PUBLICADA RECOMENDAÇÃO DE CARÁTER GERAL QUE TRATA DO DEVER
FUNCIONAL DE ATENDER COM TEMPESTIVIDADE AOS PEDIDOS DE
INFORMAÇÕES DOS CIDADÃOS
INSTAURADO PROCEDIMENTO DE ESTUDOS SOBRE A ATUAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO NA ÁREA DO DIREITO ELEITORAL
COMO DECIDIR SE A MELHOR OPÇÃO PARA A DEFESA DOS INTERESSES
SOCIAIS É FIRMAR UM ACORDO? UMA LIÇÃO EXTRAÍDA DA ESCOLA DE
NEGOCIAÇÃO DE HARVARD LAW SCHOOL.
Lenna Daher
Coordenadora-Geral da Corregedoria Nacional do Ministério Público

SEÇÃO ESPECIAL: CARTA DE BRASÍLIA
EVENTO PROMOVE DEBATE SOBRE A EFETIVAÇÃO DA CARTA DE BRASÍLIA
NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

Este boletim é uma produção da Corregedoria Nacional do Ministério Público
Email: boletim-corregedoria@cnmp.mp.br
www.cnmp.mp.br
Telefone: (61) 3315-9469

EDIÇÃO Nº 06/2017 – Brasília, junho de 2017

CONSELHO EDITORIAL
Presidente
Cláudio Henrique Portela do Rego – Corregedor Nacional do Ministério Público

Organizadores
Gregório Assagra de Almeida – Membro Colaborador da Corregedoria Nacional do Ministério Público
Rodrigo Leite Ferreira Cabral – Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional

Coordenadora da Corregedoria Nacional
Lenna Nunes Daher

Chefe de Gabinete da Corregedoria Nacional
Christianne Oliveira e Sá

Membros Auxiliares da Corregedoria Nacional
Luis Gustavo Maia Lima
Ludmila Reis Brito Lopes
Mariano Paganini Lauria
Renee do Ó Souza

Boletim Informativo da Corregedoria Nacional
ISSN 2525-3808
Contato: boletim-corregedoria@cnmp.mp.br
Telefone: (61) 3315-9469

Este boletim é uma produção da Corregedoria Nacional do Ministério Público
Email: boletim-corregedoria@cnmp.mp.br
www.cnmp.mp.br
Telefone: (61) 3315-9469

EDIÇÃO Nº 06/2017 – Brasília, junho de 2017

APRESENTAÇÃO À SEXTA EDIÇÃO DE 2017
Neste mês de junho a Corregedoria Nacional

para a resposta tempestiva às manifestações dos

apresenta a sexta edição de 2017 do Boletim

cidadãos encaminhadas pelas Ouvidorias do Ministério

Informativo, dando continuidade à sua proposta de

Público, a participação das Ouvidorias nos cursos de

divulgar ao público externo e interno notícias de

formação de membros do Ministério Público e a

interesse correcional e institucional do Ministério

interlocução entre as Ouvidorias e as Corregedorias

Público brasileiro.

do Ministério Público.

Para a Entrevista do Mês, convidamos o
Subprocurador-geral

do

Trabalho

e

Conselheiro

Apresentamos,

ainda,

reflexão

sobre

a

realização de acordos na defesa dos interesses

Nacional do Ministério Público Otavio Brito Lopes, o

sociais,

qual teceu comentários acerca da implantação e

Coordenadora-Geral da Corregedoria Nacional do

importância do Planejamento Estratégico no âmbito

Ministério Público, Lenna Daher.

do Ministério Público, bem como sobre a atuação das
corregedorias para garantir o cumprimento dos
deveres constitucionais da Instituição.

por

meio

de

artigo

de

autoria

da

Por fim, dando continuidade à seção especial
dedicada à implementação dos princípios e diretrizes
da Carta de Brasília, a presente edição divulga a

Nesta edição, destacamos a apresentação,

realização de evento promovido pela Corregedoria

ocorrida em 13 de junho de 2017, da proposta de

Nacional no Ministério Público do Estado do Ceará

recomendação sobre a atuação dos membros do

sobre a efetivação desse instrumento.

Ministério Público junto aos Tribunais e a instauração
de procedimento destinado a realizar pesquisas,
estudos, análises e a apresentação de propostas e
orientações sobre a atuação do Ministério Público na
área do Direito Eleitoral.
Também

se

destaca,

nesta

edição,

a

publicação da Recomendação de Caráter Geral nº 01
de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre orientações
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ENTREVISTA DO MÊS
“A LEGITIMAÇÃO DO

MP

É UMA TAREFA DE TODOS

do CNMP na aferição do cumprimento do

NÓS E INFINITA, POIS TEMOS SEMPRE QUE PROCURAR

planejamento

O MÁXIMO NA PRESTAÇÃO DE NOSSOS SERVIÇOS EM

compatibilizar as diversidades regionais e a

PROL DA SOCIEDADE E DA CIDADANIA.

autonomia das Instituições com o dever de

A PERFEIÇÃO

É

NOSSA META, MESMO SABENDO QUE NUNCA SERÁ
ALCANÇADA.”

demonstrar

estratégico,

a

obtenção

de

de

forma

a

resultados

socialmente efetivos?
Durante minha gestão, como Procurador-Geral do
Trabalho, implantamos o Planejamento Estratégico do
MPT. Fomos o 1º ramo do MPU a realizar o
Planejamento Estratégico.
A verdade é que, naquela época, enfrentamos
desconfianças e posições contrárias, derivadas, em
grande parte, do total desconhecimento das técnicas
mais modernas de gestão. Creio que conseguimos
tirar a instituição de sua zona de conforto e discutir
seu futuro pela primeira vez. Debatemos sobre temas
até

OTAVIO BRITO LOPES
Subprocurador-geral do Trabalho
Conselheiro Nacional do Ministério Público

então

desdenhados,

não

obstante

sua

importância, que hoje em dia é reconhecida por
todos.

Procuramos

responder

a

indagações

aparentemente simples, mas impregnadas de grande
complexidade e importância, tais como: - quem

Durante sua gestão como Procurador-geral do

somos?; - qual nosso papel?; - quais nossos valores? –

Trabalho (2007-2011), foi construído, com a

quais nossos pontos fortes?; - quais nossas fraquezas?

participação dos membros e servidores, o

– qual nossa razão de existir? – onde queremos chegar?

Planejamento Estratégico do MPT. Atualmente,

– como vamos chegar lá? Em suma, pela primeira vez

no exercício do mandato de Conselheiro, o

fomos chamados, membros e servidores, a pensar o

senhor teve oportunidade de conhecer o

MPT.

planejamento de outras unidades do Ministério
Público. Em sua opinião, qual deve ser o papel

Creio que foi um momento de descoberta muito
importante, que ainda hoje produz consequências no
MPT.
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Nossa preocupação sempre foi com os resultados
de nossa atuação, mas sob o ponto de vista da

garantir

o

cumprimento

dos

deveres

constitucionais da Instituição?

sociedade, que é a destinatária de nossos esforços e

Em primeiro lugar, as Corregedorias devem estar

razão de nossa existência. Procuramos demonstrar

alinhadas com o Planejamento Estratégico de cada

que uma instituição pública como o MPT só se

ramo do MP e com o Planejamento Estratégico

legitima e se justifica se for capaz de transformar a

Nacional.

realidade da sociedade brasileira, especialmente da

Além da necessidade de uma atuação focada na

parcela mais necessitada da população, carente de

orientação

saúde, de segurança, de trabalho digno ou, em outras

Estratégico não seja mera peça de retórica, mas um

palavras, carente de cidadania.

mapa capaz de conduzir a Instituição como um todo

O foco do MP brasileiro deve ser o resultado
produzido em prol da sociedade, o que pode ser
traduzido como a capacidade de mudar a dura

dos

membros,

para

que

o

Plano

orgânico a resultados positivos e perceptíveis pela
sociedade.
Resultados

positivos

e

perceptíveis

pela

realidade da grande maioria de nossa população. A

sociedade são as transformações produzidas na vida

transformação

de cada cidadã e de cada cidadão deste país.

que

buscamos

deve

se

refletir

positivamente na vida, no cotidiano das pessoas. E tal

É preciso dar aos processos e procedimentos o

transformação tem que ser percebida pela sociedade,

seu real valor de instrumento para alcançar a

sob pena de nos tornarmos instituições endógenas e

transformação social a que nos referimos alhures, sem

afastadas da realidade das ruas.

confundi-los com os resultados que a população

Acredito fortemente no papel que o CNMP já

brasileira almeja.

desempenha e deve, por lógico, se aprimorar com a

Cada membro tem que ser aferido pelo resultado

experiência, na verificação do cumprimento do

produzido em prol da sociedade, e não apenas pela

planejamento estratégico por parte de todo o MP

movimentação processual que, em muitos casos, não

brasileiro, obviamente compatibilizando as inúmeras

conduz a lugar algum e só serve para produzir papel,

diversidades regionais, observando a autonomia de

retroalimentando

cada ramo, mas, sem olvidar jamais, que só

ineficiente.

uma

burocracia

onerosa

e

estaremos legitimados, como instituição essencial ao
regime democrático, se produzirmos, com o menor
custo, resultados transformadores capazes de serem
percebidos pela sociedade.

do

Ministério

Ministério Público brasileiro na próxima década
e qual seria a sua mensagem para os novos

Em seu entendimento, como devem atuar as
Corregedorias

Quais devem ser os maiores desafios para o

Público

para

membros que ingressam na Instituição?
Nosso
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maior

desafio

consiste

em

nos
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aproximarmos mais e mais da sociedade, em criarmos

legitimação do MP é uma tarefa de todos nós e

mecanismos aptos a auscultar os verdadeiros anseios

infinita, pois temos sempre que procurar o máximo na

sociais, em criarmos indicadores para nossas diversas

prestação de nossos serviços em prol da sociedade e

ações,

da cidadania.

capazes

de

efetivamente

mensurar

os

resultados produzidos em prol da cidadania.
Para os mais novos, posso dizer apenas, que a

A perfeição é nossa meta, mesmo sabendo que
nunca será alcançada.

TEMÁTICAS AFETAS À ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL
APRESENTADA PROPOSTA DE
RECOMENDAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE A
ATUAÇÃO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NOS TRIBUNAIS
O Corregedor Nacional apresentou na 11ª Sessão

discussão em audiência pública.
A referida audiência ocorreu no dia 24 de maio
deste ano e contou com a participação de 96 (noventa
e seis) membros de todos os estados, além de
Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério

Ordinária, ocorrida em 13 de junho de 2017, proposta

Público.

de recomendação sobre a atuação dos membros do

especialistas

Ministério Público junto aos Tribunais. Na ocasião, o

representativas do Ministério Público. Em seguida, foi

Corregedor Nacional destacou que essa proposta tem

promovido o debate sobre as diretrizes estabelecidas,

origem no Procedimento de Estudos e de Pesquisas nº

dando a palavra aos presentes.

02/2017 (Processo CNMP nº 0.00.002.000248/201715).

Na

oportunidade,

foram

no

e

assunto

ouvidos

as

os

entidades

É nesse contexto que foi elaborada a proposta de
recomendação apresentada em plenário, que revoga a

O referido procedimento foi instaurado em 15 de

Recomendação CNMP nº 19/2011 e busca aprimorar a

fevereiro de 2017 com o objetivo de pesquisar,

atuação dos membros do Ministério Público junto aos

estudar, analisar e apresentar propostas e orientações

Tribunais e em suas atuações extrajudiciais, visando,

sobre a atuação do Ministério Público em 2º Grau de

sobretudo,

Jurisdição, de forma a aprimorar a atuação do MP

institucional.

como um todo, considerando a unidade institucional e
as diretrizes da Carta de Brasília.

à

efetividade

social

do

trabalho

A recomendação engloba cinco capítulos: da
valorização, da estruturação e do fortalecimento da

No âmbito do referido procedimento, além dos

atuação do Ministério Público nos Tribunais; da

estudos e pesquisas doutrinários, foram recebidas

necessária interação e integração entre os membros

manifestações sobre o tema, as quais embasaram a

com atuação em instâncias jurisdicionais diversas ou

elaboração de diretrizes que foram objeto de

em unidades diferentes do Ministério Público; da
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atuação do Ministério Público como parte e como

do Ministério Público e suas Corregedorias, em

fiscal

das

conjunto com os órgãos colegiados, assim como a

manifestações e comparecimento à sessões dos

Corregedoria Nacional, realizarão estudos pra avaliar

tribunais; e disposições finais.

a eficiência e a efetividade da atuação do MP junto

da

Entre

ordem

outros

jurídica

pontos,

nos

tribunais;

recomenda-se

às

aos

Tribunais,

criando

inclusive

sistemática

de

Administrações Superiores das Unidades do Ministério

mapeamento e de registro dos resultados decorrentes

Público da União e dos Estados que valorizem o

da aplicação da recomendação.

trabalho da instituição junto aos Tribunais, criando-se

A proposição recebeu o número 1.00495/2017-96 e

e aperfeiçoando-se as estruturas materiais e humanas

foi distribuída para o gabinete do Conselheiro Gustavo

necessárias à atuação resolutiva do Ministério Público

do Vale Rocha. A tramitação da referida proposta

como instituição garantidora dos direitos e das

pode ser acompanhada no site do Conselho Nacional

garantias constitucionais da sociedade.

do Ministério Público, por meio do sistema ELO.

Além disso, a proposta estabelece que as Unidades

PUBLICADA RECOMENDAÇÃO DE CARÁTER
GERAL QUE TRATA DO DEVER FUNCIONAL
DE ATENDER COM TEMPESTIVIDADE AOS
PEDIDOS DE INFORMAÇÕES DOS CIDADÃOS

Corregedorias do Ministério Público para o adequado
cumprimento do dever funcional de atender com
tempestividade aos pedidos de esclarecimento e de
informações por parte dos cidadãos.

O Corregedor Nacional do Ministério Público

O procedimento, inicialmente, foi aberto para a

expediu, no dia 26 de maio de 2017, a Recomendação

apresentação de manifestações dos especialistas e

de Caráter Geral nº 01/2017 que dispõe sobre

órgãos de representação do Ministério Público.

orientações

às

Recebidas as sugestões, o feito passou por análise dos

pelas

membros integrantes do grupo de trabalho, os quais

Ouvidorias do Ministério Público, a participação das

apresentaram sugestão de recomendação a qual foi

Ouvidorias nos cursos de formação de membros do

acolhida pelo Corregedor Nacional resultando na

Ministério Público e a interlocução entre as Ouvidorias

Recomendação de Caráter Geral nº 01 de 26 de maio

e as Corregedorias do Ministério Público.

de 2017.

manifestações

para
dos

a

resposta

cidadãos

tempestiva

encaminhadas

A mencionada Recomendação tem origem nos

Entre outros pontos, o documento recomenda que

estudos, análises e debates realizados no âmbito do

a informação ao cidadão sobre as providências

Procedimento de Estudos e de Pesquisas nº 03/2017

adotadas em relação às manifestações encaminhadas

(Processo CNMP nº 0.00.002.000369/2017-59) que foi

pelas ouvidorias do Ministério Público sejam prestadas

instaurado com o objetivo de realizar esses estudos e

pelos membros do MP diretamente aos demandantes

apresentar

no prazo de 30 dias, conforme estabelece o artigo 7º

propostas

para

orientação

das
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da Resolução CNMP 95/2013. Essa prestação de contas

que as corregedorias e as ouvidorias do Ministério

ao cidadão poderá ser feita usando-se qualquer meio

Público poderão firmar protocolos de ação integrada

de comunicação. Além disso, a respectiva ouvidoria

para

deve ser avisada da resposta, também no prazo de 30

aperfeiçoamento

dias.

conjunta, esclarecendo-se o âmbito de atuação de

No documento, também se recomenda que as
escolas institucionais do Ministério Público assegurem

a

promoção

de

dos

articulação
mecanismos

e
de

para

o

atuação

cada um dos órgãos e os pontos de interlocução.
O

conteúdo

completo

da

mencionada

a participação das ouvidorias nos cursos de formação

recomendação está disponível no site do Conselho

dos novos membros do MP, para o esclarecimento da

Nacional do Ministério Público e pode ser consultado

função institucional deles. E estabelece, também,

clicando aqui.

INSTAURADO PROCEDIMENTO DE ESTUDOS
SOBRE A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
NA ÁREA DO DIREITO ELEITORAL

atuação do Ministério Público na área eleitoral por
intermédio

do

desempenho

efetivo

das

atividades

avaliativas, orientadoras e fiscalizadoras da Corregedoria
Nacional e das Corregedorias das Unidades do Ministério

O Corregedor Nacional do Ministério Público instaurou

Público Federal e dos Estados. Destacou também que a

em 31 de maio de 2017, o Procedimento de Estudos e de

legislação é omissa quanto ao órgão incumbido do controle

Pesquisas

nº

da conduta funcional de Promotores Eleitorais, sendo

0.00.002.000698/2017-08), com o objetivo de realizar

necessário preencher essa lacuna, visando dar segurança

pesquisas, análises e a apresentação de propostas e

jurídica e proporcionar celeridade na apuração de condutas

orientações sobre a atuação do Ministério Público na área

em tese ilícitas.

nº

04/2017

(Processo

CNMP

do Direito Eleitoral.
No despacho instaurativo, o Corregedor Nacional

O Corregedor considerou, por fim, os problemas e
pontos de tensão que envolvem a atuação dos Ministérios

considerou que, durante a Reunião da Avaliação das

Públicos

Eleições 2016, realizada em 22 de março de 2017, a qual

destacando a importância da apresentação de propostas e

contou com a presença do Vice-Procurador-Geral Eleitoral

orientações sobre o tema por parte da Corregedoria

e dos Procuradores Regionais Eleitorais nas unidades da

Nacional do Ministério Público.

Federação, foi extraído o entendimento de que atualmente
inexiste um efetivo mecanismo correicional das atividades
desempenhadas pelos promotores dos Ministérios Públicos
Estaduais investidos na função eleitoral.
Considerou ainda a importância do aprimoramento da

Federal

e

dos

Estados

na

área

eleitoral,

No mesmo ato, o Corregedor Nacional designou, como
presidente do referido procedimento Ana Paula Mantovani –
Procuradora

Regional

da

República

e

Coordenadora

Nacional do GENAFE (Grupo Executivo Nacional da Função
Eleitoral); e, como integrantes do grupo de trabalho:
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Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho – Subprocurador-

O procedimento, inicialmente, foi aberto para a

Geral da República; Bruno Calabrich – Procurador Regional

apresentação de manifestações dos especialistas, órgãos de

da República; Elton Venturi – Procurador Regional da

representação do Ministério Público e para a sociedade, de

República; Marco Antônio Chaves da Silva – Corregedor-

modo geral. Recebidas as sugestões, o feito encontra-se,

Geral do MPBA; Gilberto Callado de Oliveira – Corregedor-

atualmente, em fase de estudos e análises pelos membros

Geral do MPSC; Edson de Resende Castro – Promotor de

do grupo de trabalho, os quais apresentarão, ao final dos

Justiça do MPMG e Coordenador Estadual de Apoio aos

estudos, relatório conclusivo que será submetido à análise

Promotores; Lenna Nunes Daher – Promotora de Justiça do

do Corregedor Nacional do Ministério Público.

MPDFT e Coordenadora-Geral da Corregedoria Nacional do

O conteúdo completo do despacho instaurativo está

Ministério Público; Gregório Assagra de Almeida – Promotor

disponível no site do Conselho Nacional do Ministério

de Justiça do MPMG e Membro colaborador da Corregedoria

Público e pode ser consultado clicando aqui.

Nacional do Ministério Público.
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COMO DECIDIR SE A MELHOR OPÇÃO
PARA A DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS
É FIRMAR UM ACORDO? UMA LIÇÃO
EXTRAÍDA DA ESCOLA DE NEGOCIAÇÃO
DE HARVARD LAW SCHOOL.

processuais ou extraprocessuais que confiram a maior
efetividade à sua atuação. Não se trata, portanto, de
abandonar a via judicial ou de se preconizar os
métodos autocompositivos extrajudiciais para todas
as espécies de conflitos, mas sim de escolher o
método

O

direito

processual

passa

por

modelo

clássico,

de

uma

mais

adequado

para

atingir

o

melhor

resultado social.

tutela

Mas como definir se o acordo é a melhor opção

adjudicatória decidida pelo juiz no processo, não mais

no caso concreto para a maior proteção dos interesses

responde satisfatoriamente a todos os conflitos de

sociais? As técnicas extraídas da escola de negociação

uma sociedade complexa. O processo não é mais um

de Harvard Law School podem ser um importante

fim em si mesmo, mas um instrumento para a

aliado do membro do Ministério Público no momento

realização da Justiça, um meio para entregar o

de tomar a decisão sobre um acordo a ser firmado.

transformação.

O

direito nas mãos de seu legítimo titular. Essa evolução

O projeto de negociação de Harvard Law School,

passa pela abertura de novas portas no sistema de

apresentado por Roger Fisher e William Ury na obra:

Justiça para receber e tratar as demandas. A

Como chegar ao sim: a negociação de acordos sem

construção do consenso entre os litigantes, antes

concessões1, consiste em uma série de técnicas para o

sujeitos a travar uma guerra no processo, em um jogo

desenvolvimento de uma boa negociação, baseada em

de

Os

princípios. O método preconiza que se busquem

métodos autocompositivos de resolução de conflitos

ganhos mútuos, sempre que possível, e que, no caso

surgem como uma das opções para a concretização

de conflito de interesses, que se insista que o

dos direitos.

resultado tenha por base padrões justos. Segundo os

ganha-perde,

Os

agora

métodos

mostra-se

possível.

autocompositivos

não

são

autores,

a

negociação

deve

ser

avaliada

em

alternativos ao processo, nem simples ferramentas de

consonância com os seguintes critérios: deve produzir

redução do estoque de casos no Poder Judiciário, mas

um acordo sensato, caso um acordo seja possível;

opções

situações

deve ser eficiente; e deve melhorar – ou, pelo menos,

jurídicas em que a busca pelo consenso seja

não piorar – o relacionamento entre as partes. Um

primordial para a melhor efetivação dos direitos.

acordo sensato poderia ser assim definido: atende, ao

adequadas

para

determinadas

O Ministério Público, enquanto instituição alçada
pela Constituição da República como garantia de
acesso à Justiça, deve buscar dirimir os conflitos e

máximo possível, aos interesses legítimos de cada
uma das partes, resolve conflitos de forma razoável,
é duradouro e leva em conta interesses comunitários.

consolidar os direitos formalmente reconhecidos que
lhe

caiba

defender,

com

o

uso

das

técnicas

1 FISCHER, Roger; URY, William. Como chegar ao sim: como negociar
sem fazer concessões. 3 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Solomon
Editores, 2014.
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A negociação baseada em princípios pode ser
seguida a partir de quatro pontos: separar as pessoas

dispõe, de forma que o acordo satisfaça os interesses
da melhor forma possível.

do problema; concentrar-se em interesses, não em

A razão pela qual se negocia é produzir um

posições; criar múltiplas opções, em busca de ganhos

resultado melhor do que seria obtido caso não

mútuos, antes de decidir o que fazer; insistir em que

houvesse acordo. A melhor alternativa para um

o resultado tenha por base algum critério objetivo,

acordo negociado consiste em definir as possibilidades

baseado em padrões justos. Os autores defendem que

existentes caso a negociação não existisse. É um

não se deve negociar com base em posições pré-

padrão de medição com que qualquer proposta deve

estabelecidas, sob pena de se produzirem acordos

ser comparada. Se a MAPAN de um dos lados for mais

insensatos – as pessoas tendem a se enredar nas

benéfica que o acordo, a hipótese é de que a parte

posições e os interesses não são atendidos – e

não deve entabular o ajuste. Por outro lado, a MAPAN

ineficientes – já que presas às posições as pessoas têm

auxilia

dificuldade para avançar em uma negociação. Assim,

interesses, evitando que a parte concorde com um

a

acordo muito aquém das possibilidades de ganho.

alternativa

é

uma

negociação

baseada

nos

na

maximização

do

atendimento

aos

interesses subjacentes a uma posição declarada,

Dessa

reconhecendo os interesses do outro pólo como parte

determinar se o acordo é útil e necessário, bem como

do problema.

qual proposta é a mais vantajosa.

forma,

desenvolver

a

MAPAN

permite

No que importa ao presente artigo, para além de

Reportando as técnicas da escola de negociação

uma técnica para se alcançar bons acordos, os

de Harvard para o presente artigo, defende-se que,

autores enfatizam a necessidade de se definir se o

previamente à realização de acordos, o Ministério

caso comporta ou não negociação, e, se positiva a

Público deve traçar um diagnóstico da melhor

resposta, a que ponto chegar para maximizar o

alternativa para um acordo negociado, definindo a

atendimento de seus interesses. Em primeiro lugar,

sua MAPAN. A análise, obviamente, decorre do caso

apontam que é preciso fazer um diagnóstico do

concreto, aferindo-se se as demais opções na hipótese

conflito e traçar várias opções possíveis para o

de não acordo seriam mais benéficas ao atendimento

acordo, o que muitas vezes é impedido por um

do interesse público.

julgamento prematuro e pela busca irrefletida de
uma resposta única. Entretanto, defendem que de
nada importa falar em interesses se as partes não
tiverem,

previamente,

definido

sua

melhor

alternativa para um acordo negociado, denominado
MAPAN. A MAPAN tem dois objetivos: proteger contra
um acordo que deve ser rejeitado e, segundo, ajudar
a extrair o máximo possível dos ativos de que se

No caso, por exemplo, de celebração de um
acordo de leniência ou de colaboração premiada (Leis
12.846/2013 e 12.850/2013), o acordo só será a
melhor opção se a parte investigada apresentar
elementos

úteis

para a

investigação, que não

poderiam ser obtidos por outros meios menos
gravosos pelo Ministério Público, ou seja, a transação
só é de ser admitida se concretamente demonstrável
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que

os

elementos

são

demais alternativas ao acordo que está sendo

essenciais para conferir maior proveito à proteção do

negociado, de forma a optar pela via que melhor

patrimônio

interesses

confira efetividade à sua atuação. A MAPAN, portanto,

protegidos, do que seria possível obter em caso de

define não somente se o caso comporta ou não

não acordo. Se for possível a responsabilização

solução consensual, mas também aponta o melhor

integral dos responsáveis pela prática dos atos lesivos

acordo possível a se entabular.

público

coligidos
e

dos

pelo

infrator

demais

à Administração Pública sem os elementos de prova
trazidos pelo colaborador, ou se for possível obter

Lenna Daher

esses elementos por outra via, sem transacionar com

Promotora de Justiça do MPDFT
Coordenadora-Geral da Corregedoria Nacional do MP
Mestranda em Direito pela Universidade Católica de Brasília
Representante Suplente do CNMP junto à Estratégia
Nacional de Redução da Judicialização do Ministério da
Justiça

a aplicação das sanções, tem-se que essa é a melhor
alternativa para um acordo negociado – MAPAN, de
forma a não se justificar a realização de acordo pelo
Ministério Público.
Importante, portanto, que o Ministério Público
defina, com base em diagnóstico prévio, quais as
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SEÇÃO ESPECIAL: CARTA DE BRASÍLIA
A Seção “Carta de Brasília” tem por finalidade a divulgação de boas iniciativas na atuação do Ministério
Público brasileiro inspiradas nos princípios e diretrizes da Carta de Brasília: a modernização do controle da
atividade extrajurisdicional pelas Corregedorias do Ministério Público.

EVENTO PROMOVE DEBATE SOBRE A
EFETIVAÇÃO DA CARTA DE BRASÍLIA NO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

institucionais. Na ocasião, o Corregedor Nacional fez
uma abordagem sobre a atuação resolutiva do
Ministério Público e, em seguida, outros membros da
Corregedoria Nacional abordaram a temática.
Os

fundamentos

constitucionais

da

Carta

de

Brasília foram abordados em palestra proferida pelo
membro colaborador da Corregedoria Dr. Gregório
Assagra de Almeida (Promotor de Justiça de Minas
Gerais). Após essa abordagem, a Coordenadora-Geral
da Corregedoria Nacional, Dra. Lenna Nunes Daher
(Promotora de Justiça do MPDFT) ministrou palestra
com o tema: “Avaliação funcional com foco na
efetividade da atuação do Ministério Público”. Em
O Conselho Nacional do Ministério Público, em
parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará
promoveu, no dia

14

de junho,

na

sede da

Procuradoria-Geral de Justiça, o evento “Carta de
Brasília e o Planejamento Estratégico”.
No evento, que foi voltado a todos os membros e
servidores, foi abordada a importância da atuação
resolutiva do Ministério Público para a modernização
do controle da atividade extrajurisdicional pelas
Corregedorias ministeriais, bem como estabelecer o
planejamento estratégico como ferramenta capaz de
mensurar

metas

e

maior

eficácia

nas

ações

seguida, a Coordenadora do Núcleo de Inspeções da
Corregedoria Nacional, Dra. Ludmila Reis Brito Lopes
abordou

o

tema:

“Diretrizes

estruturantes

determinantes da gestão para resultados finalísticos”.
Em um segundo momento do evento, a Técnica do
Ministério Público da União Andrea Vieira dos Santos
trabalhou o tema “Gestão por competências” e foi
seguida pelo Conselheiro Nacional do Ministério
Público Orlando Rochadel Moreira que encerrou o
evento ministrando palestra sobre o “Planejamento
estratégico: uma abordagem técnica, humanizada e
espiritualizada”.
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