
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  CLÁUDIO  HENRIQUE  PORTELA DO
REGO, DD. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Espécie: Procedimento de Estudos e de Pesquisas n.° 03/2016 – análise sobre a situação da
moradia fora da comarca ou localidade de atuação no âmbito do Ministério Público

Trata-se de Procedimento de Estudos e de Pesquisas n.° 03/2016, com objetivo

de levar a efeito análise sobre a situação da moradia fora da comarca ou localidade de atuação

no âmbito do Ministério  Público brasileiro.  O despacho que determinou a instauração do

presente expediente, da lavra do Corregedor Nacional, Doutor Cláudio Henrique Portela do

Rego, foi vertido nos seguintes termos:

“Considerando que o artigo 2° da Portaria CN n.° 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 2° da Portaria CN n.°

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 artigo 129, § 2°, da Constituição Federal, artigo 43, inciso

X,  da  Lei  n.°  8.625/93  e  artigo  1°  da  Resolução  n.°  26/2007  do  Conselho  Nacional  do
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Ministério Público dispõem que a fixação, pelo membro do Ministério Público, de residência

na comarca ou localidade em que atua é obrigatória.

Considerando que os artigos 129, § 2°, da Constituição Federal e artigo 2° da

Resolução n.° 26/2007-CNMP preveem que o chefe da Instituição poderá autorizar o membro

do Ministério Público a residir em comarca ou localidade diversa daquela em que atua.

Considerando que o artigo 2°, §§ 1° e 3°, da Resolução n.° 26/2007-CNMP

impõe requisitos à autorização acima referida, tais como a inocorrência de prejuízo ao serviço

e à comunidade atendida.

Considerando  que  o  artigo  4°,  §  1°,  da  Resolução  n.°  26/2007-CNMP

preconiza que a Corregedoria-Geral do Ministério Público poderá apresentar requerimento de

revogação de autorização, que possui caráter precário.

Considerando  que,  por  ocasião  das  inspeções  levadas  a  efeito  pela

Corregedoria Nacional nas Corregedorias-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e dos

ramos da União, constatou-se que, nas entrâncias iniciais, é expressivo o número de membros

do Ministério Público que não residem na comarca ou na localidade em que atuam.

Considerando que, nas mesmas inspeções, constatou-se que os atos normativos

– expedidos pelos Procuradores-Gerais – que disciplinam a matéria no âmbito do Ministério

Público  dos  Estados  são  abrangentes  e  as  autorizações  para  residir  em comarca  diversa

daquela da atuação foram tratadas como verdadeiro ato vinculado.

Considerando,  por  fim,  diante  desse  quadro,  a  necessidade  de  se  realizar

estudos,  consultas e análise da Constituição da República Federativa do Brasil  e nos atos

normativos de regência, instaura-se, com base na Portaria CN n.° 087, de 16 de maio de 2016,

procedimento de estudos a fim de que a Corregedoria Nacional obtenha retrato da situação da

moradia fora da comarca ou localidade de atuação no âmbito do Ministério Público brasileiro

e possa embasar eventual proposta de alteração da Resolução n.° 26/2007-CNMP, sem olvidar

a adoção de providências que se fizerem necessárias em casos concretos.

A metódica dos estudos será realizada por intermédio de pesquisa e análise dos

atos normativos de regência e de dados estatísticos, examinando, também, os procedimentos

administrativos de autorização ao concreto.
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O cronograma dos trabalhos obedecerá os seguintes prazos:

a.1) Coligir todos os atos normativos que disciplinam a Resolução n.° 26/2007-

CNMP – residência fora da comarca ou da localidade de atuação – no âmbito do Ministério

Público dos Estados e nos ramos da União.

a.2) Obter informações, junto ao Ministério Público dos Estados e aos ramos da

União, relativas ao número de membros do Ministério Público autorizados a residir fora da

comarca ou da localidade de atuação, indicando a respectiva entrância, além de informar o

número total de membros.

Tais providências deverão ser ultimadas até 15 de setembro de 2016.

b)  Abertura  do  procedimento  para  manifestação  dos  Procuradores-Gerais,

Corregedores-Gerais e órgãos ou instituições representativas do Ministério Público: de 16 de

setembro até 20 de outubro de 2016.

c) Finalização do procedimento, com as conclusões: dia 20 de novembro de

2016.

Nesta ocasião, determina-se:

a) Expedição de ofícios aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e

dos  ramos  da  União  e  ao  Procurador-Geral  da  República,  solicitando  a  remessa  a  esta

Corregedoria Nacional do ato normativo que disciplina, no âmbito do seu Ministério Público,

a Resolução n.° 26/2007-CNMP – residência fora da comarca ou localidade de atuação –,

solicitando,  também,  informações  sobre  número  de  membros  do  Ministério  Público

autorizados a residir fora da comarca ou da localidade de atuação, indicando a respectiva

entrância, além de informar o número total de membros.

Nomeia-se como  Presidente  do  Procedimento  o  Procurador  de  Justiça  do

Ministério  Público  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  Armando  Antônio  Lotti  (membro

colaborador da Corregedoria Nacional), com auxílio do Promotor de Justiça do Ministério

Público  do Estado do Rio Grande do Sul,  Adriano Teixeira  Kneipp (membro auxiliar  da

Corregedoria Nacional), que substituirá o presidente na sua ausência, bem como da Promotora

de  Justiça  do  Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios,  Lenna  Nunes  Daher

(membro auxiliar da Corregedoria Nacional)” (fls. 03/04).  
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Autuado,  o  expediente  foi  remetido  para  Corregedoria  Nacional  (fl.  05).

Expedido Ofício Circular n.° 28/2016/CN-CNMP a todos os Procuradores-Gerais de Justiça

dos  Estados  e  dos  ramos  da  União,  bem  como  ao  Procurador-Geral  da  República,  “ut”

certidão da fl. 07. O teor do referido Ofício Circular é o seguinte:

“Assunto:  Processo  CNMP n.°  0.00.002.001016/2016-95  (Procedimento  de

Estudo de Pesquisas n.° 03/2016).

Senhor(a) Procurador(a)-Geral:

Cumprimentando-o(a), solicito a Vossa Excelência que  remeta  a  esta

Corregedoria Nacional o ato normativo que disciplina, no âmbito do seu Ministério Público, a

Resolução n.° 26/2007-CNMP – residência fora da comarca ou da localidade de atuação.

Solicito, ainda, informar o número de membros do Ministério Público autorizados a residir

fora  da  comarca  ou  da  localidade  de  atuação,  indicando  a  respectiva  entrância,  além de

informar o número total de membros.

Ressalto que tais informações objetivam instruir o Procedimento de Estudos e

de Pesquisa n.° 03/2016, que foi instaurado no âmbito desta Corregedoria Nacional para obter

um retrato da situação da moradia fora da comarca ou localidade de atuação no âmbito do

Ministério  Público,  a  fim  de  embasar  eventual  proposta  de  alteração  da  Resolução  n.°

26/2007-CNMP.  Dessa  forma,  encaminho,  para  conhecimento,  o  despacho  inaugural  do

referido procedimento, acompanhado da Resolução n.° 26/2007-CNMP.

Reitero,  por  fim,  a  solicitação  introdutória,  destacando  a  necessidade  de

encaminhamento das informações no prazo de 15 (quinze) dias, já que são de fundamental

relevância para o deslinde do procedimento supracitado.”

A missiva  oficial  circular  foi  firmada  pelo  Corregedor  Nacional,  Doutor

Cláudio Henrique Portela do Rego.

Foram prestadas as seguintes informações:

Estados

a) No Ministério Público do Estado do Acre, apenas um membro está autorizado a residir

fora da comarca ou da localidade de atuação.
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b) No Ministério Público do Estado de Alagoas, 30 (trinta) membros estão autorizados a

residir fora da comarca ou da localidade de atuação.

c) No Ministério Público do Estado do Amapá, 09 (nove) membros estão autorizados a

residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida: 130km (cento e

trinta quilômetros).

d) No Ministério Público do Estado do Amazonas, nenhum membro está autorizado a

residir fora da comarca ou da localidade de atuação.

e) No  Ministério  Público  do  Estado  da  Bahia,  96  (noventa  e  seis)  membros  estão

autorizados a residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida: 115km

(cento e quinze quilômetros).

f) No Ministério  Público  do  Estado  do  Ceará,  57  (cinquenta  e  sete)  membros  estão

autorizados a residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida: 50km

(cinquenta quilômetros).

g) No Ministério Público do Estado do Espírito Santo, 35 (trinta e cinco) membros estão

autorizados a residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida: 60km

(sessenta quilômetros).

h) No  Ministério  Público  do  Estado  de  Goiás  81  (oitenta  e  um)  membros  estão

autorizados a residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida: 80km

(oitenta quilômetros).

i) No Ministério Público do Estado do Maranhão, 30 (trinta) membros estão autorizados

a residir fora da comarca ou da localidade de atuação.

j) No  Ministério  Público  do  Estado  de  Mato  Grosso,  06  (seis)  membros  estão

autorizados a residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida: 60km

(sessenta quilômetros).

k) No Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, 04 (quatro) membros estão

autorizados a residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida: 30km

(trinta quilômetros).

l) No Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 190 (cento e noventa) membros
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estão autorizados a residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida:

60km (sessenta quilômetros).

m) No Ministério  Público  do  Estado  do  Pará,  10  (dez)  membros  estão  autorizados  a

residir  fora da comarca ou da localidade de atuação.  Distância  permitida:  90km (noventa

quilômetros).

n) No Ministério Público do Estado da Paraíba, 08 (oito) membros estão autorizados a

residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida: 120km (cento e

vinte quilômetros).

o) No Ministério Público do Estado do Paraná, 19 (dezenove) membros estão autorizados

a residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida: 60km (sessenta

quilômetros).

p) No Ministério Público do Estado de Pernambuco, 58 (cinquenta e oito) membros estão

autorizados a residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida: 120km

(cento e vinte quilômetros).

q) No Ministério Público do Estado do Piauí,  07 (sete) membros estão autorizados a

residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida: 50km (cinquenta

quilômetros).

r) No Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 61 (sessenta e um) membros estão

autorizados a residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida: 120km

(cento e vinte quilômetros).

s) No Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 39 (trinta e nove) membros

estão autorizados a residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida:

80km (oitenta quilômetros).

t) No Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, 106 (cento e seis) membros

estão autorizados a residir fora da comarca ou da localidade de atuação. Distância permitida:

80km (oitenta quilômetros).

u) No Ministério Público do Estado de Rondônia,  01 (um) membro está autorizado a

residir  fora  da  comarca  ou  da  localidade  de  atuação.  Distância  permitida:  30km  (trinta
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quilômetros).

v) No Ministério  Público  do  Estado  de  Roraima,  nenhum membro  está  autorizado  a

residir fora da comarca ou da localidade de atuação.

w) No  Ministério  Público  do  Estado  de  Santa  Catarina,  30  (trinta)  membros  estão

autorizados a residir fora da comarca ou da localidade de atuação. 

x) No Ministério Público do Estado de Sergipe, 10 (dez) membros estão autorizados a

residir fora da comarca ou da localidade de atuação. 

y) No Ministério Público do Estado de Tocantins, 01 (um) membro está autorizado a

residir  fora  da  comarca  ou  da  localidade  de  atuação.  Distância  permitida:  100km  (cem

quilômetros).

Ramos da União

a) No Ministério  Público  Federal,  85  (oitenta  e  cinco)  membros  estão  autorizados  a

residir fora da comarca ou da localidade de atuação.

b) No  Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios,  nenhum  membro  está

autorizado a residir fora da comarca ou da localidade de atuação.

c) No Ministério Público do Trabalho, 82 (oitenta e dois) membros estão autorizados a

residir fora da comarca ou da localidade de atuação.

d) No Ministério  Público  Militar,  01  (um)  membro  está  autorizado  a  residir  fora  da

comarca ou da localidade de atuação.

Em  resposta  ao  referido  ofício  circular,  foram  apresentadas  as  seguintes

sugestões:

I - A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amapá informou que, no Estado do Amapá,

o Provimento n.° 01/2018-PGJ limita a 130km (cento e trinta quilômetros) a distância máxima

da moradia fora da comarca. Sugere que, para evitar abusos, a fiscalização da Corregedoria-

Geral deve ser periódica e sem prazo definido para que se realize, podendo ocorrer a qualquer

momento e sem aviso prévio, com objetivo de verificar a regularidade do serviço.

II – A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Espírito Santo ponderou que a matéria é

disciplinada pelo Regulamento n.° 01/2008, que prevê a possibilidade de o membro residir

Memorando n° […/ANO/SIGLA DA UNIDADE] 7/13



fora  da  comarca,  com autorização  do  Procurador-Geral  de  Justiça,  desde  que  dentro  do

perímetro de 60km (sessenta quilômetros) da sede da comarca na qual está lotado. Como no

Espírito Santo existem comarcas contíguas com outras localizadas em Minas Gerais, Rio de

Janeiro e Bahia, entendeu ser possível que o membro resida em outro Estado, sem que haja

violação da “mens legis”. Assim, a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do

Espírito Santo sugeriu que a nova Resolução do CNMP preveja a possibilidade de o membro

residir  em  comarcas  limítrofes  de  Estado  diverso  daquele  a  que  está  vinculado

funcionalmente, desde que respeitado o limite territorial imposto.

III – A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão opinou no sentido

da necessidade da alteração normativa, tornando os critérios objetivos mais rígidos, de forma

que a residência fora da comarca seja uma situação excepcional, em razão do prejuízo que

causa  à  população,  levando-se em conta  a  questão do relacionamento do membro com a

comunidade, os projetos e os programas sociais que, estando o Promotor integrado com a

sociedade local, poderia desenvolver. Sustentou o entendimento de que não residir na comarca

reduz o compromisso do membro com a localidade em que atua,  deixando-o distante dos

problemas e com mais dificuldades de apresentar soluções, sem olvidar que as atividades

extrajudiciais ficam prejudicadas. Propôs, ainda, que, admitida excepcionalmente a residência

fora da comarca, essa situação seja considerada negativamente na pontuação estabelecida em

correições/inspeções realizadas pelas Corregedorias local e nacional.

IV – A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, por seu turno, defendeu que a

normatização da residência na comarca deve contemplar a evolução do conceito de comarca

no âmbito do Ministério Público, devendo conter dispositivo que possibilite ao membro a

escolha de um dos locais do território onde atua, quando tiver atribuição regional ou estadual,

para  fixar  residência.  Entendeu,  ainda,  que  o  dever  de  residir  na  comarca  não  guarda

similitude com a vedação dela se ausentar. Assim, concluiu que a exigência da Resolução n.°

26/2007-CNMP, no sentido de que o membro deve residir na comarca nos fins de semana,

afronta à liberdade de ir e vir.

V  –  A Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Mato  Grosso  sugeriu  o

aprimoramento do artigo 6° da Resolução n.° 26/2007, no sentido de que seja especificada a
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periodicidade  para  o  envio  de  relatórios  detalhados  das  atividades  e  do  cumprimento  de

funções  e  atribuições  pelos  membros  autorizados  a  residir  fora  da  comarca,  propondo  a

seguinte  redação:  “Artigo  6°  -  O  Procurador-Geral  cientificará  a  Corregedoria-Geral,

semestralmente, sobre a autorização para residir fora da comarca ou da localidade onde exerce

a titularidade do seu cargo, bem como sua revogação, que exigirá, dos membros do Ministério

Público autorizados, o envio, a cada 06 (seis) meses, de relatório detalhado de suas atividades

e do cumprimento de suas funções e atribuições.”

VI – A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais argumentou no

sentido da necessidade de alteração da redação do “caput” do artigo 1° da Resolução n.°

26/2007-CNMP, a  fim de  que não reste  dúvida sobre a  sua aplicação aos  Promotores  de

Justiça  substitutos  quando  designados  em  caráter  estável  para  o  desempenho  de  suas

atribuições em localidade específica e exclusiva. Sugeriu, ainda, a inclusão de parágrafo único

ao referido artigo 1° da Resolução n.° 26/2007-CNMP a fim de “desburocratizar a medida

quando se trata de região metropolitana.” Propugnou pela vedação da percepção do auxílio-

moradia pelo membro que, por sua conveniência, opta por residir fora da sua comarca de

atuação. Entendeu, por fim, que a regularidade do serviço a ser atestada pela Corregedoria-

Geral  não  deve  ficar  circunscrita  ao  cargo  e  sim  a  unidade.  Requereu,  por  consectário,

alteração do inciso III do § 3° do artigo 2° da Resolução n.° 26/2007-CNMP.

VII – A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná levou a efeito as

seguintes  sugestões:  a)  obrigatoriedade  da  oitiva  prévia  da  Corregedoria-Geral;  b)  prazo

determinado  para  vigência  da  autorização;  c)  divulgação  do  portal  transparência;  d)

possibilidade de residência em outro Estado-membro.

VIII – A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco sugeriu a possibilidade do

deferimento liminar do pedido de residência fora da comarca quando não houver residência

ou  quando  não  existir  residência  adequada.  Esgrimiu  no  sentido  da  possibilidade  do

deferimento  do  pedido  de  moradia  fora  da  comarca  de  atuação  independentemente  da

regularidade do serviço, desde que não exista local para residência ou o local para tanto seja

inadequado, caso em que a cidade de residência seria a mais próxima da comarca, excluindo-

se do membro, em casos tais, a faculdade para escolher o seu local de residência.
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IX – A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí sugeriu alteração do “caput” do

artigo 1° da Resolução n.° 26/2007-CNMP, uma vez que o termo “titularidade do seu cargo”

permite  questionamentos  quanto  à  obrigatoriedade da residência  na comarca destinar-se a

membros que  não são titulares.  Defendeu,  também,  a  possibilidade  que o  membro possa

residir em Estado diverso do qual exerce suas atribuições, desde que seja dentro do limite

territorial estabelecido pelo órgão normativo de regência.

X – A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro defendeu a necessidade da supressão

da parte final do artigo 5° da Resolução n.° 05/2007-CNMP, por entender que, ao se vincular

a impossibilidade de o membro residir fora da comarca à instauração de um PAD, afronta-se

ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois “gera-se um efeito negativo sobre

a esfera jurídica individual sem que o iter  processual disciplinar tenha sido concluído em

desfavor do investigado.”

XI –  A Corregedoria-Geral  do  Ministério  Público  do  Estado do Rio  de  Janeiro  lançou a

sugestão da obrigatoriedade da prévia oitiva do Corregedor-Geral em todos os requerimentos

de moradia fora da comarca “em razão da natureza da matéria e de possível desdobramento

disciplinar”. Entendeu, ainda, que deve ser revogada a vedação de autorização para membro

que residir em Estado diverso do qual deva exercer suas atribuições.

XII – A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte apontou

a  existência  de  incongruência  entre  as  Resoluções  CNMP n.°s   26/2007  e  30/2008  nos

seguintes termos: “Enquanto a primeira dispõe que a autorização somente poderá ocorrer se

não houver prejuízo ao serviço e à comunidade atendida e estabelece como requisito estar em

conformidade com a distância máxima entre a sede da comarca ou localidade onde exerce sua

titularidade e a sede da comarca ou localidade onde pretende fixar residência, definida em ato

do  PGJ,  de  modo  a  oportunizar  o  pronto  deslocamento  à  sede  de  sua  comarca  para

atendimento  de  situações  emergenciais,  urgentes  e  necessárias;  a  segunda  Resolução

determina a suspensão das autorizações de residência fora da comarca no período eleitoral,

presumindo,  de  forma  absoluta,  o  prejuízo  para  as  funções  eleitorais  do  MP.”  Sugeriu,

também, que seja adotado o entendimento de que a ajuda de custo para moradia seja devida ao

membro em atividade, lotado ou em exercício em localidade em que não seja disponibilizado

Memorando n° […/ANO/SIGLA DA UNIDADE] 10/13



imóvel funcional condigno.

XIII  –  A Procuradoria-Geral  do  Estado  do  Rondônia  lançou  as  seguintes  sugestões:  a)

autorização pelo Procurador-Geral de Justiça,  com prévia oitiva da Corregedoria-Geral;  b)

prazo de 10 (dez) dias para a Corregedoria-Geral se manifestar; c) o pedido não deve ser

conhecido  se  o  interessado  não  estiver  em dia  com suas  atribuições  ou  se  houver  sido

constatado atraso injustificado de serviço no cargo anteriormente ocupado.

XIV – A Procuradoria-Geral de Justiça Militar sugeriu estabelecimento de distância máxima

entre a sede da localidade onde o membro exerce suas atribuições institucionais e a sede da

localidade onde pretende fixar residência, de forma a fixar um parâmetro objetivo.

XV – A Procuradoria-Geral do Trabalho sugeriu que os membros do Ministério Público que

residem fora da unidade de atuação, especialmente os que moram em cidades contíguas ou

regiões metropolitanas, sejam dispensados de apresentar relatórios bimestrais, porque, hoje,

os dados podem ser obtidos pela Corregedoria diretamente pelo MPT digital.

XVI – Por fim, a Associação Nacional do Ministério Público do Trabalho - ANPT sustentou

que a alteração da Resolução n.° 26/2007 deve limitar-se à adequação de questões cotidianas

dos membros do Ministério Público, no sentido de otimizar sua atuação e garantir a melhor

gestão  de  recursos  públicos,  sob  pena  de  vulnerar  as  prerrogativas  funcionais  dos

representantes do Ministério Público.

Tanto estabelecido, diante dos comemorativos carreados ao grampo dos autos,

considerando a potencial repercussão disciplinar inata ao ato administrativo de autorizar a

moradia fora da comarca, há que se alterar o § 7° do artigo 2° da Resolução n.° 26, de 17 de

dezembro de 2007, consagrando a obrigatoriedade da prévia oitiva da Corregedoria-Geral do

Ministério Público.

Por outro lado, o preenchimento das condições previstas nos incisos do § 3° do

artigo  2°  da  Resolução  n.°  26,  de  17  de  dezembro  de  2007,  não  implica,  de  per  si,  no

deferimento do pedido de autorização para moradia fora da comarca.  Não se trata de ato

vinculado e sim discricionário, onde o interesse público é prevalente em casos tais. Há que se

alterar,  por  isso,  a  redação do § 3°  do artigo  2°:  “A autorização,  ato  discricionário,  está

condicionada à prévia comprovação dos seguintes requisitos: (...).”
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Tanto  estabelecido,  considerando  a  potencial  repercussão  disciplinar que  a

autorização  para  residência  fora  da  comarca  implica  –  desnecessário  lembrar  que  tal  ato

administrativo pode comprometer, por exemplo, à assiduidade e produtividade do membro do

Ministério Público –, sugere-se a alteração do § 7° do artigo 2° da Resolução n.° 26, de 17 de

dezembro de 2007, consagrando a obrigatoriedade da prévia oitiva da Corregedoria-Geral

do Ministério Público.

Por outro lado, é importante estabelecer na Resolução em exame, de forma

clara, que o ato administrativo de autorização de moradia fora da comarca de atuação possui

natureza discricionária.  Sugere-se, assim, acrescentar novo § 4° ao artigo 2° da Resolução

n.° 26, de 17 de dezembro de 2007, consagrando que a comprovação dos requisitos previstos

no parágrafo antecedente não condão de gerar  direito  subjetivo ao membro do Ministério

Público de morar em localidade diversa da comarca de atuação, prevalecendo, em casos tais,

os critérios de oportunidade e conveniência, sem esquecer o caráter excepcional da medida.

Não se olvida,  ainda,  que a regulamentação da Resolução n.° 26, de 17 de

dezembro de 2007, através de atos normativos próprios,  levada a efeito pelos  Ministérios

Públicos estaduais e pelos ramos da União, são expressões da chamada, no dizer kelseniano,

estrutura escalonada da ordem jurídica. Não obstante, tais regulamentos não podem desgarrar

flagrantemente da estreita faixa de delegação operada pelas normas superiores. Não se admite,

na hipótese, a chamada incompatibilidade de regência. Quando o conflito se dá entre normas

de diferentes planos hierárquicos, a norma inferior deve ser rejeitada e expulsa do sistema –

aplicação do princípio da compatibilização vertical. Diante desse quadro, considerando que a

autorização somente poderá ocorrer se não houver prejuízo ao serviço e à comunidade (artigo

2°, § 1°, da Resolução n.° 26, de 17 de dezembro de 2007), sugere-se que os atos normativos

complementares que autorizam a moradia fora da Comarca em localidade que dista 100km

(cem quilômetros)  desta sejam objeto de  PCA. Na espécie,  há uma relação inversamente

proporcional entre a distância de afastamento da moradia do membro do Ministério Público

da Comarca de atuação e a pronta resposta institucional que se exige em casos tais.  

Ao final,  entende-se que todas as sugestões que buscam, de alguma forma,

flexibilizar a Resolução n.° 26, de 17 de dezembro de 2007, afastando o caráter excepcional
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da autorização de moradia fora da Comarca de atuação, devem ser afastadas.

É o que se propugna.

Brasília, 24 de março de 2017.

Lenna Nunes Daher
Promotora de Justiça  do Ministério Público do Distrito Federal e Território e

Coordenadora-Geral da Corregedoria Nacional do Ministério Público

Adriano Teixeira Kneipp
Promotor de Justiça do MP/RS e

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional

Armando Antônio Lotti
Promotor de Justiça do MP/RS e

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional
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