
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  extrajurisdicional,  inclusive  para  tornar  as

investigações  cíveis  e  criminais  mais  céleres  e  eficientes,  sem descuidar  da proteção dos

direitos fundamentais dos investigados, das vítimas e das prerrogativas dos advogados;

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 do

Ministério Público visando a sua efetividade social;

CONSIDERANDO que a Lei n. 9.613/98 determina ao Conselho de Controle

de  Atividades  Financeiras  –  COAF/MF  o  encaminhamento  aos  órgãos  responsáveis  pela

persecução criminal das comunicações de operações atípicas e suspeitas recebidas por parte

das Instituições Financeiras e demais sujeitos obrigados;

CONSIDERANDO a natureza qualificada e a sensibilidade das informações

constantes dos relatórios difundidos às diversas unidades do Ministério Público brasileiro,

evidenciando a necessidade da adoção das devidas cautelas na tramitação administrativa de

tais informações até o seu regular encaminhamento aos órgãos ministeriais com atribuição;

CONSIDERANDO  a  relevância  das  informações  oriundas  do  COAF,  seja

como substrato para a instauração de novas investigações, seja como elemento de qualificação

de apurações cíveis e criminais já em curso, é apropriada a padronização do tratamento de tais

dados no âmbito do Ministério Público brasileiro, de forma a garantir homogeneidade nos

fluxos de tramitação e na procedimentalização aplicada, viabilizando a higidez, a difusão e o

máximo aproveitamento na utilização das provas dessa natureza; 

CONSIDERANDO que em algumas correições realizadas pela Corregedoria

Nacional do Ministério Público identificaram-se casos de atuações totalmente dissonantes a

partir de informações oriundas do COAF, bem como uma aparente falta de efetividade para o

adequado tratamento da matéria; 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  realizar  estudos  voltados  para  o

aprimoramento da atuação do Ministério Público no tratamento e utilização das informações

recebidas  do COAF, para a  efetividade  das  medidas  judiciais  e  extrajudiciais  voltadas  ao

combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores; 

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 o tratamento e a utilização

pelo Ministério Público das informações constantes dos relatórios oriundos do Conselho de

Controle de Atividades Financeiras – COAF/MF.

A metódica dos trabalhos será realizada por intermédio de:

a) consulta  pública  aos  Procuradores-Gerais  de  Justiça,  solicitando

informações quanto à existência de normativo ou de fluxo definido para

o tratamento dos relatórios oriundos do COAF, bem como solicitando

sugestões sobre o tema tratado no presente Procedimento de Estudos e

Pesquisas;

b)   estudos sobre as leis, regulamentos e jurisprudência acerca da lavagem

ou ocultação de bens, direitos e valores;

c) análise dos relatórios de Correição da Corregedoria Nacional em que

foram identificados problemas que tem dificultado a atuação eficiente e

efetiva do Ministério Público no tratamento das informações advindas

dos relatórios produzidos pelo COAF.

O CRONOGRAMA DOS TRABALHOS obedecerá aos seguintes prazos:

1. expedição de ofício aos Procuradores-Gerais de Justiça, até 6 de julho

de 2017, fixando-se o prazo de 10 dias para atendimento;

2. expedição  de  ofício  ao  Presidente  do  COAF,  oportunizado  a

contribuição daquele órgão ao objeto deste procedimento de estudos

mediante a apresentação de substratos técnicos pertinentes, bem como a

expedição  de  convite  para  a  referida  autoridade  à  reunião  que  se

realizará no dia 20 de julho, de 09h às 11h, na sala 307 do Conselho
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Nacional do Ministério Público, cuja pauta será a discussão sobre as

contribuições eventualmetne apresentadas pelo COAF.

3.  realização de estudos prévios sobre o aprimoramento da atuação do

Ministério Público na temática do presente procedimento, até o dia 21

de julho de 2017;

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

pelo grupo de trabalho designado abaixo, até o dia 4 de agosto de 2017.

NOMEIA-SE como Presidente deste Procedimento de Estudos, Maria Clara

Mendonça Perim –  Promotora de Justiça do MPES e Membro Auxiliar  da Corregedoria

Nacional do Ministério Público; e, como integrantes do grupo de trabalho: Mariano Paganini

Lauria – Promotor de Justiça do MPRN e Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional do

Ministério Público; Francisco de Assis Machado Cardoso– Promotor de Justiça do MPRJ;

Eduardo Gazzinelli Veloso –  Promotor de Justiça do MPDFT; Gustavo Roberto Chaim

Pozzebon - Promotor de Justiça do MPSP. 

Registre-se e autue-se. 

Cumpra-se.

Brasília (DF), 4 de julho de 2017.

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público
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