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DESPACHO INSTAURATIVO 

 

 

 

 

Trata-se de Procedimento de Estudos e Pesquisas 

instaurado nesta Corregedoria Nacional do Ministério 

Público com a finalidade de embasar posicionamento 

do Exmo. Corregedor Nacional, a respeito de notícias 

da prática de atos por membros do Ministério Público 

brasileiro que possam configurar usurpação de 

atribuições judiciais. 

 

 

 

 

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

de 2016, da lavra do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cláudio Henrique Portela do Rego, 

que 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 que o parágrafo único do artigo 2º da Portaria CN-CNMP 

nº 087/2016, da lavra do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cláudio Henrique Portela do 

Rego, que 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 
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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 instituição fundamental à 

garantia constitucional de acesso à justiça, conforme artigos 3º, 5º, § 2º, 127 e 129, todos da 

CR/1988, sendo seu dever primordial a atuação voltada para o aprimoramento do Sistema de 

Justiça visando à concretização e à efetivação dos direitos e das garantias constitucionais das 

pessoas; 

 

CONSIDERANDO que a Corregedoria Nacional do Ministério Público e as 

Corregedorias-Gerais do Ministério Público se traduzem em verdadeira garantia constitucional 

de acesso destinado à sociedade, sobretudo à luz dos seus misteres de avaliação, orientação e 

fiscalização das atividades da Instituição e conduta pública e privada dos Membros do 

Ministério Público; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Preâmbulo da Constituição da República 

Federativa do Brasil e no artigo 4º, inciso VII, da Constituição da República, que estabelecem 

os fundamentos da República Federativa do Brasil, assentados na harmonia social e 

comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, e na 

regência das relações internacionais, pela solução pacífica dos conflitos; 

 

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, e, especialmente, a necessidade de aprimorar a atuação do 

Ministério Público Brasileiro visando à sua efetividade social; 

 

CONSIDERANDO a importância da atuação racional e humanizada da 

atividade de apuração de faltas funcionais, inclusive no plano do devido processo legal 
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administrativo; 

 

CONSIDERANDO a apuração realizada na Reclamação Disciplinar n. 

1.00851/2019-15, no sentido de que membros do Ministério Público brasileiro têm praticado 

atos privativos de autoridade judicial, inclusive contando com a aquiescência destas; 

 

CONSIDERANDO que a competência jurisdicional, indiscutivelmente 

privativa do Poder Judiciário, é indelegável, o que impede seu exercício por pessoas 

pertencentes aos quadros do Ministério Público brasileiro; 

 

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

lavra do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Cláudio Henrique Portela do Rego, 

PROCEDIMENTO DE ESTUDOS E DE PESQUISAS visando realizar pesquisas, estudos, 

análises e apresentação de propostas e orientações sobre a atuação de membros do Ministério 

Público brasileiro e eventual prática, delegada ou não, de atos privativos de autoridade 

judicante. 

 

A metodologia dos trabalhos será desenvolvida da seguinte forma: 

 

A. Levantamento bibliográfico sobre o tema; 

B. Estudos de eventuais precedentes disciplinares tratando de semelhante 

temática; 

C. Pesquisa jurisprudencial e doutrinária; 

 

O cronograma dos trabalhos obedecerá aos seguintes prazos: 

 

A. Compilação das informações – até o dia 24/01/2020; 

B. Finalização do procedimento, com a apresentação de relatório conclusivo e 
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proposta de eventuais encaminhamentos – até o dia 07/02/2020. 

 

NOMEIAM-SE, como integrantes do presente procedimento de estudos e 

pesquisas, os Membros Auxiliares desta Corregedoria Nacional, Saulo Jerônimo Leite Barbosa 

de Almeida (promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão), que presidirá 

a Comissão, André Bandeira de Melo Queiroz (promotor de justiça do Ministério Público do 

Estado da Bahia) e Rafael Schwez Kurkowski (promotor de justiça do Ministério Público do 

Estado de Sergipe). 

 

Registre-se e autue-se.  

 

Cumpra-se. 

 

 

 

 

RINALDO REIS LIMA 

Corregedor Nacional do Ministério Público 
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