
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  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 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

Corregedorias atuarem nos estritos limites da legalidade;

CONSIDERANDO a  falta  de  orientações  da  Corregedoria  Nacional  e  das

Corregedorias das Unidades do Ministério Público Brasileiro para realização de quebra de

sigilos em geral, como fiscal, bancário, telefônico e telemático, visando o desenvolvimento da

atividade disciplinar.
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CONSIDERANDO,  por fim, a  importância  da apresentação de propostas e

orientações sobre o tema por parte desta Corregedoria Nacional do Ministério Público;

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  fixar  diretrizes  para  orientações  sobre  a  atuação  pela  Corregedoria

Nacional e pelas Corregedorias das Unidades do Ministério Público para realização de quebra

de sigilos em geral, como fiscal, bancário, telefônico e telemático.

 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

quebra dos sigilos, estudos de casos, o estudo de decisões e orientações administrativas e

jurisdicionais, assim como a realização de trabalhos doutrinários e consulta a especialistas e

órgãos e/ou instituições representativas do Ministério Público.

O CRONOGRAMA DOS TRABALHOS obedecerá aos seguintes prazos:

1. expedição de ofício, até 24 de novembro 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

Público da União e dos Estados, fixando-se o prazo de 10 dias para

atendimento;

2.  expedição de ofício, até o dia 24 de novembro 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 24 de novembro de 2017, à CONAMP,

ANPR, ANPT e ANMPM solicitando-se a manifestação sobre o tema,

marcando-se o prazo de 10 dias para atendimento;
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4. Abertura do procedimento para manifestação de especialistas, e outros

órgãos do Ministério Público: de 24 de novembro até 08 de dezembro

de 2017;

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

e proposta pelo grupo de trabalho designado abaixo: 18 de dezembro de

2017.

NOMEIA-SE como  Presidentes  deste  Procedimento  de  Estudos  Laura

Cristina de  Almeida Miranda –  Promotora  de  Justiça  do  MPAC e  membro auxiliar  da

Corregedoria Nacional e Pedro Colaneri Abi-Eçab Promotor de Justiça do MPRO e Membro

auxiliar  da Corregedoria  Nacional do Ministério Público,  e,  como integrante do grupo de

trabalho: Renee do Ó Souza – Promotor de Justiça do MPMT e Coordenador Substituto do

Núcleo disciplinar da Corregedoria Nacional do Ministério Público.

Registre-se e autue-se.

Cumpra-se.

Brasília-DF, 20 de novembro de 2017.

[Documento Assinado Digitalmente]
ORLANDO ROCHADEL MOREIRA

Corregedor Nacional do Ministério Público
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