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atos preparatórios da iNspeção

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Na 15ª Sessão Ordinária de 2013 do Conselho Nacional do Ministério Público, ocorrida em 23 de 
setembro do mesmo ano, a Corregedoria Nacional indicou o Estado de Pernambuco para ser objeto de ins-
peção correcional no âmbito do Ministério Público.

1.2. Na sequência, a Corregedoria Nacional fez publicar a Portaria CNMP-CN Nº 21, de 10 de fevereiro 
de 2014, visando a realização da visita prévia à unidade, com o objetivo de coletar informações e reunir os 
documentos necessários aos trabalhos a serem realizados por ocasião da inspeção, integrando a equipe os 
membros auxiliares Géber Mafra Rocha, Luís Paulo Villafañe Gomes Santos e Fernando da Silva Comin, 
além do servidor Joaquim Elias de Sousa Neto. Ato contínuo, a Corregedoria Nacional publicou as Porta-
rias nos 25, 26, 27 e 28, todas de 28 de fevereiro de 2014, deflagrando o processo de inspeção no Ministério 
Público Estadual (MPE), Ministério Público Federal (MPF), no Ministério Público do Trabalho (MPT) e no 
Ministério Público Militar (MPM) no Estado de Pernambuco.

1.3. Nas mesmas Portarias, designaram-se os dias 25, 26 e 27 de março de 2014, de 09:30 às 13:00, nas 
sedes da Procuradoria-Geral de Justiça de Pernambuco e da Procuradoria da República em Pernambuco, 
respectivamente, para a realização do atendimento ao público, mediante o recebimento de sugestões, notícias, 
reclamações, denúncias ou observações capazes de contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados 
pelas unidades do Ministério Público situadas no Estado de Pernambuco.

1.4. Os seguintes órgãos e autoridades receberam ofício da Corregedoria Nacional, comunicando a realiza-
ção da inspeção, bem como as datas e locais de atendimento ao público: o Presidente do Tribunal de Justiça, 
o Corregedor-Geral de Justiça, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Secção do Estado de Pernambuco, a Defensora Pública Geral do Estado, o Procura-
dor-Geral do Estado, o Comandante-geral da Polícia Militar do Estado, o Chefe da Polícia Civil do Estado 
e os Presidentes das Associações do Ministério Público, da Magistratura, dos Defensores Públicos e dos Pro-
curadores do Estado de Pernambuco.

1.5. Foram instaurados no âmbito da Corregedoria Nacional do CNMP os Procedimentos de Inspeção 
nos 371/2014-03 (Portaria 25/2014 – MPE/PE), 309/2014-11 (Portaria 26/2013 – PR/PE), 310/2014-
38 (Portaria 26/2014 – PRR/PE), 374/2014-39 (Portaria 27/2014 – MPT/PE) e 375/2014-83 (Portaria 
28/2014 – MPM/PE), para organização dos documentos e demais termos produzidos a partir da realização 
dos trabalhos.

1.6. Por fim, foram editadas as Portaria CNMP-CN nº 32, de 06 de março de 2014 e nº 35, de 12 de mar-
ço de 2014, contendo as designações e requisições de membros e servidores para comporem as equipes de 
inspeção.

2. DA EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO

2.1. A execução da inspeção deu-se conforme seu planejamento e foi realizada no período de 24 a 28 de 
março de 2014, por um total de 26 (vinte e seis) membros e 12 (doze) servidores, além do Corregedor Na-
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cional, que dirigiu os trabalhos, contando, ainda, com a participação dos Conselheiros Jéferson Luiz Pereira 
Coelho, Cláudio Henrique Portela do Rego, Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Fábio George 
Cruz da Nóbrega, Walter de Agra Júnior e Marcelo Ferra de Carvalho.

2.2. Para operacionalizar o desenvolvimento da inspeção foram constituídas 12 (doze) equipes para verifica-
ção na área finalística com seus alvos e objetivos previamente determinados.

Equipe 1. Composição: Adriano Teixeira Kneipp – Promotor de Justiça (MP/RS); Mário Sérgio de Al-
buquerque Schirmer – Procurador de Justiça (MP/PR); Objetivos: Recife/PE: Procuradoria-Geral de 
Justiça; 03 (três) Subprocuradorias; Corregedoria; Ouvidoria; Conselho Superior; Colégio de Procuradores 
e Órgão Especial.

Equipe 2. Composição: Edmilson da Costa Pereira – Procurador de Justiça (MP/MT); Elísio Teixeira 
Neto – Promotor de Justiça (MPDFT). Objetivos: Recife/PE: 39 (trinta e nove) Procuradorias de Justiça; 
9 (nove) CAOPs e CEAF.

Equipe 3. Composição: Maria Clara Mendonça Perim – Promotora de Justiça (MP/ES); Franke Soares 
Rosa – Promotor de Justiça (MP/CE). Objetivos: Recife/PE: 18 (dezoito) Promotorias de Justiça de De-
fesa da Cidadania; 8 (oito) Promotorias de Justiça Cíveis e 2 (duas) Centrais de Inquéritos.

Equipe 4. Composição: Bárbara Elise Heise – Promotora de Justiça (MP/SC); Jorge Wilson Lopes Caval-
cante – Promotor de Justiça (MP/AM). Objetivos: Recife/PE: 13 (treze) Promotorias de Justiça de Defesa 
da Cidadania; 2 (duas) Centrais de Inquéritos e 13 (treze) Promotorias de Justiça Cíveis.

Equipe 5. Composição: Fernando da Silva Comin – Promotor de Justiça (MP/SC); Vilneci Pereira Nunes 
– Promotora de Justiça (MP/RS). Objetivos: Recife/PE: 26 (vinte e seis) Promotorias de Justiça Criminais 
e 2 (duas) Centrais de Inquéritos.

Equipe 6. Composição: Leandro Garcia Algarte Assunção – Promotor de Justiça (MP/PR); José Renato 
Oliva de Mattos – Promotor de Justiça (MP/BA). Objetivos: Recife/PE: 4 (quatro) Promotorias de Justiça 
Cíveis; Olinda/PE: 13 (treze) Promotorias de Justiça; Paulista/PE: 7 (sete) Promotorias de Justiça.

Equipe 7. Composição: Fernando Gomes Rosa – Promotor de Justiça (MP/GO); José Carlos Fernandes Júnior 
– Promotor de Justiça (MP/MG). Objetivos: Recife/PE: 4 (quatro) Promotorias de Justiça Cíveis; Jaboatão/PE: 
15 (quinze) Promotorias de Justiça; Cabo Santo Agostinho/PE: 5 (cinco) Promotorias de Justiça.

Equipe 8. Composição: Elton Ghersel – Procurador Regional da República (MPF); Osmar Machado 
Fernandes – Procurador da Justiça Militar (MPM). Objetivos: Recife/PE: 3 (três) ofícios do Ministério 
Público Militar e 20 (vinte) ofícios do Ministério Público Federal/Procuradoria Regional da República da 
5ª Região.

Equipe 9. Composição: Luis Paulo Villafañe Gomes Santos – Procurador do Trabalho (MPT); Álvaro Luiz 
de Mattos Stipp – Procurador da República (MPF). Objetivos: Recife/PE: 16 (dezesseis) ofícios do Mi-
nistério Público Federal/Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e 17 (dezessete) ofícios do 
Ministério Público do Trabalho; Palmares/PE: 1 (um) ofício do Ministério Público Federal.

Equipe 10. Composição: Marcos Regenold Fernandes – Promotor de Justiça (MP/MT); Alpiniano do 
Prado Lopes – Procurador do Trabalho (MPT). Objetivos: Petrolina/PE: 14 (quatorze) Promotorias de 
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Justiça; 2 (dois) ofícios do Ministério Público do Trabalho; 3 (três) ofícios do Ministério Público Federal; 
Salgueiro/PE: 3 (três) Promotorias de Justiça e 1 (um) ofício do Ministério Público Federal.

Equipe 11. Composição: Wilde Soares Pugliese – Promotor de Justiça (MP/PR); Januário Justino Ferreira 
– Procurador do Trabalho (MPT). Objetivos: Caruaru/PE: 24 (vinte e quatro) Promotorias de Justiça; 2 
(dois) ofícios do Ministério Público do Trabalho; 2 (dois) ofícios do Ministério Público Federal.

Equipe 12. Composição: Francisco de Assis Machado Cardoso – Promotor de Justiça (MP/RJ); Edmar 
Gomes Machado – Procurador da República (MPF). Objetivos: Recife/PE: GAECO; Garanhuns/PE: 
12 (doze) Promotorias de Justiça; Itaíba/PE: 1 (uma) Promotoria de Justiça; Águas Belas/PE: 1 (uma) 
Promotoria de Justiça.

Coordenação e Atendimento ao Público: A coordenação dos trabalhos foi realizada pelo membro auxi-
liar da Corregedoria Nacional Dr. Géber Mafra Rocha – Promotor de Justiça (MP/AM). A parte de logística, 
apoio às equipes e atendimento ao público, foram exercidas pelos servidores João Barbosa Lima (Chefe de 
Gabinete da Corregedoria Nacional), Joaquim Elias de Sousa Neto, Márcio Roberto Bastos França, Fábio 
Corrêa Lara, Ricardo Quental Coutinho Filho, Astrogildo Guedes dos Santos e Júlia Ferreira Sardinha.

Auditoria Administrativa. Composição: Rodrigo Otávio Rocha Barbosa, Ricardo Dias Ferreira e 
Adauto Viccari Júnior – Servidores.

Auditoria Tecnologia da Informação. Composição: Fábio Massahiro Kosaka – Procurador do Trabalho 
(MPT); Gustavo Costa Dias – Servidor.

Comunicação Social: Jucilene Ventura Martins – Servidora (CNMP).
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Área iNstituCioNal

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MP/PE

O Ministério Público do Estado de Pernambuco está estruturado conforme disposto na Lei Complementar 
Estadual nº 12, de 27 de dezembro de 1994:

Art. 7º – Integram a estrutura organizacional do Ministério Público:

I – como órgãos da Administração Superior:
a) a Procuradoria Geral de Justiça;
b) o Colégio de Procuradores de Justiça;
c) o Conselho Superior do Ministério Público;
d) a Corregedoria Geral do Ministério Público.

II – como órgãos de Administração:
a) as Procuradorias de Justiça;
b) as Promotorias de Justiça;

III – como órgãos de Execução:
a) o Procurador Geral de Justiça;
b) o Colégio de Procuradores de Justiça; (Incluído pela nº. 57/04)
c) o Conselho Superior do Ministério Público; (Renumerado pela LCE nº. 57/04)
d) as Centrais de Recursos; (Redação dada pela LCE nº. 128/08)
e) os Procuradores de Justiça; (Renumerado pela LCE nº. 128/08)
f) os Promotores de Justiça. (Renumerado pela LCE nº. 128/08)

IV – como órgãos auxiliares do Ministério Público:
(Redação dada pela LCE nº. 57/04)
a) a Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos Institucionais; (Redação dada pela LCE nº. 128/08)
b) a Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos Administrativos; (Redação dada pela LCE nº. 128/08)
c) a Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos Jurídicos; (Redação dada pela LCE nº. 128/08)
d) a Ouvidoria; (Redação dada pela LCE nº.128/08)
e) o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Profissional; (Redação dada pela LCE nº. 128/08)
f) as Coordenadorias de Procuradoria Cível e Criminal; (Incluído pela LCE nº. 128/08)
g) os Centros de Apoio Operacional; (Incluído pela LCE nº. 128/08)
h) as Centrais de Inquéritos; (Incluído pela LCE nº.128/08)
i) o Núcleo de Inteligência do Ministério Público; (Incluído pela LCE nº. 128/08)
j) a Comissão de Concurso; (Incluído pela LCE nº. 128/08)
k) as Coordenadorias de Circunscrição Ministerial; (Incluído pela LCE nº. 128/08)
l) a Comissão Permanente de Gestão Ambiental. (Incluído pela LCE nº. 128/08)

V – Junto aos órgãos do Ministério Público atuarão os seguintes serviços auxiliares: (Incluído pela LCE nº. 57/04)
a) os serviços de apoio técnico e administrativo; (Incluído pela LCE nº. 57/04)
b) os estagiários. (Incluído pela LCE nº. 57/04).

4. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Consoante art. 11, caput e Parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 27 de dezembro de 1994 
(Lei de Organização do Ministério Público do Estado de Pernambuco – LOMPE/PE), a Procuradoria-Geral 
de Justiça, órgão integrante da Administração Superior do Ministério Público do Estado de Pernambuco, 
poderá ser composta pelas funções de confiança, in verbis:  
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Art. 11 – O Procurador Geral de Justiça poderá ter em seu gabinete, no exercício de funções de confiança, Pro-
curadores ou Promotores de Justiça da mais elevada entrância ou categoria, por ele designados, sendo-lhe vedada 
a designação de membros do Conselho Superior do Ministério Público para tais funções. (Redação dada pela 

LCE nº. 21/98)

Parágrafo único. São funções de confiança do Procurador-Geral de Justiça, exercidas privativamente por mem-
bros do Ministério Público, dentre outras previstas em lei, 01 (um) Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos 
Institucionais, 01 (um) Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos Administrativos e 01 (um) Subprocurador-
Geral de Justiça em Assuntos Jurídicos, Chefe de Gabinete, Coordenador de Gabinete, Secretário-Geral do Mi-
nistério Público, Diretor da Escola Superior do Ministério Público e 15 (quinze) Assessores Técnicos em Matéria 

Cível, Criminal, Administrativa. (Redação dada pela LCE nº. 128/08)

4.1. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco é o Promotor de Justiça 
Aguinaldo Fenelon de Barros, cujas atribuições constam nos arts. 9º e 10 da Lei Complementar Estadual 
nº 12, de 27 de dezembro de 1994 (LOMPE/PE). Por ocasião da inspeção, o Procurador-Geral de Justiça 
informou que assumiu o cargo em 14 de janeiro de 2011, reside na capital, Recife, não exerce o magistério 
e tampouco a advocacia. Afirmou, ainda, nunca ter respondido a procedimento administrativo disciplinar.

4.1.1. Subprocuradores-Gerais. A Procuradoria-Geral de Justiça conta com o apoio de 01 (um) Subpro-
curador-Geral de Justiça em Assuntos Institucionais, de 01 (um) Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos 
Administrativos e 01 (um) Subprocurador-Geral de Justiça em Assuntos Jurídicos, funções exercidas, respec-
tivamente, pelos Procuradores de Justiça Fernando Barros de Lima, Laís Coelho Teixeira Cavalcanti e Maria 
Helena Nunes Lira, os quais, na ordem acima, substituem o Procurador-Geral de Justiça em suas ausências e 
impedimentos.

4.1.2. Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral. A assessoria técnica da Procuradoria-Geral de Justiça 
é composta por 15 (quinze) membros que exercem as funções de assessores técnicos nas áreas cível, criminal, 
administrativo-constitucional e administrativo-disciplinar, conforme discriminado a seguir:

a) Assessoria Técnica em Matéria Cível: Ana Maria do Amaral Marinho (Promotora de Justiça), Édipo 
Soares Cavalcanti Filho (Promotor de Justiça), Maria Fabianna Ribeiro do Vale Estima (Promotora de Justiça), 
Tatiana Souza Leão Araújo (Promotora de Justiça);

b) Assessoria Técnica em Matéria Criminal: Maria Conceição de Oliveira Martins (Promotora de Jus-
tiça), Patrícia de Fátima de Oliveira Torres (Promotora de Justiça), Petrúcio José Luna de Aquino (Promotor 
de Justiça), Sônia Mara Rocha Carneiro (Promotora de Justiça);

c) Assessoria Técnica em Matéria Administrativo-Constitucional: Fernando Antônio Carvalho Ri-
beiro Pessoa (Procurador de Justiça), Bettina Estanislau Guedes (Promotora de Justiça), Maria Ivana Botelho 
Vieira da Silva (Promotora de Justiça), Silvio José Menezes Tavares (Promotor de Justiça), Ulisses Araújo e Sá 
Júnior (Promotor de Justiça);

d) Assessoria Técnica em Matéria Administrativo-Disciplinar: Francisco Ortêncio de Carvalho (Pro-
motor de Justiça).

4.1.3. Outros cargos. Compõem ainda a assessoria da Procuradoria-geral de Justiça, a Chefia de Gabinete, 
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exercida pelo Promotor de Justiça José Bispo de Melo (o qual acumula também as atribuições de Coordenador 
de Gabinete, cujo cargo está vago atualmente) e a Secretaria-geral, exercida pelo Promotor de Justiça Carlos 
Augusto Arruda Guerra de Holanda.

4.1.4. Estrutura de pessoal. No gabinete do Procurador-Geral de Justiça estão lotados 11 (onze) servido-
res, dispostos da seguinte forma: 01 (uma) secretária executiva, (02) dois servidores (técnicos) que auxiliam 
na recepção, 03 (três) servidores que atuam no serviço de cerimonial e 05 (cinco) servidores que trabalham 
no apoio administrativo.

4.1.5. Gabinete de Segurança Institucional. O Gabinete de Segurança Institucional é composto por 
06 (seis) Policiais Militares, coordenados por 01 (um) Coronel PM e 02 (dois) gerentes (operacional e segu-
rança institucional). Há também a chamada “Guarda Patrimonial”, formada por policiais militares da reserva 
que fazem a segurança interna. Para segurança de membros, há o Programa de Jornada Extra de Segurança, 
integrado por policiais militares da ativa que, durante o horário de folga, atuam na segurança recebendo 
remuneração. Para tanto, existe 01 (um) decreto do Governador regulamentando o serviço (Decreto n.º 
38.438/2012).

4.1.6. Sistema de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Todos os documentos que 
ingressam no MP são cadastrados no “SIIG”, Sistema Integrado de Informações Gerenciais, próprio de con-
trole do MP de Pernambuco. O “SIIG” é interligado ao sistema “Arquimedes”. A maior parte das notícias 
chegam pela Ouvidoria.

4.1.7. Sistema de controle de atos normativos internos. Todos os atos internos são publicados no 
Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Pernambuco (DOE) e ficam à disposição para consulta 
na internet, no sítio do MP/PE.

4.1.8. Sistema de controle de procedimentos administrativos. O controle relativo aos membros é 
realizado pelo Coordenador de Gabinete. Já em relação aos servidores é realizado pelo Secretário-Geral. No 
que tange à concessão de férias e licenças dos membros, as mesmas são definidas diretamente na respectiva 
circunscrição e encaminhadas pelo Coordenador.

4.1.9. Pendências relativas aos procedimentos administrativos. Não há procedimentos investigatórios 
em tramitação no Gabinete. Os de natureza cível e criminal são encaminhados para a Subprocuradoria-Geral 
em Assuntos Jurídicos. Por sua vez, as questões disciplinares são endereçadas para a Subprocuradoria-Geral 
em Assuntos Administrativos.

4.1.10. Controle de processos judiciais de competência do Procurador-Geral. Os feitos judiciais de 
atribuição da Chefia do Parquet ingressam no MP/PE por meio do sistema Arquimedes, o qual controla todos 
os autos de processos que chegam à Instituição.

4.1.11. Pendências relativas aos processos judiciais de competência do Procurador-Geral de Justiça. 
Foram encontradas no gabinete do Procurador-Geral de Justiça 15 (quinze) processos judiciais pendentes de análise, 
sendo 02 (dois) com distribuição no ano de 2013 (31/10/13 e 12/12/13) e 13 (treze) com distribuição em 2014.

4.1.12. Sistema de controle das representações ou peças informativas recebidas. Todos os do-
cumentos que ingressam no MP/PE são cadastrados no “SIIG”, Sistema Integrado de Informações Geren-
ciais, próprio de controle do MP de Pernambuco. O “SIIG” é interligado ao sistema “Arquimedes”. A maior 
parte das notícias chega pela Ouvidoria. Algumas autoridades (Deputados, Vereadores, Prefeitos), partidos 



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

14

políticos, etc. entregam as representações diretamente ao PGJ. Assim que recebidas pelo PGJ, as notícias são 
cadastradas no SIIG e despachadas.

4.1.13. Representações, Procedimentos, Inquéritos e Peças de Informação pendentes de análise. 
Não há representações, procedimentos e/ou peças informativas pendentes de análise.

4.1.14. Sistema de Controle de Procedimentos Administrativos Disciplinares. O controle dos pro-
cedimentos administrativos disciplinares no MP/PE é realizado por meio do SIIG – Sistema Integrado de 
Informações Gerenciais. A CGMP também tem o controle dos procedimentos instaurados. No que tange à 
atribuição para aplicar as penas, que por força da LC 12/94 é do PGJ, foi delegada à Subprocuradoria-Geral 
em Assuntos Administrativos. Há apenas um processo administrativo disciplinar aguardando análise.

4.1.15. Procedimentos Administrativos Disciplinares pendentes de análise. Em Pernambuco, a aná-
lise de tal situação é atribuição da Subprocuradoria-Geral em Assuntos Administrativos.

4.1.16. Regimento Interno da Procuradoria-Geral de Justiça. Não há regimento interno no MP/PE, 
e sim atos normativos que regulamentam cada forma de atuação, com o disciplinamento da PGJ decorrendo 
do plexo normativo já existente (Constituição Federal, Lei Federal nº 8.625/93; Lei Orgânica nº 93/93; 
Regimentos dos Órgãos Colegiados: CSMP e Colégio de Procuradores).

4.1.17. Sistema de controle de convênios. O controle de convênios é realizado pela Assessoria Jurídica 
Ministerial – AJM (uma espécie de gerência ligada à Secretaria-Geral), sendo registrados e publicados os 
respectivos extratos no Diário Oficial do Estado. Aliado a isso, os convênios ficam à disposição da população 
no Portal Transparência do Ministério Público de Pernambuco, fato constatado pela equipe de inspeção ao 
acessar o portal e confirmar tal informação.

4.1.18. Quadro Geral de Antiguidade dos Membros. Conforme informado pelo inspecionado, o 
quadro geral de antiguidade é publicado anualmente no Diário Oficial Eletrônico do MP/PE. Contudo, no 
momento da inspeção, não foi localizado no sítio do MP/PE na internet.

4.1.19. Residência fora da comarca. A residência fora da comarca é regulamentada pelas Resoluções nº 
002/2008 e nº 002/2010, do Colégio de Procuradores de Justiça de Pernambuco.

4.1.20. Controle dos procedimentos de autorização de residência fora da comarca. De acordo 
com o inspecionado, há controle dos procedimentos de autorização para residir fora da comarca, o qual fica 
a cargo da Subprocuradoria-Geral em Assuntos Administrativos. Há uma lista (planilha de cálculo) atualizada 
com o nome dos Promotores de Justiça e dados sobre o ato autorizador. A CGMP tem acesso à referida 
planilha. A equipe de inspeção, no entanto, constatou que não há sistema que totalize a informação. Assim, há 
na lista nomes repetidos, consequência de mais de um ato autorizador (p.ex.: Ana Luiza Pereira da Silveira e 
Leôncio Tavares Dias).

4.1.21. Questões relativas às Resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público ao Pro-
curador-Geral de Justiça:

a) Existência de ato normativo que regulamenta as atribuições dos cargos comissionados (Re-
solução 06/CNMP). Segundo consta no Relatório Geral de Gestão de Pessoas de 2013, existiam 12 (doze) 
cargos comissionados no quadro de pessoal, todos providos. A Lei n.º 12.956/2005 e suas alterações dispõe 
sobre os cargos em comissão. A Resolução PGJ 02/2014 regulamenta as atribuições dos cargos e os requisitos 
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de formação especializada e experiência profissional.

b) Relatórios de Controle da atuação administrativa e financeira (Resolução 12/CNMP). Publi-
cados no Portal da Transparência no sítio do MP/PE na internet.

c) Existência de ato normativo que fez a adequação dos procedimentos de investigação crimi-
nal, nos termos da Resolução 13/CNMP. A adequação procedimental foi realizada pela Resolução CPJ 
004/2011.

d) Existência de ato normativo que fez a adequação dos procedimentos de controle externo da 
atividade policial, nos termos da Resolução 20/CNMP. A adequação procedimental foi realizada pela 
Portaria PGJ 1294/2007.

e) Informar se houve a cessação de designação de membro do Ministério Público para atuar no 
Tribunal de Contas, nos termos da Resolução 22/CNMP. Não foi apresentado nenhum ato, mas na 
relação dos Procuradores de Justiça não há qualquer atribuição para o Tribunal de Contas.

f) Existência de ato normativo que fez a adequação da tramitação do inquérito civil e do proce-
dimento preparatório, nos termos da Resolução 23/CNMP. A adequação procedimental foi realizada 
Resolução CSMP 001/2012.

g) Existência de ato normativo contemplando o disposto na Resolução 37/CNMP, que proibiu 
a existência de nepotismo no âmbito do Ministério Público. A Resolução nº 37/CNMP foi inte-
gralmente cumprida por meio da Resolução PGJ 005/2012.

h) Existência de ato normativo que regulamenta o desenvolvimento e disponibilidade do Portal 
da Transparência, nos termos da Resolução 38/CNMP (prazo cumprimento: 15/01/2009).  A 
adequação procedimental foi implementada por meio da Resolução PGJ 002/2013 (regulamenta o acesso à 
informação) e da Resolução PGJ 003/2013 (portal da transparência).

i) Existência de ato normativo que fez adequação do programa de estágio no âmbito do Mi-
nistério Público, nos termos da Resolução 42/CNMP (prazo para cumprimento: 26/10/2009). 
A adequação procedimental foi implementada por meio da Instrução Normativa PGJ 005/2010.

4.1.22. Existe relatório anual da Procuradoria-Geral de Justiça? Sim, publicado anualmente no Diá-
rio Oficial Eletrônico do MP/PE.

4.1.23. Feitos distribuídos aos Procuradores de Justiça:

FEITOS DISTRIBUÍDOS

PERÍODO mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar
Saldo do mês anterior 65 59 41 68 51 44 59 56 54 132 57 100 128

Distribuídos no mês 91 87 107 77 88 98 93 84 171 78 95 124 58

Impulsionados no mês 97 105 80 94 95 83 96 86 93 153 52 96 112

Saldo do mês atual 59 41 68 51 44 59 56 54 132 57 100 128 74

Sessões realizadas - - - - - - - - - - - - -

Obs.: 1) Uma sessão por semana no Pleno (Corte do TJ), totalizando 146 sessões de setembro/2013 a fevereiro/2014. Quem faz as sessões é o Dr. 
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Fernando Antônio Carvalho Pessoa, Procurador de Justiça com lotação na Assessoria Técnica em Matéria Administrativo-constitucional (ATMA-C). Com 
relação às demais sessões, no período de março/2013 a março/2014, foi informada a realização de 269 sessões pelo gabinete (Subprocuradoria-Geral em 
Assuntos Jurídicos e Subprocuradoria-Geral em Assuntos Administrativos); 2) A equipe de inspeção constatou que o PGJ raramente participa das sessões de 
julgamento no Pleno do Tribunal de Justiça; 3) O movimento processual abarca as movimentações da Subprocuradoria-Geral em Assuntos Administrativos e 
da Subprocuradoria-Geral em Assuntos Jurídicos.

FEITOS DISTRIBUÍDOS

Período Processos distribuídos Processos devolvidos à origem Processos pendentes de 
distribuição

Saldo

Últimos 6 meses 6791 6802 0 -

Mês atual 1114 1127 0 65

 
4.1.24. Critérios de distribuição dos feitos. A distribuição dos feitos é realizada por câmara de atuação 
entre os 39 (trinta e nove) Procuradores de Justiça, em 39 (trinta e nove) Procuradorias, sendo 19 (dezenove) 
cíveis e 20 (vinte) criminais.

4.1.25. Publicação da estatística de distribuição. Não há publicação da estatística.

4.1.26. Sugestões do Procurador-Geral de Justiça. 1) Que a inspeção do CNMP tenha periodicidade 
anual, tanto na atividade-meio como na atividade-fim. Destaca que poderia ser designado grupo menor para 
tal verificação, adotando-se como medida de rotina. Com a inspeção anual, a Corregedoria Nacional terá 
um parâmetro de comparação entre as gestões locais. 2) A Corregedoria Nacional poderia verificar as boas 
práticas e levar as melhores para o CNMP como forma de estimular os MPs que estão no caminho certo.

4.1.27. Experiências inovadoras. Ficou de encaminhar por e-mail até 27/03/14, porém não foram en-
caminhadas.

4.1.28. Observações da equipe de inspeção. 1) Foi constatado um excessivo número de cargos vagos 
na estrutura de membros do MP/PE, situação que, além de dar ensejo ao enfraquecimento dos princípios 
da inamovibilidade e da independência funcional, em tese, possibilita a favorecimentos, na medida em que 
Promotores de Justiça podem ser agraciados com designações próximas à capital ou regiões de seu interesse. 
Por outro lado, aqueles Promotores de Justiça que titularizam Promotorias de Justiça distantes e de difícil 
provimento ficam sem perspectivas de remoção ou promoção, posto que a carreira está, de certa forma, 
paralisada. É que esse número excessivo de cargos vagos possibilita que vários Promotores de Justiça sejam 
designados cumulativamente para comarcas mais próximas à Capital. Além disso, há diversas Promotorias 
de Justiça importantes sem titulares, preenchidas com designação, cujo caráter precário não se recomenda 
para locais com maior demanda de trabalho. A título de exemplo, destaca-se designações de Promotorias de 
Justiça do interior para cargos vagos na capital ou região próxima, possibilitando que passem a residir nessas 
localidades. A situação está individualizada em planilhas apresentadas à equipe de inspeção, que permitem 
uma visão global do episódio relatado, descrevendo os cargos vagos, quem está designado e qual sua origem, 
além de apontar algumas observações, em casos que, a princípio, as designações seriam inadequadas. Além dos 
problemas apontados, o fato dos editais de promoção ou remoção não abrirem em 60 dias afronta o previsto 
no artigo 62 da Lei n.º 8.625/1993, repetida no artigo 45, § 2o, da Lei Orgânica do MPPE; 2) Observou-se, 
também, que o PGJ tem como meta a descentralização, delegando atribuições aos Subprocuradores-Gerais. 
Há situação que merece destaque: as sessões do Tribunal de Justiça são delegadas a Procurador de Justiça 
que não é Subprocurador-Geral. 3) Constatou-se, pelas entrevistas, que há uma prática corrente de utilizar 
servidores cedidos por outros órgãos públicos para as atividades normais do MP/PE; 4) O convênio da 
Guarda Patrimonial, com policiais aposentados, acarreta situação curiosa quanto à forma de investidura dos 
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policiais aposentados, bem como à cumulação de remuneração com proventos; 5) O convênio de Jornada 
Extra também deve ser melhor verificado, posto que influi no descanso dos policiais que poderiam ter suas 
atividades-fim prejudicadas em razão de eventual cansaço, além do que pode haver vedação a esse tipo de 
atividade em leis que regem a atuação da Polícia Militar; 6) O gabinete está provisoriamente acomodado 
no prédio da rua Suassuna, n.º 99, enquanto é ultimada a reforma na sede da PGJ, da Rua do Imperador; 7) 
Sugere-se que seja estabelecido um sistema eficiente de controle das mencionadas autorizações, com relató-
rios gerenciais que permitam uma rápida pesquisa, até porque existem várias designações de Promotores de 
Justiça para atender fora de suas comarcas.

4.2. SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Conforme disposto no art. 11-A, §§ 1º, 2º e 3º da LOMPE/PE, a Subprocuradoria-Geral de Justiça, órgão 
vinculado à PGJ, está organizada em Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos Institucionais, titulariza-
da pelo Procurador de Justiça Fernando Barros de Lima, em Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos 
Administrativos, titularizada pela Procuradora de Justiça Laís Coelho Teixeira Cavalcanti e em Subprocurado-
ria-Geral de Justiça em Assuntos Jurídicos, titularizada pela Procuradora de Justiça Maria Helena Nunes Lira, 
os quais, nessa ordem, substituem o Procurador-Geral de Justiça em suas faltas e impedimentos.

4.2.1. Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos Institucionais. Exerce o cargo o Procurador 
de Justiça Fernando Barros de Lima, que assumiu o órgão em 03/09/2013, cujas atribuições constam no art. 
11-A, §1º da LOMPE/PE, sendo o 1º substituto imediato do Procurador-Geral de Justiça em suas ausências 
e impedimentos temporários. Por ocasião da inspeção, o membro afirmou residir na cidade de Goiana, não 
exercer o magistério e tampouco a advocacia. Ressaltou, também, jamais ter respondido a procedimento 
administrativo disciplinar.

a) Assessoria de membros no gabinete. Não há assessoria feita por membros no gabinete da Subprocurado-
ria-Geral.

b) Estrutura de pessoal do gabinete. A estrutura de pessoal da Subprocuradoria-Geral é composta por 
02 (dois) servidores, sendo 01 (um) técnico ministerial e 01 (um) servidor terceirizado que atua como recep-
cionista e no apoio administrativo.

c) Sistema de controle de atos normativos internos. A informação restou prejudicada, uma vez que 
os atos normativos são emitidos pelo Procurador-Geral de Justiça. O entrevistado, excepcionalmente, emite 
atos quando no exercício do cargo de PGJ.

d) Sistema de controle de procedimentos administrativos e requerimentos (férias, licenças, diá-
rias, etc.). A informação restou prejudicada, pois é da atribuição do PGJ e da Subprocuradora-Geral em 
Assuntos Administrativos.

e) Experiências inovadoras. Foi relatado a participação do MP/PE no programa “Pacto pela Vida”.

f) Observações da equipe. As atribuições do Subprocurador-Geral em Assuntos Institucionais estão pre-
vistas no artigo 11A, § 1º, incisos I a IV, da Lei Complementar nº 12/94. O entrevistado tem a função de 
articular as ações do Ministério Público com as demais instituições e segmentos sociais. O entrevistado é 
também o representante do Ministério Público no programa governamental “Pacto pela Vida”.

4.2.2. Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos Administrativos. Exerce o cargo a Procuradora 
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de Justiça Laís Coelho Teixeira Cavalcanti, que assumiu o órgão em 15/01/2011, cujas atribuições constam no 
art. 11-A, §2º da LOMPE/PE, sendo o 2º substituto imediato do Procurador-Geral de Justiça em suas ausên-
cias e impedimentos temporários. Por ocasião da inspeção, o membro afirmou residir na comarca de lotação, 
não exercer o magistério e tampouco a advocacia. Destacou, também, jamais ter respondido a procedimento 
administrativo disciplinar.

a) Assessoria de membros no gabinete. A assessoria de membros no gabinete da Subprocuradoria-Geral 
está subdividida em Assessoria Técnica em Matéria Administrativa-Constitucional (ATMA-C) e Assessoria 
Técnica em Matéria Administrativa-Disciplinar (ATMA-D). Na ATMA-C estão lotados 05 (cinco) membros 
que atuam como assessores (Fernando Antônio Carvalho Ribeiro Pessoa, Bettina Estanislau Guedes, Maria 
Ivana Botelho Vieira da Silva, Silvio José Menezes Tavares, Ulisses Araújo e Sá Júnior). Por sua vez, na AT-
MA-D há apenas 01 (um) membro oficiando como assessor, no caso o Dr. Francisco Ortêncio de Carvalho.

b) Estrutura de pessoal do gabinete. A estrutura de pessoal da Subprocuradoria-Geral é composta por 
05 (cinco) servidores, sendo 03 (três) analistas e 02 (duas) técnicas.

c) Sistema de arquivo (controle órgão e dos procedimentos). Realizado por meio do Sistema Inte-
grado de Informações Gerenciais – SIIG.

d) Sistema de controle de atos normativos internos. A informação restou prejudicada, uma vez que 
os atos normativos são expedidos pelo Procurador-Geral de Justiça.

e) Sistema de controle de procedimentos administrativos e requerimentos (férias, licenças, 
diárias, etc.). A Subprocuradora-Geral em Assuntos Administrativos, por delegação do PGJ, assina como 
ordenadora de despesa a ordem de pagamento referente às diárias dos membros.

f) Pendências relativas aos procedimentos administrativos: No gabinete da Subprocuradoria-Geral 
em Assuntos Administrativos não há procedimentos pendentes de análise. Há na Assessoria Técnica em Ma-
téria Administrativa Disciplinar (ATMA-D), para análise, um procedimento administrativo disciplinar com 
pena aplicada pelo CSMP.

g) Controle de processos judiciais de competência do Subprocurador-Geral de Justiça. Tem 
atribuição para processos judiciais, conforme a Portaria 984/2012 (DOE de 1º/07/12, p. 3). O controle é 
realizado pelo Sistema Arquimedes e a tramitação é de responsabilidade das assessorias técnicas.

h) Pendências relativas aos processos judiciais de competência do Subprocurador-Geral de Jus-
tiça: Foram constatadas as seguintes pendências: proc. 0259935-3 (31/10/13); proc. 0310054-7 (12/12/13); 
proc. 0317507-1 (13/01/14); proc. 0318427-2 (23/01/14); proc. 0254561-3 (24/01/14); proc. 0315241-
0 (28/01/14); proc. 0310695-8 (31/01/14); proc. 0273844-9 (03/02/14); proc. 0314221-4 (05/02/14); 
proc. 0129363-6 (11/02/14); proc. 0214028-1 (12/02/14); proc. 0130006-3 (17/02/14); proc. 0171171-1 
(21/02/14); proc. 0313178-4 (21/02/14); e proc. 0311313-5 (25/02/14).

i) Controle das representações ou peças informativas recebidas. A informação restou prejudicada, 
uma vez que as representações ou peças informativas são endereçadas ao PGJ, observou-se, todavia, que, ex-
cepcionalmente, há casos em que são encaminhadas diretamente à SUBADM. Todavia, em qualquer caso, há 
o registro no SIIG.

j) Representações ou peças informativas com pendências. Prejudicado.
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l) Controle de procedimentos administrativos disciplinares. Sim. Ficam a cargo da Assessoria Técnica 
em Matéria Administrativa-Disciplinar (ATMA-D). Controle de tramitação é realizado pelo SIIG. Os pro-
cessos judiciais são controlados pelo Sistema Arquimedes.

m) Procedimentos administrativos disciplinares pendentes de análise: PAD Portaria CGMP 16/2013. Em 15/03/14, o 
CSMP decidiu aplicar a pena de censura. Deu entrada na SUB ADM em 21/03/14. Aguarda a aplicação da pena.

n) Regimento interno da Subprocuradoria-Geral de Justiça. Não há regimento interno na Subpro-
curadoria-Geral de Justiça.

o) Relatório anual da Subprocuradoria-Geral de Justiça. Há relatório bienal, para compor o relatório 
de gestão do PGJ.

p) Feitos (judiciais e administrativos) distribuídos ao Subprocurador-Geral de Justiça:

FEITOS ADMINISTRATIVOS DISTRIBUÍDOS

Período Processos distribuídos Processos devolvidos à 
origem

Processos pendentes de 
distribuição

Saldo

Últimos 6 meses 57 59 00 -

Mês atual 05 10 00 74

q) Processos pendentes de distribuição. Não há processos pendentes de distribuição.

r) Critérios de distribuição dos feitos. A distribuição dos feitos é realizada de acordo com a matéria. 
Assim, ocorrem duas divisões no âmbito da Subprocuradoria-Geral em Assuntos Administrativos (adminis-
trativo/constitucional e administrativo/disciplinar).

s) Publicação da estatística de distribuição. não há publicação de estatística e distribuição pelo MP/PE.

t) Sugestões do Subprocurador-Geral de Justiça. O entrevistado entende que a Subprocuradoria-Geral 
em Assuntos Administrativos deveria abarcar toda a área administrativa do Ministério Público.

u) Observações da equipe. 1) A Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos Administrativos está pro-
visoriamente instalada no prédio do MP da Rua Suassuna, 99. As instalações originais são objeto de reforma. 
Uma das assessorias está instalada provisoriamente na Rua do Sol. 2) A equipe de inspeção constatou que há 
certa demora na decisão dos processos administrativos disciplinares. Cita-se como exemplo o PAD Portaria 
CGMP 04/2008 (relatório final em 04/02/10 e decisão em 07/07/11), o PAD Portaria CGMP 015/2011 
(relatório final em 05/03/13 e decisão em 16/01/14), o PAD Portaria CGMP 001/2012 (relatório final em 
10/08/12 e decisão em 16/01/14), o PAD Portaria CGMP 004/2012 (relatório final em 18/02/13 e decisão 
em 21/03/14) e o PAD Portaria CGMP 004/2013 (relatório final em 03/10/12 e decisão em 27/03/14).

4.2.3. Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos Jurídicos. Exerce o cargo a Procuradora de Justiça 
Maria Helena Nunes Lira, que assumiu o órgão em 04/09/2013, cujas atribuições constam no art. 11-A, §3º da 
LOMPE/PE, sendo o 3º substituto imediato do Procurador-Geral de Justiça em suas ausências e impedimentos 
temporários. Por ocasião da inspeção, o membro afirmou residir na comarca de lotação, não exercer o magistério e 
tampouco a advocacia. Destacou, também, jamais ter respondido a procedimento administrativo disciplinar.
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a) Assessoria de membros no gabinete. De acordo com a LC nº 12/94 (LOMPE/PE), a Subprocurado-
ria-Geral em Assuntos Jurídicos é composta 08 (oito) membros que atuam como assessores, distribuídos da 
seguinte forma: 04 (quatro) na Assessoria Técnica Cível (Ana Maria do Amaral Marinho, Édipo Soares Caval-
canti Filho, Maria Fabianna Ribeiro do Vale Estima, Tatiana Souza Leão Araújo) e 04 (quatro) na Assessoria 
Técnica Criminal (Maria Conceição de Oliveira Martins,  Patrícia de Fátima de Oliveira Torres, Petrúcio 
José Luna de Aquino, Sônia Mara Rocha Carneiro). A Portaria n.º 505/2012 (DOE 13/03/12, p. 9) define 
as atribuições das Assessorias Técnicas. Além disso, por delegação do PGJ, a SubJur também atua nos casos de 
procedimentos disciplinares contra membros do Ministério Público e integrantes do Poder Judiciário que 
necessitem ser judicializados.

b) Estrutura de pessoal do gabinete. A estrutura de pessoal da Subprocuradoria-Geral é composta por 
16 (dezesseis) servidores, sendo 02 (dois) no gabinete, 06 (seis) na Assessoria Cível e 08 (oito) na Assessoria 
Criminal.

c) Sistema de arquivo (controle órgão e dos procedimentos). Realizado por meio do Sistema Arqui-
medes, tanto para os processos como para os expedientes administrativos.

d) Sistema de controle de atos normativos internos. A informação restou prejudicada, uma vez que 
os atos normativos são expedidos pelo Procurador-Geral de Justiça. A entrevistada, excepcionalmente, emite 
atos quando no exercício do cargo de PGJ.

e) Sistema de controle de procedimentos administrativos e requerimentos (férias, licenças, 
diárias, etc.). A informação restou prejudicada, pois os atos são da atribuição do PGJ e da Subprocuradora-
Geral em Assuntos Administrativos.

f) Pendências relativas aos procedimentos administrativos: No gabinete da Subprocuradoria-Geral 
em Assuntos Administrativos não há procedimentos pendentes de análise.

g) Controle de processos judiciais de competência do Subprocurador-Geral de Justiça. O con-
trole é realizado pelo sistema informatizado denominado Arquimedes.

h) Pendências relativas aos processos judiciais de competência do Subprocurador-Geral de 
Justiça: Há apenas 01 (uma) pendência na Assessoria Cível referente ao mês de fevereiro. Atualmente, estão 
trabalhando com os processos do mês de março. Na Assessoria Criminal há 65 (sessenta e cinco) autos trami-
tando na parte extrajudicial e 54 (cinquenta e quatro) autos para apreciação dos Assessores responsáveis pela 
parte judicial. Dentre os 54 (cinquenta e quatro) autos pendentes, 02 (dois) são referente ao ano de 2013.

i) Controle das representações ou peças informativas recebidas. As representações ou peças informa-
tivas ocorrem por meio do sistema informatizado denominado “SIIG”.

j) Representações ou peças informativas com pendências. Não há pendências no cível ou no crime.

l) Controle de procedimentos administrativos disciplinares. A informação restou prejudicada, uma 
vez que a atribuição é da Subprocuradoria-Geral em Assuntos Administrativos.

m) Procedimentos administrativos disciplinares pendentes de análise: A informação restou prejudi-
cada, uma vez que a atribuição é da Subprocuradoria-Geral em Assuntos Administrativos.
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n) Regimento interno da Subprocuradoria-Geral de Justiça. Não há regimento interno na Subpro-
curadoria-Geral de Justiça.

o) Relatório anual da Subprocuradoria-Geral de Justiça. Há relatório anual publicado no Diário 
Oficial Eletrônico do MP/PE.

p) Feitos (judiciais e administrativos) distribuídos ao Subprocurador-Geral de Justiça:

FEITOS JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS DISTRIBUÍDOS

Período Processos distribuídos Processos devolvidos à 
origem

Processos pendentes de 
distribuição

Saldo

Últimos 6 meses 721 615 - -

Mês de fevereiro 145 118 - 179
Obs.: Dados numéricos extraídos dos relatórios até o mês de fevereiro de 2014. Em janeiro e fevereiro, apesar de os processos estarem minutados, 
não foram despachados na totalidade em razão de férias da Subprocuradora-Geral em Assuntos Jurídicos, do Subprocurador-Geral em Assuntos 
Institucionais e do Procurador-Geral de Justiça.

q) Processos pendentes de distribuição. Não há processos pendentes de distribuição.

r) Critérios de distribuição dos feitos. Há uma primeira divisão entre cível e crime. Posteriormente, 
divide-se entre judicial e extrajudicial.

s) Publicação da estatística de distribuição. Não há publicação de estatística e distribuição pelo MP/
PE.

t) Sugestões do Subprocurador-Geral de Justiça. O membro entrevistado sugere melhoria na estrutura 
física (espaço), com ambiente reservado para oitiva de pessoas, além, de aumento no quadro de pessoal para 
fazer frente as investigações.

u) Experiências inovadoras. A título de experiência inovadoras, o membro entrevistado destacou que a 
distribuição dos expedientes e processos é realizada em prazo máximo de 24h.

v) Observações da equipe. 1) Inicialmente, a entrevistada registrou que assumiu o cargo de Subprocura-
dora-Geral em Assuntos Institucionais. Posteriormente, houve uma adequação com o Dr. Fernando Barros 
de Lima, tendo a entrevistada assumido o cargo de Subprocuradora-Geral de Assuntos Jurídicos. 2) As in-
vestigações criminais não são autuadas como PIC, mas como notícia de fato. 3) Notou-se que há muito 
esforço por parte dos Promotores Assessores em cumprir suas funções, mas a estrutura que lhes é oferecida, 
tanto física quanto de pessoal, deixa a desejar. Há sérias carências quanto à estrutura física, posto que além dos 
Promotores Assessores não contarem com gabinetes adequados, não têm local apropriado para realização de 
oitivas, quando necessárias, tendo que se valer do gabinete da Subprocuradora-Geral.

5. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

O Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ), órgão deliberativo e supervisor da administração superior do MP/PE, 
é integrado por todos os Procuradores de Justiça sob a presidência do Procurador-Geral de Justiça. As atribuições 
do Colegiado estão previstas no art. 12 e incisos da Lei Complementar Estadual nº 12/1994 (LOMPE/PE).
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5.1. Estrutura de pessoal do Colegiado. A estrutura de pessoal do CPJ é composta por 04 (quatro) técni-
cos concursados, 02 (dois) servidores sem vínculo (cargo em comissão), 02 (dois) terceirizados e 02 (dois) 
estagiários. Referidos servidores são comuns para secretariar os três órgãos colegiados (Colégio de Procura-
dores de Justiça, Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e Conselho Superior do Ministério 
Público.

5.2. Condições da instalação física do Colegiado. A estrutura física do órgão é composta por 01 (uma) 
sala de aproximadamente 20m², onde funciona a Secretaria dos Órgãos Colegiados, sem iluminação natural e 
onde são acomodadas 07 (sete) pessoas. Os servidores dividem o espaço com os expedientes em tramitação. 
As sessões são realizadas em sala ampla, com mobiliário próprio, adequada ao fim a que se destina, mas que 
já apresenta desgaste pelo uso.

5.3. Sistema de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Sistema de controle manual, com 
um sistema informatizado em fase inicial de implantação.

5.4. Periodicidade das reuniões. De acordo com a norma regimental vigente, as sessões ordinárias são 
realizadas uma vez por mês, na primeira segunda-feira do mês. Em caso de feriado, a sessão é remarcada para 
a segunda-feira seguinte.

5.5. Há publicidade das sessões? Em regra as sessões são públicas, exceto aquelas referentes às questões 
funcionais afetas aos membros do Ministério Público (e.g. procedimentos administrativos disciplinares, etc.).

5.6. Publicação antecipada das pautas das reuniões. A pauta de reuniões é publicada no Diário Oficial 
Eletrônico do Ministério Público de Pernambuco, observado o prazo de 15 (quinze) dias de antecedência. 
Referido prazo justifica-se diante da necessidade de eventual intimação das partes e/ou advogados. Há alguns 
procedimentos que são apresentados em pauta extraordinária.

5.7. Controle de procedimentos de redistribuição de atribuições de órgãos do Ministério Pú-
blico. Conforme verificado, não há um controle específico. As atribuições dos órgãos de execução do Mi-
nistério Público são deliberadas pelo Colégio de Procuradores após análise prévia da Corregedoria-Geral e 
da Secretaria Administrativa.

5.8. Procedimentos de redistribuição de atribuições de órgãos do Ministério Público pendentes 
de análise. Não havia pendências em tais procedimentos. Contudo, tramita perante a Corregedoria-Geral 
e Secretaria Administrativa 01 (um) procedimento para analisar a modificação de atribuições de 04 (quatro) 
Promotorias de Justiça de 3ª entrância, sendo 03 (três) cíveis e 01 (uma) criminal.

5.9. Ata de aprovação da última proposta orçamentária anual. A informação restou prejudicada, pois 
é atribuição do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça (OECPJ).

5.10. Existe regimento interno do Colegiado? Sim, tendo sua publicação no Diário Oficial de Pernam-
buco (DOPE) ocorrido no dia 25/07/2006.

5.11. Controle das recomendações expedidas. Os atos referentes às recomendações e resoluções expe-
didas pelo CPJ estão disponíveis numa pasta no site do Ministério Público de Pernambuco. A última resolu-
ção (Resolução-CPJ n.º 002/2013) foi publicada no DOE de 07/06/13, p. 2).

5.12. Relatório anual do Colegiado. Há 01 (um) relatório não publicado, onde são registrados os núme-
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ros de sessões e a tramitação de procedimentos. Não há registro das resoluções expedidas no relatório.

5.13. Há Órgão Especial? Sim, constituído por 14 (quatorze) membros, sendo 06 (seis) por antiguidade e 
06 (seis) eleitos, além dos membros natos (PGJ e CGMP).

5.14. Controle prévio da proposta orçamentária anual da unidade. A informação restou prejudicada, 
na medida em que a matéria é de atribuição do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça.

5.15. Sugestões do Secretário do Colégio. Melhoria na estrutura física (espaço e pessoal), bem como na 
informatização na tramitação dos procedimentos. Por sua vez, as sugestões da Secretaria são as seguintes: 1) 
ampliação da informatização da secretaria dos órgãos colegiados para abarcar o OECPJ e o Colégio de Pro-
curadores de Justiça; 2) publicação no DOE do relatório anual dos órgãos colegiados (CPJ, OECPJ e CSMP); 
3) definição de prazo para distribuição de processos pela Secretaria dos Órgãos Colegiados e definição de 
prazo para julgamento de processos no CSMP.

5.16. Experiências inovadoras. As sessões são transmitidas ao vivo pela intranet, sendo, posteriormente, 
disponibilizadas no sítio do MP/PE na internet para consulta, incluindo a respectiva ata.

5.17. Observações da equipe. 1) O Promotor de Justiça José Bispo de Melo, Chefe de Gabinete do PGJ, 
exerce, no momento, a função de Secretário dos Órgãos Colegiados da Procurador-Geral de Justiça de Per-
nambuco, tendo assumido a função em novembro de 2013; 2) A distribuição dos procedimentos é realizada 
por sorteio manual, durante a sessão, excluídos os Procuradores de Justiça que ainda estão com processos 
pendentes de análise, bem como o PGJ e o CGMP; 3) Algumas matérias são apresentadas em pauta extra 
(casos de urgência a critério do PGJ) e dispensam relatoria; 4) As votações são realizadas de maneira expressa, 
começando pelo mais novo no Colegiado e terminando pelo mais antigo (decano); 5) O Colégio de Pro-
curadores é composto por 39 (trinta e nove) Procuradores de Justiça; 6) A equipe de inspeção sugere que seja 
estabelecido sistema de controle eficiente (de preferência, informatizado) de entrada, tramitação e saída de 
todos os procedimentos de atribuição do Colégio de Procuradores de Justiça de Pernambuco.

6. ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA.

O Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça (OECPJ) é constituído pelo Procurador-Geral de 
Justiça, que o preside, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, ambos membros natos, e por mais 12 
(doze) membros, sendo 06 (seis) por antiguidade e 06 (seis) eleitos, além do Procurador-Geral de Justiça e 
Corregedor-Geral do Ministério Público, estes dois últimos membros natos. As atribuições do OECPJ estão 
previstas no art. 12A, §§1º e 2º da Lei Complementar Estadual nº 12/1994 (LOMPE/PE).

6.1. Estrutura de pessoal do Colegiado. A estrutura de pessoal do OECPJ é composta por 04 (quatro) 
técnicos concursados, 02 (dois) servidores sem vínculo (cargo em comissão), 02 (dois) terceirizados e 02 
(dois) estagiários. Referidos servidores são comuns para secretariar os três órgãos colegiados (Colégio de 
Procuradores de Justiça, Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e Conselho Superior do 
Ministério Público.

6.2. Condições da instalação física do Colegiado. A estrutura física do órgão é composta por 01 (uma) 
sala de aproximadamente 20m², onde funciona a Secretaria dos Órgãos Colegiados, sem iluminação natural e 
onde são acomodadas 07 (sete) pessoas. Os servidores dividem o espaço com os expedientes em tramitação. 
As sessões são realizadas em sala ampla, com mobiliário próprio, adequada ao fim a que se destina, mas que 
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já apresenta desgaste pelo uso.

6.3. Sistema de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Sistema de controle manual, mas 
com um sistema informatizado em fase inicial de implantação.

6.4. Periodicidade das reuniões. De acordo com a norma regimental vigente, as sessões ordinárias são 
realizadas uma vez por mês, na segunda segunda-feira do mês. Em caso de necessidade, há convocação para 
sessões extraordinárias.

6.5. Há publicidade das sessões? As sessões são públicas, sendo transmitidas pela internet no site do MP/
PE. Posteriormente, são disponibilizados os arquivos com a gravação e a respectiva ata.

6.6. Publicação antecipada das pautas das reuniões. A pauta de reuniões é publicada no Diário Oficial 
do Estado e complementada com a remessa de e-mail para os membros. As partes e/ou advogados são inti-
mados por SEDEX ou AR com prazo mínimo de 15 dias de antecedência.

6.7. Controle de procedimentos de redistribuição de atribuições de órgãos do Ministério Público. 
Conforme verificado, a informação restou prejudicada, pois é de atribuição do Colégio de Procuradores de 
Justiça.

6.8. Procedimentos de redistribuição de atribuições de órgãos do Ministério Público pendentes 
de análise. Conforme constatado, a informação restou prejudicada, pois é de atribuição do Colégio de 
Procuradores de Justiça.

6.9. Ata de aprovação da última proposta orçamentária anual. Foi aprovada, por unanimidade, em 
12/09/2013.

6.10. Existe regimento interno do Colegiado? Sim. O regimento do Colegiado foi aprovado e imple-
mentado pela Resolução nº 001/2006-CPJ.

6.11. Controle das recomendações expedidas. A informação restou prejudicada porque o OECPJ não 
emite recomendações ou resoluções.

6.12. Relatório anual do Colegiado. Há relatório anual englobando a situação dos processos existentes na 
secretaria, os recursos que passaram pelo colegiado, as pendências existentes etc. Não há publicação do relatório, 
apenas é encaminhado para a Chefia de Gabinete. No último relatório de gestão, no final do primeiro mandato 
do PGJ, houve referência às atividades do OECPJ, com um demonstrativo numérico dos processos julgados.

6.13. Controle prévio da proposta orçamentária anual da unidade. Referido controle é realizado 
pela Assessoria Ministerial de Planejamento, vinculada à Secretaria-Geral, subordinada à Subprocuradora-
Geral em Assuntos Administrativos.

6.14. Sugestões do Secretário do Colégio. Melhoria na estrutura física (espaço e pessoal), bem como na 
informatização na tramitação dos procedimentos.

6.15. Experiências inovadoras. As sessões são transmitidas ao vivo pela intranet, sendo, posteriormente, 
disponibilizadas no sítio do MP/PE na internet para consulta, incluindo a respectiva ata.
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6.16. Observações da equipe. 1) Com relação aos procedimentos pendentes de análise pelos relatores, 
há, por parte da secretaria, um acompanhamento. Nos processos disciplinares, o CGMP seguidamente faz 
um pedido para que os relatores agilizem. 2) A equipe de inspeção sugere que seja estabelecido sistema de 
controle eficiente, de preferência, informatizado, de entrada, tramitação e saída de todos os procedimentos.

7. CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) compõe a Administração Superior do MP/PE, sendo in-
tegrado pelo Procurador-Geral de Justiça, que o preside, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, ambos 
membros natos, e por mais 07 (sete) Procuradores de Justiça eleitos pelos integrantes da carreira com os respectivos 
suplentes, também Procuradores de Justiça, para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução pelo mesmo 
processo. A eleição é regulamentada e convocada pelo Colégio de Procuradores de Justiça e acontece após 45 (qua-
renta e cinco) dias da data da eleição do Procurador-Geral de Justiça, obedecido ao disposto no art.8º, § 2º, incisos 
II a VII da Lei Complementar Estadual nº 12/1994. As atribuições do CSMP estão previstas nos artigos 14 e 15 da 
LOMPE/PE, bem como no art. 7º da Resolução CSMP 001/1999, a qual versa acerca do Regimento Interno do 
Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Pernambuco.

7.1. Estrutura de pessoal do Conselho. A estrutura de pessoal do CSMP é composta por 04 (quatro) 
técnicos concursados, 02 (dois) servidores sem vínculo (cargo em comissão), 02 (dois) terceirizados e 02 
(dois) estagiários. Referidos servidores são comuns para secretariar os três órgãos colegiados (Colégio de 
Procuradores de Justiça, Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e Conselho Superior do 
Ministério Público.

7.2. Condições da instalação física do Conselho. A estrutura física do órgão é composta por 01 (uma) 
sala de aproximadamente 20m², onde funciona a Secretaria dos Órgãos Colegiados, sem iluminação natural e 
onde são acomodadas 07 (sete) pessoas. Os servidores dividem o espaço com os expedientes em tramitação. 
As sessões são realizadas em sala ampla, com mobiliário próprio, adequada ao fim a que se destina, mas que 
já apresenta desgaste pelo uso.

7.3. Secretaria do Conselho. A secretaria do órgão é exercida pelo Chefe de Gabinete, Dr. José Bispo de 
Melo (Promotor de Justiça).

7.4. Sistema de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). O controle realizado por planilha 
(Excel). Desde janeiro, no entanto, estão trabalhando na elaboração de um sistema para controle da distribui-
ção e tramitação dos procedimentos. Estão em fase de teste do novo sistema, que já está instalado. Há previsão 
de implantação no início de abril/14. Por tais motivos, não há como extrair relatório dos procedimentos pela 
data de entrada que ainda estejam tramitando.

7.5. Periodicidade das reuniões. Ordinariamente, uma vez por semana (quarta-feira) e extraordinariamente sem-
pre que houver necessidade. No ano de 2013, foram realizadas 46 (quarenta e seis) sessões ordinárias e apenas 03 (três) 
sessões extraordinárias. No ano de 2014, até a presente data, já foram realizadas (03) três reuniões extraordinárias.

7.6. Publicação antecipada das pautas de reuniões. A pauta de reuniões é publicada todas as segun-
das-feiras no Diário Oficial do Estado.

7.7. Publicidade das sessões. As sessões são públicas, sendo transmitidas pela internet no site do MP/PE. 
Posteriormente, são disponibilizados os arquivos com a gravação e a respectiva ata.
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7.8. Publicação prévia dos editais de movimentação na carreira. Os editais são publicados no Diário 
Oficial do Estado por duas oportunidades, bem a disponibilização da habilitação via sistema.

7.9. Votação aberta e fundamentada. Os relatores apresentam seus votos, por escrito ou oralmente, nas 
sessões de julgamento. Após a manifestação do relator, inicia-se a votação seguindo a ordem do mais novo 
para o mais antigo. Na votação dos editais de movimentação na carreira também é observada essa ordem.

7.10. Controle dos procedimentos de movimentação na carreira. Embora exista controle de proce-
dimentos de movimentação na carreira, realizado pela PGJ, o mesmo não se apresenta eficaz. A sistemática 
ocorre da seguinte maneira: O PGJ declara a vacância do cargo e, se entender, provoca o CSMP para abertura 
de edital. O CSMP pode, ao analisar o quadro geral das promotorias de justiça, sugerir ao PGJ a abertura de 
edital. Na prática existem vários cargos vagos, em regime de substituição e designação, sem que, no prazo 
legal (60 dias), seja deliberado, pelo CSMP, sobre a abertura ou não de edital, situação que contraria o disposto 
no art. 62 da Lei n. 8.625/1993, repetido no art. 45, §2º, da Lei Orgânica do MP/PE. Também não há um 
controle eficiente sobre as remanescências de lista de merecimento.

7.11. Ato que fixa critérios de aferição do merecimento (Res. n. 02/CNMP). Os critérios de aferi-
ção de merecimento estão prescritos na Instrução Normativa CSMP n.º 001/2008, DOE-MP, de 12/04/08.

7.12. Controle de procedimentos diversos (aposentadoria compulsória, verificação da incapa-
cidade física ou mental, exceções de impedimento ou suspeição). O CSMP não tem atribuições 
para analisar aposentaria compulsória e verificação de incapacidade física e mental. Com relação às exceções 
de impedimento ou suspeição, deve o membro do Ministério Público fazer a comunicação ao substituto 
de tabela e comunicar ao CSMP. O CSMP apenas toma conhecimento. Por outro lado, caso não ocorra a 
comunicação ao substituto de tabela, o CSMP encaminha ao gabinete do PGJ para designar o substituto.

7.13. Controle das revisões de arquivamento de inquéritos civis e procedimentos preparatórios. 
Embora exista, não se apresenta eficaz, pois há apenas uma planilha (Excel) na qual são registrados os trâmites 
dos inquéritos civis e procedimentos preparatórios.

7.14. Controle de procedimentos de vitaliciamento dos membros do Ministério Público. Trimes-
tralmente, a CGMP encaminha o parecer referente às peças produzidas pelo promotor de justiça em estágio 
probatório. O expediente é distribuído por “sorteio automático” que, na verdade, não é sorteio, é uma forma 
de rodízio, começando pelo Conselheiro mais votado, seguindo em ordem decrescente. O Conselheiro fica 
prevento para os demais relatórios do mesmo promotor de justiça. No 9º relatório, a Corregedoria-Geral faz 
um relatório final, sugerindo o vitaliciamento ou não. O procedimento é relatado e votado. Não há casos, 
nos últimos três anos, de não vitaliciamento.

7.15. Procedimentos de autorização de afastamento nos últimos 5 anos. Há sistema específico 
implementado pela Resolução nº 003/2013 que regulamenta os afastamentos dos membros para estudo. 
Permite o afastamento de até 02 (dois) membros por período de 02 (dois) anos, limitado a 5% do efetivo total 
e de 10% por circunscrição da totalidade dos cargos efetivamente providos.

7.16. Procedimentos de disponibilidade e remoção de ofício nos últimos 5 anos. Não há ultima-
mente caso de disponibilidade de membro. Com relação a remoção compulsória, há um caso recente julgado 
procedente, mas que não foi aplicado em razão da morte do membro que seria beneficiado, no caso o Dr. 
Thiago Faria Soares, Promotor de Justiça que oficiava na Comarca de Itaíba/PE, o qual foi vítima de homicídio.
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7.17. Controle dos assentos do Colegiado. A secretaria do CSMP informou que não há registro de edição de assentos.

7.18. Existe regimento interno do Colegiado? Sim, sendo regulamentado pela Resolução nº 01/1999-CSMP.

7.19. Sugestões do Secretário do Colegiado. A Secretaria dos Órgãos Colegiados apresentou as seguin-
tes sugestões: 1) ampliação da informatização dos órgãos colegiados, alcançando o Colégio de Procuradores 
de Justiça e o Órgão Especial; 2) publicação do relatório anual dos órgãos colegiados no Diário Oficial do 
Estado; 3) definição de prazo para a distribuição de processos pela Secretaria OECPJ e prazo para julgamento 
de processos do CSMP; 4) normatização dos procedimentos na Secretaria dos Órgãos Colegiados, fixando-se 
a forma de tramitação dos procedimentos; 5) sistematização dos editais de promoção e remoção, com con-
trole dos últimos cinco anos; 6) elaborar organograma e fluxograma das atividades desempenhadas nos órgão 
colegiados (CPJ, OECPJ e CSMP); 7) definição de padronização para envio de documentos à Secretaria 
pelos Promotores de Justiça, órgãos internos e externos do MP; e 8) auditoria anual do CNMP.

7.20. Experiências inovadoras. As sessões são transmitidas ao vivo pela intranet, sendo, posteriormente, 
disponibilizadas no sítio do MP/PE na internet para consulta, incluindo a respectiva ata.

7.21. Observações da equipe de inspeção. 1) A equipe de inspeção sugere que seja estabelecido sistema 
de controle eficiente, de preferência, informatizado, de entradas, tramitação e saída de todos os procedimen-
tos; 2) Constatou-se que não há controle eficiente sobre algumas rotinas inerentes à atribuição do CSMP, tais 
como: o número de vezes que um candidato à promoção ou remoção figurou em lista de merecimento (re-
manescente de lista), o prazo de permanência de procedimentos com o relator; e 3) Inobservância reiterada 
do previsto no artigo 62 da Lei n. 8.625/1993 e no artigo 45, § 2º, da LC 12/94 (Lei Orgânica do MPPE), 
que fixam em 60 dias o prazo para abertura de edital de remoção e/ou promoção.
 

8. CORREGEDORIA-GERAL

A Corregedoria-Geral do Ministério Público, órgão integrante da Administração Superior do MPE/PE, 
atua na orientação, fiscalização e acompanhamento das atividades funcionais dos membros (art. 16, caput, 
da LOMPE/PE). Seu dirigente é eleito pelo Colégio de Procuradores, dentre Procuradores de Justiça, na 
mesma data da eleição dos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público, para mandato de dois 
anos, permitida uma recondução pelo mesmo processo (art. 17, caput, da LOMPE/PE). Ainda segundo a 
LOMPE/PE (art. 17, §3º), a Corregedoria-Geral do MPE/PE poderá contar com o assessoramento de até 
seis Promotores de Justiça da mais elevada entrância, indicados pelo Corregedor-Geral e designados pelo 
Procurador-Geral de Justiça.

8.1. CORREGEDOR-GERAL

O Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Pernambuco, por ocasião da inspeção, era o Pro-
curador de Justiça Renato da Silva Filho, que assumiu o cargo em 15 de março de 2013. O Corregedor-Geral 
afirmou residir na localidade de lotação, não exercer o magistério nem a advocacia e que não respondeu ou 
está respondendo a procedimento administrativo disciplinar.

8.1.1. Assessoria da Corregedoria-Geral. A Assessoria da Corregedoria-Geral é composta pelos seguin-
tes membros:

a) José Roberto da Silva. Assumiu a função em março de 2013. É o titular da 36ª Promotoria de Justiça 
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Criminal da Capital. Reside na comarca de lotação e não exerce o magistério nem a advocacia. Não participa 
no momento de curso de aperfeiçoamento, não respondeu ou está respondendo a procedimento administra-
tivo disciplinar e cumpre expediente diariamente de 12h às 18h, à exceção das terças-feiras que comparece 
de 08h às 18h em razão de revezamento com os demais PJ Assessores.

b) Hélio José de Carvalho Xavier. Assumiu a função em abril de 2009. É o titular da 42ª Promotoria 
de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (Apuração de Ato Infracional). Reside na comarca de lotação 
e não exerce o magistério nem a advocacia. Não participa no momento de curso de aperfeiçoamento, não 
respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar e cumpre expediente diariamente 
de 12h às 18h, à exceção de 02 (dois) dias na semana que comparece de 08h às 19h em razão de revezamento 
com os demais PJ Assessores.

c) José Paulo Cavalcanti Xavier Filho. Assumiu a função em outubro de 2010. É o 45º Promotor de 
Justiça Substituto (atuação em comarca da capital). Reside na comarca de lotação e não exerce o magistério 
nem a advocacia. Não participa no momento de curso de aperfeiçoamento, não respondeu ou está respon-
dendo a procedimento administrativo disciplinar e cumpre expediente diariamente de 12h às 18h, à exceção 
das terças e quintas que comparece de 08h às 18h em razão de revezamento com os demais PJ Assessores. A 
título de sugestão/observação, o membro auxiliar fez as seguintes considerações: 1) Cita como boa práti-
ca, o foco da Corregedoria-Geral na atividade extrajudicial. 2) Também entende necessária a uniformização 
do procedimento administrativo disciplinar.

d) Patrícia Carneiro Tavares. Assumiu a função em março de 2013. É a titular da 3ª Promotoria de Justiça 
Criminal da Capital. Reside na comarca de lotação e não exerce o magistério nem a advocacia. Não participa 
no momento de curso de aperfeiçoamento, não respondeu ou está respondendo a procedimento adminis-
trativo disciplinar e cumpre expediente diariamente de 10h às 19h. A título de sugestão/observação, o 
membro auxiliar fez as seguintes considerações: 1) Ressalta como fator positivo a integração da equipe da 
Corregedoria-Geral. 2) Como ponto negativo, aponta o espaço físico que deixa a desejar.

8.1.2. Substituto legal do Corregedor-Geral. O atual Corregedor-Geral Substituto é a Procuradora de 
Justiça Dayse Maria de Andrade Costa Pereira, que assumiu o órgão em março de 2013. É a titular da 
11ª Procuradoria de Justiça Cível. Reside na comarca de lotação e não exerce o magistério nem a advocacia. 
É mestranda em Direito Constitucional pela Escola Superior da Magistratura de Pernambuco em convênio 
com a Faculdade de Direito de Lisboa. Não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo 
disciplinar e cumpre expediente diariamente de 09h às 18h.

8.1.3. Estrutura de pessoal. O quadro de servidores da Corregedoria-Geral é composto por 25 (vinte e 
cinco) pessoas, sendo: 06 (seis) Promotores de Justiça Assessores (dedicação exclusiva); 03 (três) analistas mi-
nisteriais (nível superior); 10 (dez) técnicos ministeriais (nível médio); 03 (três) estagiários (ensino médio)e 
03 (três) motoristas (exclusivos da CGMP).

8.1.4. Estrutura física. O Órgão está localizado em sede própria, constituído da seguinte forma: gabinete do Cor-
regedor-Geral (10m²); gabinete da Corregedora-Geral Substituta; 01 (uma) sala onde ficam os 06 (seis) Promotores 
de Justiça Assessores; 01 (uma) sala de reuniões (25m²); 01 (uma) sala onde trabalha o Apoio Administrativo; 02 (duas) 
salas para os analistas; e a recepção. A Corregedoria-Geral ocupa aproximadamente a metade do 3º andar do prédio.

8.1.5. Sistemas de arquivo: O órgão mantém cadastro informatizado dos procedimentos, os quais são 
registrados no Sistema Arquimedes. Há também arquivo físico em papel. Os procedimentos disciplinares são 
arquivados em mídia CD-r.
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8.1.6. Procedimentos disciplinares pendentes de análise pela Corregedoria-Geral: Encontravam-
se em tramitação na Corregedoria-Geral 28 (vinte e oito) procedimentos administrativos disciplinares e 01 
(uma) sindicância, conforme documento apresentado a equipe de inspeção. Tramitam também 16 (dezesseis) 
procedimentos de pedido de informações. Ao todo, são 45 (quarenta e cinco) procedimentos.

8.1.7. Há regimento interno? Conforme resposta ao item 1 do Ofício CN-CNMP nº 698/2014, foi 
encaminhada à Corregedoria Nacional cópia do ATO Nº 184/PGJ-CGMP, de 24 de novembro de 1994, o 
qual versa acerca do Regulamento da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Pernambuco.
 
8.1.8. Relatório anual da Corregedoria. Há a elaboração de relatório anual de atividades, o qual é en-
caminhado ao CSMP até o dia 15 de fevereiro de cada ano. A partir de 2014, o CGMP passou a encaminhar 
o relatório anual aos 39 Procuradores de Justiça. A aprovação do relatório segue a seguinte sistemática: o 
relatório é distribuído para um relator que o examina e o submete à apreciação do Colegiado.

8.1.9. Manifestações em procedimentos de autorização de residência fora da comarca.  A CGMP se 
manifesta sobre todos os procedimentos de pedido de autorização para residir fora da comarca. Há um cadastro na 
CGMP sobre quem está autorizado a residir fora da comarca. Existe um total de 76 membros autorizados. Não há 
casos de procuradores de justiça que tenham solicitado autorização para residir fora da comarca.

8.1.10. Controle dos relatórios de atividades. Os relatórios devidos ao CNMP são encaminhados di-
retamente pelos promotores de justiça. Há um funcionário específico para controlar quem remete (ou não) 
os relatórios devidos. Quando detectado a ausência de remessa, a questão é repassada a um dos Promotores 
Assessores da Corregedoria para fazer a cobrança.

8.1.11. Assentos funcionais. Existe um sistema local, interno da Corregedoria-Geral, denominado “Proje-
to”, o qual controla e facilita a organização das informações acerca da vida funcional dos membros do MP/
PE (ex.: lotação, designação, afastamentos, magistério, residência fora da comarca). Por sua vez, na PGJ existe 
outro sistema de controle no Departamento de Pessoal.

8.1.12. Expedição de atos, portarias e recomendações. Somente a PGJ e a CGMP tem atribuições de en-
caminhar atos para a publicação direta na imprensa oficial. Dentre os atos publicados, destacam-se as portarias de 
processo administrativo disciplinar, os avisos (exercício do magistério), as portarias das correições, recomendações 
sobre determinados temas de interesse institucional (tanto por iniciativa do CSMP, como da própria CGMP).

8.1.13. Acompanhamento de estagiários. Tanto o recrutamento como a distribuição dos estagiários é 
realizada pela Escola Superior do Ministério Público.

8.1.14. Sugestões do Corregedor Geral: Entende necessária a unificação do procedimento administrati-
vo disciplinar, bem como das penas, com maior autonomia das Corregedorias-Gerais.

8.1.15. Experiências inovadoras. 1) O acompanhamento do estágio probatório, com ênfase na orienta-
ção. 2) O registro fotográfico das instalações precárias das promotorias de justiça durante as correições.

8.1.16. Observações da Equipe de Inspeção: Por ocasião das entrevistas realizadas com os membros que 
atuam na Corregedoria, foram constatadas as seguintes situações:

a) José Roberto da Silva. 1) O membro entrevistado ingressou no MP/PE em 1995. 2) Cada Promo-
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tor de Justiça Assessor tem a responsabilidade sobre um determinado número de cargos. O entrevistado é 
responsável por três circunscrições (7ª, 8ª e 12ª). Além dessas, também é responsável por parte dos cargos da 
circunscrição da capital. Não há exata correlação entre as 18 circunscrições com os cargos a que determi-
nado PJ Assessor fica responsável. Entre outras, os PJ Assessores tem atribuição para análise preliminar sobre 
as reclamações disciplinares. 3) Com relação ao estágio probatório, há um rodízio na análise dos trabalhos 
encaminhados pelo PJ, ou seja, um mesmo PJ em estágio tem seus trabalhos analisados por mais de um Pro-
motor Corregedor.

b) Hélio José de Carvalho Xavier. 1) O membro entrevistado ingressou no MP/PE em 1993. 2) Há necessi-
dade de aumentar a estrutura física, com salas individuais para os PJ Assessores. Melhoraria muito a concentração.

c) Patrícia Carneiro Tavares. 1) Em Recife existem 88 cargos nas Promotorias de Justiça Cíveis e Cri-
minais. Com os PJ da Cidadania (60), temos um valor aproximado de 148 Promotores de Justiça. Existem 45 
cargos de PJ substitutos, sendo que alguns destes já foram transformados em titulares, sem refazer a renumera-
ção. 2) Os Promotores de Justiça Assessores da Corregedoria-Geral, Drs. Helder Limeira Florentino de Lima 
e Jurandir Beserra de Vasconcelos não foram entrevistados porque estavam de férias no período da inspeção.

d) Corregedora-Geral Substituta Dayse Maria de Andrade Costa Pereira. 1) Exerce, por delegação, 
as mesmas atribuições do Corregedor-Geral, não se limitando a atuar nos impedimentos. Atua de forma 
concomitante. 2) A entrevistada tem pouca vivência de Corregedoria, mas o suficiente para perceber que 
a atividade é desenvolvida de uma forma muito coesa e de forma eficiente. 3) A entrevistada é quem faz as 
correições das promotorias de justiça localizadas no interior do Estado de Pernambuco. Para tanto, adotou a 
sistemática de fotografar as instalações da promotoria de justiça inspecionada. Assim como existem PJ com 
estrutura excelente, há outras que precisam de melhorias. 4) Há necessidade de uma visão social mais abran-
gente por parte dos membros do Ministério Público.

8.2. Procedimentos Disciplinares (Março/2013 a Fevereiro/2014)

Procedimentos Disciplinares Instaurados Arquivados Transformados em IAD ou PAD

Sindicância 01 01 –

Inquéritos administrativos – – –

Processos administrativos 19 07 –

Outros procedimentos (especificar): Solicita-
ção de informações

03 02 –

SANÇÕES DISCIPLINARES APLIACADAS QUANTIDADE

Advertência 01

Censura –

Suspensão 01

Demissão –

Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade –

Recursos interpostos contra decisão do PGJ 02

8.2.1. Penalidades aplicadas nos últimos 12 meses (pela Corregedoria ou pelo órgão colegiado). 
No período acima, a Corregedoria-Geral aplicou como penalidade 01 (uma) “advertência” e 01 (uma) “sus-
pensão”, sem, no entanto, especificar os nomes dos membros punidos.

8.2.1.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Afirma-se neste item que a Corregedoria Geral aplicou 
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duas penalidades nos 12 (doze) meses antecedentes à inspeção. Convém esclarecer, que a Corregedoria Geral 
do Ministério Público não tem atribuição para aplicar penalidades. Nos termos dos artigos 9º, X; 16, VI, e 
96 – A, § 9º, II, da Lei Complementar Estadual nº 12, de 27/12/1994 (Lei Orgânica Estadual do Ministério 
Público – LOEMP), essa atribuição é da Procuradoria Geral de Justiça.

8.3. Inspeções e Correições.

8.3.1. Quantidade de inspeções/correições realizadas nos últimos 12 meses. As inspeções e cor-
reições são realizadas de acordo com a Resolução nº 01/2009 e com a Resolução nº 43/2010-CNMP, cuja 
periodicidade é de 03 (três) anos. Nesse período, a Corregedoria-Geral informou terem sido realizadas 101 
(cento e um) inspeções e 133 (cento e trinta e três) correições nos órgãos do Ministério Público do Estado de 
Pernambuco. Foi encaminhada à Corregedoria Nacional, em resposta ao Ofício CN-CNMP nº 698/2014, 
o extrato detalhado das inspeções e correições realizadas no período de março/2013 a fevereiro/2014, bem 
como a conclusão desse trabalho correicional.

8.3.2. Controle de resultado relativamente a procedimentos disciplinares pela Corregedoria-Ge-
ral. Esse controle é realizado por meio de planilha eletrônica. Atualmente, todos os processos disciplinares, 
depois de julgados, retornam para a CGMP para fins de registro.

8.4. Estágio Probatório.

8.4.1. Acompanhamento do estágio probatório dos membros. Há ato específico para acompanha-
mento do estágio probatório (Resolução n.º 002/1998). Atualmente existem 28 Promotores de Justiça em 
estágio probatório. Os Promotores de Justiça em estágio probatório remetem, mensalmente, cópia de todas as 
peças produzidas. A cada 03 (três) meses, o Promotor-Assessor da CGMP elabora um parecer sobre os traba-
lhos encaminhados. Após aprovado pelo Corregedor-Geral, os trabalhos são encaminhados para o CSMP. A 
Lei Orgânica determina que no final do estágio probatório os assentamentos sejam encaminhados ao CSMP 
para deliberar sobre o vitaliciamento. Não há avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio 
probatório. Por amostragem, foi analisado, dentre as pastas colocadas à disposição da equipe de inspeção, o 7º 
Relatório Trimestral da Doutora Fabiana Machado R. de Lima, Promotora de Justiça de Ferreiros. Há uma 
ficha contendo um índice das peças encaminhadas e um CD com as peças gravadas.

8.4.2. Quantidade de Membros em estágio probatório nos últimos 24 meses.

NOME POSSE SITUAÇÃO

Ademilton Das Virgens Carvalho Leitão 14/05/2012 Em estágio probatório. (1)

Aline Arroxelas Galvao De Lima 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 591/2013, 
publicada no DOE de 04/04/2013.

Aline Daniela Florêncio Laranjeira 04/01/2012 Em estágio probatório. (2)

Almir Oliveira De Amorim Júnior 29/07/2011 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 1603/2013, 
publicada no DOE de 10/10/2013.

Antônio Rolemberg Feitosa Junior 04/01/2012 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 222/2014, 
publicada no DOE de 06/02/2014.

Aurinilton Leão Carlos Sobrinho 17/12/2012 Em estágio probatório. (3)

Bianca Cunha De Almeida Albuquerque 14/05/2012  Em estágio probatório. (4)

Bianca Stella Azevedo Barroso 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 591/2013, 
publicada no DOE de 04/04/2013.
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Bruno Da Silva Ramos 17/12/2012 Em estágio probatório. (5)

Bruno De Brito Veiga 17/12/2012 Em estágio probatório. (6)

Camila Amaral De Melo Texeira 14/05/2012 Em estágio probatório. (7)

Carlos Henrique Tavares Almeida 17/12/2012 Em estágio probatório. (8)

Carolina De Moura Cordeiro Pontes 04/01/2012 Em estágio probatório, com relatório final de vitaliciamento encaminhado ao 
CSMP em 29/01/14, através do Ofício CGMP nº 0127/2014.

Cintia Micaella Granja 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 592/2013, 
publicada no DOE de 10/04/2013.

NOME POSSE SITUAÇÃO

Daniel De Ataíde Martins 29/07/2011 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 1245/2013, 
publicada no DOE de 16/08/2013.

Daniel Gustavo Meneguz Moreno                                                                                     04/01/2012 Em estágio probatório, com relatório final de vitaliciamento encaminhado ao 
CSMP em 03/12/13, através do Ofício CGMP nº 3098/2013.

Danielle Belgo De Freitas 17/12/2012 Em estágio probatório. (9)

Danielle Ribeiro Dantas C. Clementino                   04/01/2012 Em estágio probatório. (10)

Danielly Da Silva Lopes 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 592/2013, 
publicada no DOE de 10/04/2013.

Diego Albuquerque Tavares 14/05/2012 Em estágio probatório. (11)

Diogenes Luciano Nogueira Moreira 14/05/2012 Em estágio probatório. (12)

Edeilson Lins De Sousa Júnior 14/12/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 594/2013, 
publicada no DOE de 04/04/2013.

Eduardo Henrique Gil Messias De Melo 14/12/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 703/2013, 
publicada no DOE de 24/04/2013.

Eduardo Leal Dos Santos 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 593/2013, 
publicada no DOE de 04/04/2013.

Elisa Cadore Foletto 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 592/2013, 
publicada no DOE de 10/04/2013.

Elson Ribeiro 04/01/2012 Em estágio probatório, com relatório final de vitaliciamento encaminhado ao 
CSMP em 24/01/14, através do Ofício CGMP nº 0104/2014.

Emmanuel Cavalcanti Pacheco 17/12/2012 Em estágio probatório. (13)

Ericka Garmes Pires Veras 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 1245/2013, 
publicada no DOE de 16/08/2013.

Érico De Oliveira Santos 17/12/2012 Em estágio probatório. (14)

NOME POSSE SITUAÇÃO

Evânia Cintian De Aguiar Pereira 24/10/2013 Em estágio probatório. (15)

Fabiana De Souza Silva Albuquerque 18/12/2012 Em estágio probatório. (16)

Fabiana Kiusca Seabra Dos Santos 29/07/2011 Em estágio probatório. (17)

Fabiana Machado Raimundo De Lima 14/05/2012 Em estágio probatório. (18)

Fabiana Virginio Patriota Tavares 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 592/2013, 
publicada no DOE de 10/04/2013.

Fabiano De Melo Pessoa 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 593/2013, 
publicada no DOE de 04/04/2013.

Fabiano Morais De Holanda Beltrão 04/01/2012 Em estágio probatório. (19)

Felipe Akel Pereira De Araújo 29/07/2011 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 1391/2013, 
publicada no DOE de 17/09/2013.

Fernando Della Lata Camargo 14/05/2012 Em estágio probatório. (20)

Janine Brandão Morais 04/01/2012 Em estágio probatório. (21)

Juliana Pazinato 04/01/2012 Em estágio probatório. (22)
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Julio Cesar Cavalcanti Elihimias 14/05/2012 Em estágio probatório. (23)

Leôncio Tavares Dias 14/12/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 595/2013, 
publicada no DOE de 04/04/2013.

Liana Menezes Santos 29/07/2011 Indicado o vitaliciamento , confirmado pela Portaria POR PGJ nº 1391/2013, 
publicada no DOE de 17/09/2013.

Lorena De Medeiros Santos 15/04/2011 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 1162/2013, 
publicada no DOE de 03/08/2013.

Manoel Dias Da Purificação Neto 17/12/2012 Em estágio probatório. (24)

Manuela De Oliveira Gonçalves 14/05/2012 Em estágio probatório. (25)

Marcelo Greenhalgh De Cerqueira Lima 
E Moraes Penalva Santos

14/12/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 795/2013, 
publicada no DOE de 15/05/2013.

NOME POSSE SITUAÇÃO

Marcelo Tebet Halfeld 29/07/2011 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 1391/2013, 
publicada no DOE de 17/09/2013.

Mariana Candido Silva 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 592/2013, 
publicada no DOE de 10/04/2013.

Mariana Lamenha Gomes De Barros 15/04/2011 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 1245/2013, 
publicada no DOE de 16/08/2013.

Mario Lima Costa Gomes De Barros 14/05/2012 Em estágio probatório. (26)

Mirela Maria Iglesias Laupman 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 593/2013, 
publicada no DOE de 04/04/2013.

Oscar Ricardo De Andrade Nobrega 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 593/2013, 
publicada no DOE de 04/04/2013.

Paulo Diego Sales Brito 17/12/2012 Em estágio probatório. (27)

Petrônio Benedito B. Ralile Júnior 15/04/2011 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 1163/2013, 
publicada no DOE de 03/08/2013.

Rafaela Melo De Carvalho Vaz 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 1245/2013, 
publicada no DOE de 16/08/2013.

Russeaux Vieira De Araujo 15/04/2011 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 1273/2013, 
publicada no DOE de 28/08/2013.

Sarah Lemos Silva 24/10/2013 Em estágio probatório. (28)

Sophia Wolfovitch Spinola 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 1391/2013, 
publicada no DOE de 17/09/2013.

Tanusia Santana Da Silva 15/04/2011 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 1162/2013, 
publicada no DOE de 03/08/2013.

Tayjane Cabral De Almeida 14/12/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 593/2013, 
publicada no DOE de 04/04/2013.

Thiago Faria Soares 17/12/2013 Falecido em 14/10/2013

NOME POSSE SITUAÇÃO

Vanessa Cavalcanti De Araujo 22/07/2010 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 591/2013, 
publicada no DOE de 04/04/2013.

Wesley Odeon Teles Dos Santos 04/01/2012 Indicado o vitaliciamento, confirmado pela Portaria POR PGJ nº 242/2013, publi-
cada no DOE de 08/02/2014.

8.5. Resoluções do CNMP

8.5.1. Controle do Exercício do Magistério (Res. Nº 73, CNMP). Anualmente, o CGMP publica no 
DOE (eletrônico), exclusivo do Ministério Público, e remete comunicação por e-mail, solicitando informa-
ções acerca do exercício do magistério e da carga horária, bem como se na localidade de lotação ou fora dela 
(caso em que deve informar o ato de autorização).
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8.5.2. Controle das Interceptações Telefônicas (Res. nº 36/CNMP). Os promotores de justiça enca-
minham para a CGMP que, após validação, encaminha para o CNMP.

8.5.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP). É regulamentada por meio de ato 
próprio, no caso a Resolução nº 01/2009.

8.5.4. Informações Conselho Nacional do Ministério Público. É utilizado o sistema de informações 
da Corregedoria Nacional do CNMP.

9. CENTRO DE ESTUDO E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - CEAF 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, do Ministério Público do Estado de Pernam-
buco é dirigido pelo Dra. Deluse Amaral Rolim Florentino (Promotora de Justiça), que assumiu o órgão 
em 23 de janeiro de 2013. No ato da inspeção o membro informou que reside na localidade de lotação, não 
leciona nem tampouco advoga, cumpre expediente diariamente de 12h às 18h e não respondeu ou responde 
a procedimento administrativo disciplinar.

9.1. Controle de atividades.  Todas as atividades desenvolvidas são arquivadas em pastas físicas e em plani-
lhas Excel. Referido controle está em processo de transição para registro das atividades no sistema Arquimedes. 
O relatório anual das atividades é encaminhado anualmente para os Órgãos Superiores. Os professores-o-
rientadores oriundos do próprio MP/PE não são remunerados.

9.2. Estrutura de pessoal. O quadro de pessoal do CEAF é composto por 05 (cinco) técnicos ministeriais, 
03 (três) analistas ministeriais, 01 (uma) recepcionista terceirizada, 01 (um) servidor cedido do Governo do 
Estado de Pernambuco e 01 (uma) estagiária de pedagogia.
 
9.3. Condições das instalações físicas. O CEAF está localizado em prédio disponibilizado ao Ministério 
Público do Estado de Pernambuco, que não o ocupa com exclusividade, mas dividindo com a Procuradoria-
Geral do Estado de Pernambuco, em razão de o espaço em que a ESMP funcionava está em reforma, não 
havendo previsão exata do término desta. O espaço ocupado pelo CEAF é considerado insuficiente pela 
diretora. Foi também apresentado à equipe de inspeção 01 (um) projeto de reestruturação orgânica do Órgão. 
Há 01 (um) gabinete que é dividido pela diretora e pelo coordenador do estágio, 01 (uma) antessala em que 
funciona a secretaria e a recepção e 01 (uma) sala em que funciona o apoio técnico-pedagógico e de estágio.

9.4. Sistema de arquivo. O CEAF organiza seus arquivos por meios de pastas físicas e planilha (excel). Foi 
informado que o Órgão está trabalhando para que o mecanismo de arquivamento se dê pelo Sistema Arqui-
medes, atividade esta que está em curso.

9.5. Relatório anual. Conforme apurado, há elaboração de relatório anual.

9.6. Sugestões do titular do órgão. O membro entende que há necessidade de agilização na implemen-
tação dos projetos de reestruturação orgânica e física e que a ESMP deve ter sede própria no Espaço Cultural 
Rossini junto com a biblioteca e o memorial.

9.7. Observações da equipe. 1) Consta no art. 25 da LOMPE/PE, em referência ao CEAF, a denomi-
nação Centro de Formação e Aperfeiçoamento Funcional. Semelhantemente, no Regimento Interno do 
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CSMP (Resolução CSMP 001/2009), o CEAF é designado de Escola Superior do Ministério Público. 2) 
O CEAF é órgão auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça, todavia, não tem autonomia administrativa e fi-
nanceira, a estrutura é composta de Direção e Conselho Técnico Pedagógico constituído por 05 (cinco) con-
selheiros, e todos são indicados pelo PGJ. Há uma Secretaria e o Serviço de apoio Técnico-Pedagógico que 
gerencia toda a atividade de estágio de nível superior em direito e cuida da capacitação e aperfeiçoamento 
funcional e cultural de membros, servidores e estagiários. Quando oferecidas ao público externo, as atividades 
são gratuitas e sempre vinculadas às atividades fins do Ministério Público. É feito um planejamento anual 
sempre em novembro do ano anterior. As prioridades são definidas a cada 2 (dois) anos mediante consulta 
aos membros e servidores. A programação, posteriormente, é submetida à aprovação do conselho Técnico-Pe-
dagógico. Segundo informado, há muita dificuldade em obter espaço adequado para a realização dos even-
tos da ESMP. Os eventos são realizados em espaços cedidos e no auditório do MP, cuja capacidade é de 70 
lugares. Eventualmente é utilizado o auditório da Rua 1º de março. Tem-se buscado interiorizar os eventos. 
Há inclusive estudo em andamento para alugar um espaço adequado até que seja entregue a nova escola no 
Centro Cultural Rossini. 3) O espaço físico ocupado atualmente parece adequado para o desenvolvimento 
das atividades administrativas da escola. Os equipamentos de informática também atendem às necessidades. 
Todavia, é necessário que se disponibilize um espaço definitivo inclusive que contemple o desenvolvimento 
das atividades pedagógicas oferecidas ao público interno e externo. O relatório anual de atividades, em anexo, 
contempla informações pormenorizadas sobre as atividades planejadas e as efetivamente executadas. Con-
tudo, as informações estatísticas não alimentam nenhum sistema de informação ligado à Corregedoria local 
pois, segundo informado, apenas recentemente se está começando a utilizar o sistema Arquimedes.

10. CENTROS DE APOIO OPERACIONAL

Conforme disposto no art. 23 da Lei Orgânica do MP/PE, os Centros de Apoio Operacional são órgãos 
auxiliares à atividade funcional do Ministério Público, competindo-lhes:

I – estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de execução que atuem na mesma área de atividade e 
que tenham atribuições comuns;
II – remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos órgãos ligados à sua atividade;
III – estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas 
afins, para obtenção de elementos técnicos especializados necessários ao desempenho de suas funções;
IV – remeter, anualmente, ao Procurador Geral de Justiça, relatório das atividades do Ministério Público 
relativas às suas áreas de atribuições;
V – exercer outras funções compatíveis com suas finalidades, vedado o exercício de qualquer atividade de órgão 
de execução, bem como a expedição de atos normativos a estes dirigidos.

10.1. CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE COMBATE A SONEGAÇÃO FISCAL

10.1.1. Atribuições do órgão. Recebe 400 (quatrocentas) comunicações em média por mês, as chamadas 
Cofimps - Comunicação Fiscal ao Ministério Público. Dividiu-se a atribuição em judicial e extrajudicial. 
Faz a notificação extrajudicial. Atuando dessa forma recuperou entre 1% a 2% de crédito tributário chamado 
podre. Possui um banco de dados que gera relatórios, notificações, notícias de fato, etc. Há convênio com o 
Governo do Estado, SDS, inteligência fiscal, inteligência do Ministério Público, Procuradoria do Estado e 
MPPE. O trabalho é decorrência direta do mestrado do coordenador.

10.1.2. Coordenação. O CAOP é coordenado pelo Procurador de Justiça José Lopes de Oliveira Filho, 
que assumiu o órgão em fevereiro/2008, reside na localidade de lotação, não leciona nem tampouco advoga, 
cumpre expediente diariamente de 09h às 18h e não respondeu ou responde a procedimento administrativo 



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

36

disciplinar.

10.1.3. Controle de representações ou peças informativas. Esse controle é realizado por meio do 
sistema Siacap e Arquimedes.

10.1.4. Representações ou peças informativas pendentes de manifestação. Não foram constatadas 
representações ou peças informativas pendentes de manifestação.

10.1.5. Controle de informações técnico-jurídicas. É realizado pelo sistema Siacap.

10.1.6. Estrutura de pessoal. O CAOP conta com 01 Coordenador que é o Procurador de Justiça, 01 
(um) analista ministerial, 01 (um) Auditor-Fiscal cedido pela Secretaria da Fazenda de PE, 01 (uma) secretaria 
e 02 (dois) estagiários.

10.1.7. Condições das instalações físicas. O CAOP funciona em 01 (um) gabinete e 3 (três) salas de apoio.

10.1.8. Sistema de arquivo. Utiliza-se o sistema Siacap.
 
10.1.9. Procedimento utilizado em caso de demanda para atuação típica de órgão de execução. Não 
há demanda. Na verdade o que acontece é que o CAOP é quem encaminha as demandas para as promotorias.

10.1.10. Relatório anual. É realizado e disponibilizado para consultas no sistema Siacap.

10.1.11. Sugestões do titular do órgão. O Coordenador gostaria que fosse adotado um único sistema de 
informação para todos os CAOPS do Brasil, uma espécie de alinhamento metodológico. Ressaltou, também, 
quanto à estrutura física do prédio, que não há extintor de incêndio e que as condições do banheiro são 
precárias.

10.1.12. Experiências inovadoras. Desenvolvimento pela equipe do CAOP do software designado Siacap, 
o que fez com que as informações ficassem 100% informatizadas.

10.1.13. Observações da Equipe de Inspeção. 1) O Siacap é um sistema que abriga todas as Cofimps 
(Comunicação Fiscal ao Ministério Público) e outros procedimentos administrativos cadastrados e alimen-
tados pelo CAOP Sonegação Fiscal. O sistema emite mais de 20 (vinte) tipos de relatórios gerenciais que 
permitem, por exemplo, acompanhar o saldo em recuperação e recuperado por comarca, ações penais e 
outras ações (pedidos de arquivamento, etc), denúncias minutadas pelo CAOP e encaminhadas, operações 
realizadas em conjunto com outros órgãos (GAECO, SEFAZ ou PGE). O sistema contempla o controle de 
prazos dos ofícios expedidos aguardando resposta. 2) A estrutura de pessoal é insuficiente mas atende, no 
limite, à demanda do CAOP em virtude da implantação de uma rotina de trabalho uniforme, automatizada 
e previamente estabelecida pelo titular. O titular do CAOP e sua equipe desenvolveram um software próprio 
chamado Siacap, que, embora elaborado em Acess (banco de dados que estaria defasado atualmente), permite 
um controle eficiente sobre as estatísticas e etapas de trabalho em que se encontra cada cofimps (comunica-
ção fiscal ao Ministério Público). É impressionante como a dedicação do titular resultou em um centro de 
apoio totalmente informatizado em que as informações estão todas disponíveis sempre que pedidas. A equipe 
pediu, como teste, várias informações e todas foram rapidamente fornecidas. Ressalte-se que até as minutas 
de denúncia enviadas para as promotorias de justiça são contempladas pelo sistema, o que demonstra uma 
preocupação elogiável com a eficiência, a celeridade e a qualidade do trabalho desenvolvido. Dessa forma, é 
possível medir resultados, simplificar procedimentos e melhorar a integração entre os diversos órgãos envol-
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vidos no trabalho de combate à sonegação fiscal no Estado de Pernambuco. 3) No que tange às condições 
de instalações físicas, em que pese a situação deteriorada do banheiro, de modo geral a estrutura física é re-
lativamente adequada.

10.2. CENTRO DE APOIO OPERACIONAL CRIMINAL

10.2.1. Atribuições. Prestar apoio e unificar as ações dos Promotores de Justiça com atribuição na área cri-
minal na capital e interior. Responde também pela coordenação do ENASP no MP/PE. Realiza pesquisas de 
jurisprudência. Faz o acompanhamento no Tribunal de Justiça de PE dos processos de interesse das promoto-
rias do interior. Mediante solicitação é possível preparar minutas de iniciais. Como exemplo, realizou minuta 
de resolução para regulamentar o exercício do controle externo da atividade policial. Participa do programa 
Pacto pela Vida do Município de Recife. Faz o controle de CVLI (crimes violentos letais intenções).

10.2.2. Coordenação. O CAOP é coordenado pelo Procurador de Justiça Antônio Carlos de Oliveira Cavalcanti, 
que assumiu o órgão em julho/2013. Reside na localidade de lotação, não leciona nem tampouco advoga e não respondeu 
ou responde a procedimento administrativo disciplinar. Não informou o período em que cumpre expediente.

10.2.3. Controle de representações ou peças informativas. Os documentos são colocados em pastas 
físicas para cada demanda. As pastas ficam abertas durante 01 (um) ano. As respostas são enviadas por e-mail 
ou fisicamente por ofício ou memorando. Segundo informado, as respostas são dadas em menos de 01 (uma) 
semana. Todavia não há um sistema ou forma de controle.

10.2.4. Representações ou peças informativas pendentes de manifestação. Não foram constatadas 
representações ou peças informativas pendentes de manifestação.

10.2.5. Controle de informações técnico-jurídicas. Esse controle segue a mesma sistemática do con-
trole de representações e de peças informativas.

10.2.6. Estrutura de pessoal. O quadro de pessoal é formado por 01 (um) Coordenador que é o Pro-
curador de Justiça, 01 (um) analista ministerial, 02 (duas) técnicas cedidas por prefeituras (uma trabalha pela 
manhã e outra à tarde), 02 (duas) estagiárias no turno da manhã e 03 (três) estagiárias no turno da tarde. Há, 
ainda, 01 (um) motorista e 01 (um) carro à disposição do CAOP.

10.2.7. Condições das instalações físicas. O CAOP funciona em 02 (duas) salas, sendo 01 (uma) sala 
menor em que fica a analista e o coordenador e outra sala maior em que há 07 (sete) mesas.

10.2.8. Sistema de arquivo. Utiliza-se sistema digital, sendo que os ofícios ficam registrados na rede cha-
mada Caopcrim. Já os e-mail ficam arquivados em pastas no próprio programa de correio eletrônico.

10.2.9. Procedimento utilizado em caso de demanda para atuação típica de órgão de execução. 
Há demandas resolvidas por telefone. Outras, dependendo da gravidade, podem ser resolvidas com envio de 
e-mail ou ofício. Há prioridade de resposta via e-mail.

10.2.10. Relatório anual.  Não é elaborado relatório anual.

10.2.11. Observações da Equipe de Inspeção. 1) As informações foram prestadas pela analista mi-
nisterial Silvia Cristina Donato Pessoa. No momento da inspeção foi informado que não havia nenhuma 
demanda pendente. 2)  Em que pese as relevantes atribuições do CAOP não há uma sistemática de controle 
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gerencial das informações. Não é possível avaliar satisfatoriamente qual a efetiva demanda, em que prazo e 
como são atendidas as demandas das promotorias criminais. É claro que se deve priorizar sempre a presteza e 
a eficiência, contudo é importante se ter algum controle padronizado das atividades desenvolvidas, inclusive 
para aperfeiçoamento. 3) Não foi feito o relatório anual das atividades de 2013. 4) As  condições de instala-
ções físicas estão abaixo demonstradas, conforme registro fotográfico a seguir.

10.3. CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA CIDADANIA

10.3.1. Atribuições. Articulação entre o MP e as instituições públicas de cidadania e direitos humanos. 
Além disso, presta apoio aos colegas quando há atribuição de mais de uma promotoria e há relação com 
as atribuições do CAOP. Atua mediante solicitação das promotorias. Faz oficinas de trabalho relacionadas a 
temas como quilombolas, ciganos, relações homoafetivas e indígenas para melhoria no conhecimento dos 
membros na atuação destas questões. Confecciona kits de atuação em temas específicos em que encaminha 
minuta de recomendações e peças para auxiliar o membro na sua atuação fim. Também atua na defesa dos 
idosos, pessoa com deficiência, educação de jovens e adultos e defesa do direito a cidade sustentável.

10.3.2. Coordenação. O CAOP é coordenado pelo Promotor de Justiça Marco Aurélio Faria da Silva, 
que assumiu o órgão em 15/01/2011. Reside na localidade de lotação e não advoga. Leciona as disciplinas 
Direito Administrativo e Direito Penal na Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco (Instituição 
Privada), perfazendo um total de 14h semanais. Não respondeu ou responde a procedimento administrativo 
disciplinar. Cumula, em regime de substituição, a 21ª PJ da Capital (Execução Penal) e cumpre expediente 
diariamente no CAOP de 12h às 18h.

10.3.3. Controle de representações ou peças informativas. É responsável pela Central de Denúncias, 
as quais são noticiadas por meio do 0800 do MP/PE. Em seguida são registradas no Arquimedes e enca-
minhas para a promotoria com respectiva atribuição.  Quando a denúncia é endereçada por escrito (papel) 
também é realizado o registrado no Arquimedes e enviado via Arquimedes e no papel. Também recebem 
denúncias do serviço disque 100.

10.3.4. Representações ou peças informativas pendentes de manifestação. Não foram constatadas 
representações ou peças informativas pendentes de manifestação.

10.3.5. Controle de informações técnico-jurídicas. As solicitações dos promotores são feitas via e-mail 
e telefone. Não há estatística. Quando há uma demanda elevada sobre determinado tema é preparado um kit.
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10.3.6. Estrutura de pessoal. O quadro de pessoal é formado por 01 (um) Coordenador que é o Procura-
dor de Justiça, 04 (quatro) técnicos (sendo 02 pela manhã e 02 pela tarde), 02 (dois) telefonistas terceirizados 
(sendo 01 pela manhã e outro à tarde), além de 03 (três) estagiários.

10.3.7. Condições das instalações físicas. O CAOP funciona em 03 (três) salas, sendo que o espaço 
destinado às atendentes da central de denúncias mostra-se pequeno e insuficiente.

10.3.8. Sistema de arquivo.  Utiliza o sistema de pastas física e Arquimedes.

10.3.9. Procedimento utilizado em caso de demanda para atuação típica de órgão de execução. 
São realizadas via e-mail e telefone.

10.3.10. Relatório anual. É elaborado anualmente.

10.3.11. Sugestões do titular do órgão. O Coordenador entende que a Central de Denúncias que hoje 
funciona no CAOP deveria ir para a Ouvidoria.

10.3.12. Observações da Equipe de Inspeção. 1) Não há regulamentação da Central de Denúncias. 2) 
A Central de Denúncias que funciona no CAOP ainda não possui regulamentação. 3) O encaminhamento 
das denúncias para o órgão de execução via Arquimedes representou um avanço importante pois torna o 
processo mais rápido, efetivo e menos sujeito a erros que são mais comuns no envio e recebimento dos ofícios 
em papel. 4) O espaço destinado às atendentes da central de denúncias mostra-se pequeno e insuficiente, 
conforme registro fotográfico a seguir.

10.4. CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO INFâNCIA E JUVENTUDE

10.4.1. Atribuições. Prestar apoio técnico operacional, articulação interna e externa na área de infância e juventude.

10.4.2. Coordenação. O CAOP é coordenado pela Promotora de Justiça Jacqueline Guilherme Aymar 
Elihimas, que assumiu o órgão em 15/01/2013. Reside na localidade de lotação, não leciona nem tam-
pouco advoga e não respondeu ou responde a procedimento administrativo disciplinar. Participa de curso de 
aperfeiçoamento na ESMP (Programa de Desenvolvimento de Gestores) e cumpre expediente de segunda a 
sexta de 13h às 18h.

10.4.3. Controle de representações ou peças informativas. A demanda é recebida por e-mail pessoal 
da Coordenadora que reencaminha para o e-mail do CAOP.
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10.4.4. Representações ou peças informativas pendentes de manifestação. Não foram constatadas 
representações ou peças informativas pendentes de manifestação.

10.4.5. Controle de informações técnico-jurídicas. Esse controle ainda não existe, embora já esteja em elaboração.

10.4.6. Estrutura de pessoal. O quadro de pessoal é formado por 01 (um) analista ministerial, 01 (um) 
analista de serviço social, 02 (dois) analistas de psicologia, 01 (um) analista em pedagogia, 01 (uma) técnica 
ministerial que faz servido de secretaria, 01 (uma) recepcionista terceirizada e 01 (uma) estagiária de nível 
médio. Há, ainda, 01 (um) motorista e 01 (um) carro à disposição do CAOP.

10.4.7. Condições das instalações físicas. O CAOP funciona em 03 (três) salas, sendo 01 (um) gabinete 
e 02 (duas) salas de apoio e uma sala de reunião separada.

10.4.8. Sistema de arquivo. Utiliza-se pastas físicas e meio magnético.

10.4.9. Procedimento utilizado em caso de demanda para atuação típica de órgão de execução. 
A demanda é recebida pelo e-mail pessoal da coordenadora que reencaminha para o e-mail do CAOP.

10.4.10. Relatório anual.  Existe relatório, sendo elaborado anualmente, conforme documento apresenta-
do a equipe de inspeção.

10.4.11. Observações da Equipe de Inspeção. 1) Está em andamento a concretização de um controle 
das vistorias e demais controles que hoje não existem. 2)  Embora seja realizado um relatório anual de ati-
vidades, não há qualquer sistema de controle de atendimento de demandas ou de realização de vistorias. Há 
necessidade de implantação de melhor controle das demandas, especialmente porque em várias situações o 
pedido é recebido primeiro no e-mail da Coordenadora que repassa para o e-mail do CAOP. 3) A estrutura 
de pessoal necessita de aumento porque uma das atribuições do CAOP é a realização de vistorias em uni-
dades do sistema da infância e juventude em todo o Estado de Pernambuco. 4) As condições de instalações 
físicas estão abaixo demonstradas, conforme registro fotográfico a seguir.
 

10.5. CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

10.5.1. Atribuições. Coordenar as promotorias e fazer a interface com os demais órgãos envolvidos com 
a proteção do consumidor. Faz trabalho de preparação de material para os promotores atuarem na área do 
consumidor.
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10.5.2. Coordenação. O CAOP é coordenado pela Promotora de Justiça Liliane da Fonseca Lima 
Rocha, que assumiu o órgão em outubro/2009. Reside na localidade de lotação e não exerce o magistério 
nem advoga. Não respondeu ou responde a procedimento administrativo disciplinar e cumpre expediente 
diariamente no CAOP de 11h30min às 18h.

10.5.3. Controle de representações ou peças informativas. Não é atribuição do CAOP receber direta-
mente as representações, razão pela qual as mesmas são acompanhadas por meio de Diário Oficial e enviadas 
aos membros com atribuição para oficiar no feito. Além disso, utiliza-se também o sistema Arquimedes para o 
envio das informações às promotorias de justiça.

10.5.4. Representações ou peças informativas pendentes de manifestação. Há 03 (três) ofícios 
pendentes de resposta detalhando a situação da comarca com relação a situação da água naquela localidade.

10.5.5. Controle de informações técnico-jurídicas. Esse controle é realizado por meio do grupo e de 
pastas criados na rede.

10.5.6. Estrutura de pessoal. O quadro de pessoal é formado por 01 (um) Coordenador que é a Promo-
tora de Justiça, 01 (um) analista ministerial, 02 (dois) técnicos e 03 (três) estagiários (sendo 02 (dois) de nível 
superior).

10.5.7. Condições das instalações físicas. O CAOP funciona em 02 (duas) salas, sendo 01 (um) gabi-
nete em que fica a Coordenadora, 1 (um) técnico e 01 (uma) analista e a outra sala em que ficam os demais 
servidores.

10.5.8. Sistema de arquivo. Utiliza-se pastas físicas e o sistema Arquimedes.

10.5.9. Procedimento utilizado em caso de demanda para atuação típica de órgão de execução. 
As informações são prestadas por telefone, whatsapp e grupo de e-mails na web.

10.5.10. Relatório anual.  Existe relatório, sendo elaborado anualmente, conforme documento apresenta-
do a equipe de inspeção.

10.5.11. Experiências inovadoras. 1) Criação de grupo de whatsapp para o programa água de primeira e 
a sistematização dos programas carne de primeira e água de primeira, disponibilizados na internet. Inclusive 
o programa carne de primeira foi classificado no prêmio Inovare. 2) Foi criada a cartilha “Escolha Certa” que 
está disponibilizada no STJ júnior. Existe um game que foi criado e que está disponibilizado pelo STJ júnior. 
3) É feita uma clipagem quinzenal sobre notícias do consumidor que é enviado ao público interno e externo. 
4) Foi criado um mapa sobre a situação de cada município com relação aos dados do MP e a atuação do MP 
em situações que envolvam direito do consumidor (acps, recomendações etc.). 5) Foi criada uma fan page 
do CAOP no facebook. Entretanto, o link que existia no site do MPPE não está mais facilmente visível em 
razão de atualização do site.

10.5.12. Observações da Equipe de Inspeção. 1) O CAOP promove/organiza representações teatrais 
para educação na área do consumidor. 2) As condições de instalações físicas estão abaixo demonstradas, con-
forme registro fotográfico a seguir.
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10.6. CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

10.6.1. Atribuições. Coordenar e realiza ações conjuntas com as promotorias na área de meio ambiente. 
Dá apoio técnico em vistorias, auxilio jurídico na elaboração de peças que são encaminhadas aos promotores. 
Atua também no controle dos resíduos sólidos para implantação da política nacional. Realiza, ainda, a confec-
ção de cartilhas sobre educação ambiental. Promove apoio às promotorias para viabilizar soluções negociadas 
com as prefeituras. Faz interface entre a sociedade, os órgãos, entidades e promotores.

10.6.2. Coordenação. O CAOP é coordenado pelo Promotor de Justiça André Felipe Barbosa de 
Menezes, que assumiu o órgão em 08/03/2013. Reside na localidade de lotação e não advoga. Participa do 
curso de aperfeiçoamento �Desenvolvimento de Liderança Organizacional�. Leciona as disciplinas Direito 
Processual Civil e Direito Internacional na Faculdade Marista do Recife e na Faculdade Estácio de Sá do 
Recife, ambas Instituições Privadas, perfazendo, respectivamente, um total de 8h/semanais e 2h/semanais. 
Não respondeu ou responde a procedimento administrativo disciplinar. Cumpre expediente diariamente no 
CAOP de 12h às 18h.

10.6.3. Controle de representações ou peças informativas. É realizada por meio de planilha em rede 
com relação às demandas externas. Há o agendamento de vistorias em planilha armazenada na rede. As de-
mandas via e-mail são arquivadas em pastas criadas no próprio correio eletrônico.

10.6.4. Representações ou peças informativas pendentes de manifestação. Não há informação no 
termo.

10.6.5. Controle de informações técnico-jurídicas. As solicitações realizadas por e-mail são controladas 
e cobradas pela servidora Érica. Os técnicos fazem relatórios mensais das vistorias realizadas. Quando a soli-
citação é atendida por telefone há uma planilha física que controla o número de atendimentos por telefone. 
Também é utilizado um livro de protocolo. O Arquimedes é usado com relação a documentos recebidos.

10.6.6. Estrutura de pessoal. O quadro de pessoal é formado por 01 (um) Coordenador que é o Promo-
tor de Justiça, 02 (duas) engenheiras, 01 (uma) bióloga, 03 (três) secretarias. Tem também 02 (duas) analistas 
ministeriais e 01 (um) estagiário. Há, ainda, 01 (um) motorista e 01 (um) veículo à disposição do CAOP.

10.6.7. Condições das instalações físicas. O CAOP funciona em 03 (três) salas com espaço adequado.

10.6.8. Sistema de arquivo. Utiliza-se pastas físicas e em meio digital na pasta do CAOP que funciona 



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

43

em rede.

10.6.9. Procedimento utilizado em caso de demanda para atuação típica de órgão de execução. 
É realizado por ofício quando há pedido para realização de vistoria ou analise sobre a constitucionalidade 
de determinada demanda. Por telefone, quando se trata de demandas simples que não geram procedimento. 
Todavia, sempre quando existe questão jurídica ocorre a atuação do Coordenador.

10.6.10. Relatório anual.  Existe relatório, sendo elaborado anualmente, conforme documento apresenta-
do a equipe de inspeção.

10.6.11. Experiências inovadoras. O Coordenador sugeriu a melhoria na estrutura física do CAOP.

10.6.12. Observações da Equipe de Inspeção. 1) Há um trabalho inicial de geoprocessamento e geor-
referenciamento. 2) As condições de instalações físicas estão abaixo demonstradas, conforme registro 
fotográfico a seguir.

10.7. CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE 
INTERESSE SOCIAL

10.7.1. Atribuições. Coordenar e estimular os colegas na área de curadoria de fundações e terceiro setor. 
Desenvolve orientação técnica e modelo de ações que é disponibilizada na intranet para os promotores. 
Também atua na área extrajudicial. Há um cadastro das entidades do terceiro setor e há uma base de dados 
que contém informações sobre os repasses das organizações públicas para o terceiro setor (SIETES). Esse 
sistema realiza o controle de prazos de repasses efetuados e de reposta a ofícios, bem como de ofícios não 
atendidos. O sistema é acessível pelas promotorias via intranet. É utilizado ainda o sistema SICAP que serve 
para prestação de contas.

10.7.2. Coordenação. O CAOP é coordenado pelo Promotor de Justiça Valdemir Tavares De Albuquer-
que Filho, que assumiu o órgão em 29/01/2014. Reside na localidade de lotação e não exerce o magistério 
ou a advocacia. Participa do curso de aperfeiçoamento �Gramática e Redação�. Não respondeu ou responde a 
procedimento administrativo disciplinar. Cumpre expediente diariamente no CAOP de 12h às 18h.

10.7.3. Controle de representações ou peças informativas. Não há controle de representações ou 
peças informativas.
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10.7.4. Representações ou peças informativas pendentes de manifestação. Há 04 (quatro) peças 
pendentes de manifestação.

10.7.5. Controle de informações técnico-jurídicas. Em regra ocorrem por telefone ou e-mail. Porém, 
quando há maior complexidade é utilizado o meio físico.

10.7.6. Estrutura de pessoal. O quadro de pessoal é formado por 01 (um) Coordenador que é o Promotor 
de Justiça, 02 (dois) técnicos, 01 (uma) estagiária e  01 (um) terceirizado.

10.7.7. Condições das instalações físicas. O CAOP funciona em 01 (uma) sala grande e dentro dela há 
01 (um) gabinete pequeno em que fica o Coordenador.

10.7.8. Sistema de arquivo. Os ofícios são arquivados fisicamente e há uma planilha eletrônica. Não há 
informação sobre os e-mails recebidos ou respondidos.

10.7.9. Procedimento utilizado em caso de demanda para atuação típica de órgão de execução. 
É realizado por ofício e respondido da mesma forma. Quando a demanda é por e-mail, a resposta é enviada 
também por e-mail.

10.7.10. Relatório anual.  Existe relatório, sendo elaborado anualmente, conforme documento apresenta-
do a equipe de inspeção.

10.7.11. Observações da Equipe de Inspeção. 1) Há necessidade de melhor aparelhamento do CAOPS. 
2) É imperioso que se alimente, atualize e melhore os sistemas SIETES e SICAP de forma adequada para que 
a fiscalização ocorra de maneira efetiva. Atualmente, segundo o que consta inclusive no relatório de ativida-
des de 2013, quem está realizando o trabalho de análise de prestação de contas (SICAP) é o CMATI Técnico 
e as visitas de inspeção em fundações e entidades sociais em todo o Estado de PE são realizadas pelo CMATI 
Social. Tais órgãos são vinculados ao DEMIE (Departamento Ministerial de Infraestrutura) e não ao CAOPS. 

10.8. CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO PATRIMôNIO PÚBLICO

10.8.1. Atribuições. A principal atribuição é estimular a integração entre as promotorias de justiças no 
combate a improbidade administrativa de maneira a assegurar maior efetividade nas ações empreendidas 
(principal atribuição). Realizar intercâmbio permanente com os órgãos responsáveis pelo controle interno 
e externo da Administração Pública para o estabelecimento de parcerias que tragam maior celeridade na 
identificação de ilícitos praticados. Fazer a coleta e distribuição, sem caráter vinculativo, de informações 
técnico-jurídicas às promotorias de justiça buscando uma atuação uniforme para atendimento das metas 
estabelecidas. Além disso, é, ainda, o responsável pelo recebimento e registro das representações e posterior 
encaminhamento para as promotorias de justiça devidamente acompanhadas de material doutrinário e juris-
prudencial, com minuta das peças jurídicas necessárias para a responsabilização dos atos que atentem contra 
a probidade administrativa.

10.8.2. Coordenação. O CAOP é coordenado pelo Promotor de Justiça Maviael De Souza Silva, que 
assumiu o órgão em 25/01/2011. Reside na localidade de lotação e não exerce o magistério ou a advocacia, 
bem como não participa no momento de curso de aperfeiçoamento. Não respondeu ou responde a procedi-
mento administrativo disciplinar. Não informou o horário em que cumpre expediente no CAOP.
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10.8.3. Controle de representações ou peças informativas. Utiliza tabelas e fichas de acompanhamen-
to. Há ainda a utilização do Siig e Arquimedes. Mantém arquivo informatizado e atualizado dos procedimen-
tos de investigação em curso (portarias de instauração, promoções de arquivamento, TACs e iniciais de ACPs).

10.8.4. Representações ou peças informativas pendentes de manifestação. Há 75 (setenta e cinco) 
peças pendentes de manifestação.

10.8.5. Controle de informações técnico-jurídicas. Em regra, o acompanhamento dos resultados das 
informações enviadas para as promotorias é feito por meio de arquivo digitalizado.

10.8.6. Estrutura de pessoal. O quadro de pessoal é formado por 01 (um) Coordenador que é o Promotor 
de Justiça, 01 (um) analista ministerial na área de contabilidade, 01 (um) recepcionista e 02 (dois) estagiários.

10.8.7. Condições das instalações físicas. O CAOP funciona em 01 (uma) sala grande e dentro dela há 
01 (um) gabinete pequeno em que fica o Coordenador.

10.8.8. Sistema de arquivo. Realizado por meio de pastas físicas e sistema informatizado.

10.8.9. Procedimento utilizado em caso de demanda para atuação típica de órgão de execução. 
Normalmente o CAOP é quem encaminha as minutas de ACPs, TACs e recomendações.

10.8.10. Relatório anual.  Existe relatório, sendo elaborado anualmente, conforme documento apresenta-
do a equipe de inspeção.

10.8.11. Sugestões do titular do órgão. 1) Há problema no acompanhamento das previdências próprias 
das prefeituras. Não há estrutura suficiente para suportar este trabalho. 2) Foi criado um grupo de trabalho 
que está auxiliando as promotorias a dar andamento às ações de improbidade.

10.8.12. Experiências inovadoras. 1) O membro inspecionado coordena a campanha “O que você tem a 
ver com a corrupção?”. 2) Participa também do Focco-PE (Fórum Permanente de Combate a Corrupção); 
3) Produz cartilhas educativas, ministra cursos de capacitação e treinamento no combate à corrupção e à 
lavagem de dinheiro para membros do MPPE, além de promover a realização de audiências públicas.

10.8.13. Observações da Equipe de Inspeção. 1) Atualmente o CAOPs busca a centralização das 
demandas encaminhadas pelos tribunais de contas ao Ministério Público. Para auxiliar no trabalho das pro-
motorias foi criado um grupo de trabalho de defesa do patrimônio público por meio da portaria Por-Pgj 
n° 971/2011, para atuar em conjunto ou separadamente com os titulares nas representações encaminhadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado. De um total de 468 procedimentos encaminhados, o grupo de trabalho 
já promoveu 72 arquivamentos, 63 ACPs por improbidade administrativa, 91 feitos aguardam resposta e 75 
estão pendentes de análise pelos promotores. Para auxiliar no cumprimento da Meta 18 do CNMP, o CAOP 
enviou 125 (cento e vinte e cinco) mensagens eletrônicas e 18 (dezoito) ofícios as promotorias solicitan-
do informações sobre o andamento das ações que se enquadram na meta. Com base nas informações foi 
elaborado um banco de dados com 1.011 ações sendo que 777 (setecentos e setenta e sete) se enquadram 
na meta 18. Assim, o CAOP tem feito o acompanhamento do andamento das ações e enviado material de 
apoio para subsidiar, por exemplo,  a interposição de recurso. 2) O CAOP demonstrou bastante empenho e 
preocupação em efetivamente apoiar as promotorias na sua área de atuação, inclusive com a criação de banco 
de dados dos processos e representações recebidas e encaminhadas, controle de prazos e desenvolvimento 
de ações uniformes por assunto em todo o Estado de PE. Como exemplo, cite-se a questão da descontinui-
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dade administrativa no período de transição entre gestões nas prefeituras. A criação do grupo de trabalho 
também é interessante pois auxilia as promotorias no trabalho complexo que é a análise da documentação 
enviada pelo tribunal de contas. Todavia, os membros e servidores participantes do grupo de trabalho estão 
sobrecarregados e exercendo essa atividade acumulando com sua carga normal de trabalho. O ideal seria o 
MP/PE, em algum momento, priorizar esta área. 3) Os dados coletados sobre o cumprimento da Meta 18 e 
demais informações relacionadas à área do CAOP, ao que parece, não estão contempladas no Arquimedes, o 
que merece atenção nesse ponto.  4) Por fim, as condições de instalações físicas estão abaixo demonstradas, 
conforme registro fotográfico a seguir.

10.9. CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA SAÚDE.

10.9.1. Atribuições. Coordenar e apoiar os promotores na atuação na área da saúde. Promover reuniões da 
GNDH, questões de internação compulsória. Participar de eventos de capacitação. Fornecer peças para entrar 
com ACPs e apoiar a realização de audiências públicas.

10.9.2. Coordenação. O CAOP é coordenado pelo Procurador de Justiça Paulo Roberto Lapenda Fi-
gueroa, que assumiu o órgão em 01/07/2013. Reside na localidade de lotação e não exerce o magistério 
ou a advocacia, bem como não participa no momento de curso de aperfeiçoamento. Não respondeu ou 
responde a procedimento administrativo disciplinar. Cumpre expediente de 08h às 18h.

10.9.3. Controle de representações ou peças informativas. Utiliza pastas físicas e o Sistema Arquimedes.

10.9.4. Representações ou peças informativas pendentes de manifestação. Não há informação no 
termo.

10.9.5. Controle de informações técnico-jurídicas. Não há informação no termo.

10.9.6. Estrutura de pessoal. O quadro de pessoal é formado por 01 (um) Coordenador que é o Procurador 
de Justiça, 01 (um) analista ministerial, 02 (dois) médicos, sendo 01 (um) psiquiatra (que faz orientação aos pro-
motores em situações que envolvem saúde mental) e 01 (uma) médica sanitarista do trabalho (que faz orienta-
ção técnica aos promotores para auxiliar no entendimento de laudos em casos de erro médico e remédios que 
não estão sendo fornecidos).

10.9.7. Condições das instalações físicas. O CAOP funciona em 01 (uma) sala com 05 (cinco) mesas.



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

47

10.9.8. Sistema de arquivo. Realizado por meio de pastas físicas e pelo sistema Arquimedes.

10.9.9. Procedimento utilizado em caso de demanda para atuação típica de órgão de execução. 
Realizado por e-mail ou o CAOP envia o feito para análise. Há o registro também no Arquimedes.

10.9.10. Relatório anual.  Existe relatório, sendo elaborado anualmente, conforme documento apresenta-
do a equipe de inspeção.

10.9.11. Observações da Equipe de Inspeção. 1) É utilizada uma agenda em papel para controle e 
acompanhamento das atividades em reuniões, audiências públicas etc. 2) No ano de 2013, segundo consta no 
relatório de atividades de 2013, foram recebidos pelo CAOPS 119 (cento e dezenove) ofícios e expedidos 86 
(oitenta e seis). 3) Houve, ainda, a participação em audiências públicas e reuniões. Todavia, não há um melhor 
detalhamento do trabalho realizado pelos médicos e sobre a atuação do CAOPS na coordenação e apoio das 
promotorias na fiscalização do cumprimento dos preceitos constitucionais e legais pertinentes ao SUS pelo 
Estado de Pernambuco e Prefeituras. 4) Por fim, o espaço físico é reduzido o que se mostra incompatível com 
a complexidade do trabalho desenvolvido pelos médicos lotados no CAOPS, como, aliás, pode-se constatar 
pelos registro fotográfico wa abaixo.

11. OUVIDORIA-GERAL DO MP/PE

11.1. Atribuições do órgão. A Ouvidora-geral do MP/PE integra a estrutura administrativa da Pro-
curadoria-Geral de Justiça (art. 26C da LC nº 12/94), tendo suas atribuições previstas nos arts. 26A e 26B 
na LC nº 12/94, bem como nas Resoluções CPJ 002/2012 (Regimento Interno da Ouvidora-geral), CPJ 
003/2013 (Manual de Procedimentos da Ouvidoria) e PGJ 008/2013 (Regulamenta o Serviço de Infor-
mação ao Cidadão), consistindo no recebimento de denúncias, reclamações, críticas, sugestões e elogios de 
cidadãos, entidades representativas, órgãos públicos e autoridades, bem como a obtenção, por parte destes, de 
informações sobre ações desenvolvidas pela Instituição.

11.2. Ouvidor-Geral. No ato da inspeção a função de Ouvidor-Geral do MP/PE era exercida pelo Pro-
curador de Justiça Mário Germano Palha Ramos (Ouvidor) e a de Ouvidor Substituto pelo Procurador de 
Justiça Antônio Carlos de Oliveira Cavalcanti. O entrevistado ressaltou que assumiu o órgão em março de 
2013, residi na comarca de lotação e não exerce o magistério ou a advocacia.
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11.3. Horário do atendimento ao público. O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta, 
das 12:00 às 18:00 (horário oficial da PGJ).

11.4. Estrutura de pessoal. O quadro de pessoal é composto por 08 pessoas, sendo 05 (cinco) servi-
dores e 03 (três) estagiários.

11.5. Condições das instalações físicas. As condições de instalação são razoáveis se analisadas no contex-
to do MP/PE como um todo. Dessa forma, a Ouvidoria está disposta em 02 (duas) salas; em uma estão todos 
os servidores e, na outra, fica o gabinete do Ouvidor. Não há privacidade. As divisórias tem aproximadamente 
2m de altura e o pé direito tem aproximadamente 4,50m, deixando um vão-livre com prejuízo à privacidade 
do atendimento pessoal.

11.6. Estrutura de tecnologia da informação. A estrutura se apresenta, ainda, muito deficitária, pois não 
há sequer cabeamento que possibilite acesso à rede mundial de computadores, o que faz com que o acesso 
à internet se dê por wifi. O wifi, contudo, é instável, deixando a Ouvidoria, em muitas oportunidades, sem 
comunicação. Já houve pedido de cabeamento da rede, mas até o momento não foi atendido. Existem 04 
(quatro) máquinas novas que funcionam bem e 03 (três) mais antigas e muito lentas. Há promessa de substi-
tuição em breve. Existe um projeto para acomodar a Ouvidoria em outro prédio, com instalações adequadas. 
A promessa é de mudança para julho de 2014. Pela avaliação da Secretaria, o espaço prometido é adequado. 
Há, no planejamento estratégico, previsão de que Ouvidoria seja o único canal de entrada de denúncias no 
Ministério Público do Estado de Pernambuco.

11.7. Sistema de arquivo. Até 2008, utilizavam o registro em planilha de cálculo. Após, foi criado um 
sistema no ACESS. Referido sistema atendia em parte a demanda, mas não permitia o acompanhamento e 
a cobrança das soluções. Posteriormente, em 2012, em parceria com os MPs dos estados do Espírito Santo 
e de Minas Gerais implantaram um novo sistema de controle. O novo sistema permite o acompanhamento 
completo da reclamação, gerando relatórios gerenciais. Um dos grandes entraves, no entanto, ainda está na 
mudança de cultura, pois os promotores de justiça não tem o costume de abrir o e-mail funcional, muito 
embora exista uma resolução determinando que toda a comunicação institucional seja realizada por inter-
médio do e-mail funcional.

11.8. Número de registros. No ano de 2013 foram registrados 1.602 demandas, consistentes em comen-
tários, críticas, denúncias, elogios, informações, reclamações e sugestões. Em 2014, entre 01/01 até 27/03, 
foram catalogadas 370 manifestações.

11.9. Sugestões do titular do órgão. Foram realizadas as seguintes sugestões: 1) Urgência na mudança 
para o novo local, com foco na acessibilidade e privacidade das pessoas; 2) Necessidade de uma campanha 
para que todos os membros passem acessar seus e-mails funcionais. Apesar da normativa existente, não há 
esse costume; 3) Implantação de um sistema único que facilite a consulta e o rastreamento das reclamações, 
independente do setor que se encontre; 4) Que a próxima infraestrutura de rede seja por cabeamento; 5) A 
implementação da assessoria técnica prevista no regimento interno;  6) Um estudo para implantar um posto 
da Ouvidoria em cada recepção dos prédios das Promotorias de Justiça; 7) Modificação do Regimento In-
terno da Ouvidoria para permitir que servidores que não sejam do quadro possam trabalhar na ouvidoria; 
8) Que o Ouvidor seja dispensado de suas atribuições como Procurador de Justiça; e 9) Que o ouvidor seja 
incluído como membro nato do CSMP.

11.9.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Itens 11.7 e 11.9). O Exmo. Sr. Ouvidor do Ministério 
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Público sugere campanha para que os membros sigam resolução que trata do uso do e-mail funcional, o que 
teria reflexos no trabalho da Ouvidoria. A Corregedoria Geral informa que fez publicar o Aviso nº 003/2014 
(DOE de 29/3/2014, juntado à fl. 230 dos autos de inspeção da Corregedoria Nacional do Ministério Pú-
blico), com vistas à efetiva observância da Instrução Normativa IN-PGJ nº 004/2013 (DOE de 30/5/2013, 
juntado às fls. 231/233 dos autos de inspeção), assim como tem adotado as providências de sua atribuição 
visando ao atendimento, por parte dos membros, às comunicações da Ouvidoria.

11.10. Observações da Equipe de Inspeção. A entrevista foi realizada com Raíssa Bezerra Monteiro e 
Michelle Cantarelli, técnicas ministeriais lotadas na Ouvidoria. Isso porque o Ouvidor estava em licença-
saúde e o Ouvidor Substituto em viagem a trabalho (Reunião Nacional dos Ouvidores-Gerais).

12. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE ÀS ORGANIZA-
ÇÕES CRIMINOSAS - GAECO

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas – GAECO, foi criado, inicialmente, 
com o nome de Núcleo Integrado de Repressão à Criminalidade Organizada – NIRCO (Resolução n° 
CSMP n° 03/2002-CSMP), sendo designado de GAECO somente em 19 de janeiro de 2011, com base na 
Resolução CSMP nº 001/2011. O órgão é vinculado ao Procurador-Geral de Justiça e suas atribuições estão 
disciplinadas no art. 2° da Resolução CSMP nº 001/2003.

12.1. Coordenador. À época da inspeção, o GAECO era coordenado pelo Promotor de Justiça Epami-
nondas Ribeiro Tavares, que assumiu o cargo em 14 de setembro de 2011. O dirigente do órgão, durante 
a entrevista, informou residir no Município de Abreu e Lima (região metropolitana do Recife), onde exerce 
a titularidade da 3ª Promotoria de Justiça. Atua, ainda, com exercício pleno na 35ª Promotoria de Justiça 
Criminal da Capital (atribuição nos feitos da Corregedoria da Secretaria de Defesa Social), bem como na 
Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Olinda. Destacou, ainda, que não participa no momento de 
curso de aperfeiçoamento e não exerce o magistério nem a advocacia. Afirmou por fim que não respondeu 
ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar, cumprindo expediente de segunda a sexta 
das 10h às 18h.

12.1.1. Sugestões/Observações do Coordenador. O Coordenador do GAECO fez as seguintes ob-
servações: 1) Que o GAECO atua em conjunto com o NIMPPE (Núcleo de Inteligência), especialmente 
nas demandas de levantamento de relatórios de inteligência que são realizados pelo núcleo e encaminhados 
ao GAECO. Às vezes esta remessa se dá de ofício pelo Núcleo de Inteligência. Eventuais relatórios de inte-
ligência encaminhados por órgãos externos são recebidos pelo NIMPPE, que é responsável pela triagem e 
encaminhamento ao GAECO ou órgãos com atribuição para conhecimento. 2) Reputa necessária a norma-
tização da estrutura e do funcionamento do GAECO, bem como a criação dos respectivos cargos por lei e 
consequente provimento por membros com dedicação exclusiva. 3) Entende prejudicial a alta rotatividade de 
membros, como tem ocorrido nos últimos anos (a partir de 2003). 4) Faz-se necessária a aquisição de sistemas 
de monitoramento de interceptação telefônica (Guardião/Sombra) para operacionalização pelo Ministério 
Público, em vez de dependência de órgãos externos, como ocorre atualmente, com prejuízos às investigações 
e ingerências externas nas demandas tratadas pelo órgão. 5) Formação de equipes técnicas com servidores 
e também policiais para a operacionalização das ações do órgão, haja vista a reduzida estrutura atualmente 
existente, de acordo com as demandas e necessidades. 6) Informa que o local onde será instalada a sede do 
órgão, que atualmente está em reforma, não é o mais adequado sob o ponto de vista logístico e de segurança, 
diante de riscos inerentes à atividade do órgão e vulnerabilidades externas. 7) Por fim, considera necessário 
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maior incremento de equipamentos de informática, especialmente scanners e servidores de armazenamento 
de dados, capazes de armazenarem documentos digitalizados em grande quantidade.

12.2. Assessoria do GAECO. Além do coordenador, o GAECO conta ainda com o apoio de 02 (dois) 
membros auxiliares, sendo eles:

a) Dr. Guilherme Vieira Castro, que assumiu o órgão em 25 de janeiro de 2013, reside na comarca de 
lotação e não exerce o magistério ou a advocacia. Não participa no momento de curso de aperfeiçoamento, 
não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar e cumpre expediente de se-
gunda a sexta de 9h às 18h. A título de sugestão/observação, o membro auxiliar fez as seguintes conside-
rações: 1) Necessidade de criação de uma normatização específica em relação à lotação dos cargos de acordo 
com as respectivas unidades, observando-se as regras inerentes à remoção de servidores previstas nas leis de 
referência. 2) Implementação de uma disciplina mais objetiva de designações de membros, evitando-se desig-
nações casuísticas e a descontinuidade de políticas e projetos desenvolvidos pelos promotores nas promotorias 
vagas. 3) Necessidade de observância pelo CSMP, para o provimento dos cargos vagos, da ordem cronológica 
de abertura. Menciona como exemplo do referido a Promotoria de Justiça de Saloá, que se encontra vaga há 
vários anos. 4) Estipulação de critérios objetivos pelo CSMP para promoções/remoções por merecimento.

b) Dra. Tathiana Barros Gomes, que assumiu o órgão em 05 de outubro de 2011, reside na comarca de 
lotação e não exerce o magistério ou a advocacia. Não participa no momento de curso de aperfeiçoamen-
to, não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar e cumpre expediente de 
segunda a sexta de 12h às 18h. A título de sugestão/observação, o membro auxiliar fez as seguintes pon-
derações: 1) Aquisição de sistemas de softwares e capacitação de servidores. 2) Implementação de uma siste-
mática clara e objetiva de relotação de servidores, que atualmente são lotados em plena discricionariedade da 
administração, por vezes, inclusive, mediante a inobservância de condicionantes legais. 3) Implantação de uma 
disciplina mais objetiva de designações de membros, evitando-se designações casuísticas e a descontinuidade 
de políticas e projetos desenvolvidos pelos promotores nas promotorias vagas.

12.3. Estrutura de pessoal. A estrutura de pessoal é compartilhada pelos 03 (três) membros que integram 
o GAECO, sendo: 03 (três) servidores técnicos do Ministério Público (um deles é contador) e 02 (dois) 
Policiais Militares cedidos, que estão fora do GAECO já que estão empenhados em missão específica desde 
outubro de 2013, em razão de incidente de segurança envolvendo o promotor de justiça Frederico Guilher-
me (titular da Promotoria de Justiça de Palmares), em face de informações noticiando possível atentado à 
vida do referido membro.

12.4. Instalações físicas. Atualmente a sede do GAECO funciona provisoriamente na Rua 1º de Março, 
100, 2º andar, Bairro Santo Antônio, em razão de reforma do imóvel da nova sede do órgão, localizado na 
Rua do Futuro, 14, Bairro das Graças, Recife. A estrutura é composta de: 01 (uma) sala de reuniões, 01 (uma) 
sala de secretaria e 01 (uma) sala destinada ao gabinete dos promotores de justiça. De acordo com o Inspecio-
nado, a estrutura é incompatível com as funções desenvolvidas pelo órgão, tendo em conta que não há local 
para a guarda de documentos sensíveis, dentre outras deficiências.

12.5. Equipamentos eletrônicos e de informática: o sistema de monitoramento das interceptações 
telefônicas promovidas pelo GAECO é operacionalizada pela Secretaria de Defesa Social (vinculada ao ga-
binete do Secretário de Estado a ele subordinado), o que tem gerado diversas dificuldades, especialmente em 
operações de maior repercussão ou nas quais há o envolvimento de alvos políticos. Os equipamentos de in-
formática se resumem a 06 (seis) computadores, os quais são utilizados pelos membros e servidores do órgão.
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12.6. Sistema de arquivo. O órgão utiliza arquivo físico (pastas) e Sistema Janus, desenvolvido para a utili-
zação interna pela própria instituição, separado da rede convencional. Não é utilizado o sistema Arquimedes.

12.7. Processos e procedimentos examinados. Foi constatado, no momento da inspeção, a existência 
de 177 (cento e setenta e sete) Registros Administrativos e 03 (três) Procedimentos Investigatórios Criminais 
(PICs), todos em andamento no âmbito do GAECO. A título de amostragem a Equipe de Inspeção analisou 
os feitos relacionados na tabela a seguir:

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

ESPÉCIE Nº PROCEDIMENTO DATA DA INSTAURAÇÃO SITUAÇÃO DETECTADA
Registro Administrativo 0147/2011 19/09/2011 Audiência na PJ em 28/09/2012

Registro Administrativo 0126/2011 18/08/2011 Nenhum impulsionamento.

PIC 0001/2013 18/12/2013 Regular. Despacho em 18/3/2014.

PIC 0004/2011 14/04/2011 Regular. Despacho em 24/3/2014.

PIC 0001/2012 19/03/2012 Regular. Despacho em 25/3/2014.
Observação: PICs em andamento: 3. Registros Administrativos em andamento: 177.

12.8. Sugestões e observações dos Membros que atuam no GAECO. Desde outubro de 2013, o 
GAECO trabalha exclusivamente na elucidação da investigação do caso relativo ao atentado contra a vida do 
promotor de justiça Thiago. Para investigar as circunstâncias em que se deu a morte do Dr. Thiago, a intenção 
dos integrantes do GAECO e de uma força-tarefa nacional formada no Conselho Nacional de Procurado-
res-Gerais – CNPG (Minas Gerais, Rondônia, Paraíba e DF), seria a instauração de um Procedimento de 
Investigação Criminal – PIC, no entanto, após reunirem-se com o atual PGJ, foi determinado por este que a 
condução das investigações seria feita pela Polícia Civil, cabendo ao GAECO e à força-tarefa realizarem, apenas, 
o acompanhamento das investigações. Em razão disso, a Polícia Civil conduziu as investigações do inquérito 
policial sob o acompanhamento do GAECO. Apesar disso, de acordo com os inspecionados, foi noticiada nas 
primeiras 48 horas seguintes ao ocorrido, que o caso já estaria solucionado, tendo sido apresentada pela Polícia 
Civil à imprensa uma versão que, na verdade, era apenas uma das linhas possíveis da investigação. A partir daí, a 
equipe do GAECO passou a acompanhar com bastante atenção todas as diligências e oitivas realizadas a respeito 
do caso pela Polícia, inclusive mediante a gravação em mídia eletrônica, com o conhecimento dos envolvidos, 
de todas as oitivas e atos investigatórios realizados. Esclarecem os inspecionados que não tinham conhecimento 
prévio a respeito de qualquer situação envolvendo os fatos em questão, tampouco a existência de riscos pessoais 
em relação ao referido promotor, sendo os inspecionados surpreendidos com a notícia do atentado. A partir do 
acompanhamento das investigações, os inspecionados chegaram à conclusão de que a Polícia Civil não tem in-
teresse ou condições de prosseguir com isenção nas investigações, porque a Polícia Civil resume toda a atividade 
investigativa à apenas uma linha de investigação, que coloca a noiva do promotor de justiça Thiago como vítima 
sem se ocupar da investigação de sua possível participação no crime. Em razão disso, os inspecionados, reunidos 
com a força-tarefa nacional, composta no âmbito do CNPG por representantes dos Estados de MG, RO, PB 
e também do DF, juntamente com o atual PGJ, entenderam que as investigações deveriam prosseguir sob a 
condução de outro órgão mais isento, tendo sido então elaborado um ofício ao Ministro da Justiça, objetivando 
fosse autorizado o apoio investigativo da Polícia Federal (que as investigações prosseguissem sob a condução da 
Polícia Federal), que foi subscrito pelos PGJ’s dos Estados de Pernambuco, Minas Gerais e Paraíba, bem como 
pelos membros da respectiva força-tarefa. Na data em que referido ofício seria entregue pelo presidente do 
Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) ao Ministro da Justiça, o PGJ de Per-
nambuco entrou em contato com o presidente do (PGJ de Rondônia), solicitando que referido expediente não 
fosse protocolado no MJ, informando que em contato com o Governo e os órgãos de segurança do Estado de 
Pernambuco, teria sido definido que as investigações deveriam prosseguir por mais 30 dias pela Polícia Civil. 
Em razão disso, referido expediente, embora subscrito pelo PGJ/PE, não chegou a ser protocolizado no Minis-
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tério da Justiça. Em face de tais fatos, o promotor natural (Marcelo Greenhalgh) e os promotores do GAECO 
entenderam que a falta de motivação técnico-jurídica do posicionamento do PGJ/PE, em contrariedade ao 
que havia sido deliberado em conjunto com a força-tarefa nacional, formularam uma representação ao Pro-
curador-Geral da República, valendo-se de sua independência funcional, solicitando que o PGR fizesse uma 
ampla análise a respeito de todos os fatos envolvidos na investigação, bem como de investigações antecedentes, 
realizadas no ano de 1999, pela CPI do Narcotráfico da Câmara Federal, bem como pela CPI da Pistolagem, 
realizada pela Assembleia Legislativa, a fim de que fosse avaliada a possibilidade de formalização do pedido de 
deslocamento de competência da investigação para a união ao STJ. Até o presente momento, não há notícia de 
que tal pedido tenha sido protocolado pelo PGR, no entanto, os inspecionados reafirmam que diante de todo o 
contexto político e institucional atualmente existente no estado de Pernambuco, as autoridades policiais locais 
não reúnem a mínima condição de dar seguimento de maneira isenta às investigações do caso. No dia 25.2.2014 
foi protocolizado na PGR, juntamente com cópia integral do inquérito, pedido de “incidente de deslocamen-
to de competência”, sendo que na mesma data, por meio do ofício n. 23/2014, de 25.2.2014, do GAECO/
PE, com autorização judicial exarada nos autos do Inquérito Policial n. 07.019.0160.000158/2013-1.1, foram 
enviados os autos originais do inquérito policial ao PGR “haja vista a gravidade da situação e a necessidade 
de apreciação em caráter de urgência com o intuito de evitar a dissolução de continuidade das investigações”, 
situação inalterada até a presente data.

12.9. Observações da Equipe de Inspeção. 1) Conforme constatado pela Equipe de Inspeção, o Coor-
denador do GAECO, Dr. Epaminondas Ribeiro Tavares, além de exercer as atribuições do referido 
Órgão, é também o titular da 3ª PJ da Comarca de Abreu de Lima, além de cumular, ainda, as atribuições da 
35ª PJ Criminal da Capital e da Central de Inquéritos Policiais da Comarca de Olinda. 2) Semelhantemente, 
a Equipe de Inspeção verificou que o membro auxiliar do GAECO, Dr. Guilherme Vieira Castro, Pro-
motor de Justiça da Comarca de Sertania, além de oficiar no GAECO, exerce também atribuições na 35ª 
PJ Criminal da Capital e na 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cabo de Santo Agostinho. 3) Da mesma 
forma, a Equipe de Inspeção observou que o membro auxiliar do GAECO, Dra. Tathiana Barros Gomes, 
Promotora de Justiça da 1ª PJ da Comarca de Santo Agostinho, além de oficiar no GAECO, exerce também 
atribuições na 35ª PJ Criminal da Capital.

13. NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DO MP/PE – NIMPPE

O Núcleo de Inteligência do Ministério Público do Pernambuco – NIMPPE é órgão auxiliar do Ministério 
Público, vinculado ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, destinado à atividade permanente e sistemática 
de obtenção, análise, disseminação e salvaguarda de conhecimentos para o Ministério Público (art. 25-B da LC 
nº 12/94). Suas atribuições estão disciplinadas no §3º do art. 25-B da LC nº 12/94, consistindo na criação de 
banco de dados para o Ministério Público, bem como na tarefa de subsidiar os demais órgão do Parquet pernam-
bucano em relação às informações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades funcionais.

13.1. Coordenador. À época da inspeção, o NIMPPE era coordenado pelo Promotor de Justiça Edson José 
Guerra, que assumiu o cargo em março de 2013. O dirigente do órgão, durante a entrevista, informou residir 
em Recife, não participar no momento de curso de aperfeiçoamento e não exercer o magistério nem a ad-
vocacia. Afirmou por fim que não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar, 
cumprindo expediente 03 (três) horas por dia, no período da tarde, de segunda a sexta-feira.

13.1.1. Sugestões/Observações do Coordenador. 1) Ressalta a necessidade de um grupo de analistas 
com vocação para investigar, como, por exemplo, analistas financeiros e técnicos em informática. 2) Sugere 
a capacitação dos servidores e promotores. 3) Salienta a necessidade de modernização dos equipamentos de 
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informação. 4) Recomenda, ainda, a realização de convênios com os demais órgãos públicos para ter acesso 
aos seus bancos de dados.

13.2. Horário do atendimento ao público. Prejudicado.

13.3. Estrutura de Pessoal. O quadro de pessoal é composto por 03 (três) analistas – 01 (uma) do quadro 
do Ministério Público e 02 (duas) cedidas pela Secretaria de Defesa Social (policiais civis) (Maria Cláudia 
Araújo de Arruda Falcão, Cícera Cintia Gonçalves Santos e Ana Elizabete Torres Bertolini); 01 (um) Promo-
tor de Justiça Coordenador; 03 (três) policiais militares (Capitão Carlos Renato Cavalcanti Fiquene, Soldados 
Gilberto Gonçalo do Nascimento Silva e Juliany Cristina Batista Correa).

13.4. Condições das instalações físicas. A estrutura é composta de 03 (três) salas, 01 (um) gabinete e 01 
(uma) sala de reuniões. Um novo imóvel está sendo reformado para abrigar o NIMPPE e o GAECO.

13.5. Equipamentos eletrônicos e de informática: não soube mencionar.

13.6. Sistema de arquivo. O órgão utiliza o sistema Argus.

13.7. Processos e procedimentos examinados. No momento da inspeção constatou-se a existência de 
75 (setenta e cinco) Registros Administrativos em andamento no âmbito do NIMPPE. A título de amostra-
gem a Equipe de Inspeção analisou os feitos relacionados na tabela a seguir:

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

ESPÉCIE Nº PROCEDIMENTO DATA DA INSTAURAÇÃO SITUAÇÃO DETECTADA
Registro Administrativo 0101/2012 10/09/12 Vista à coordenação em 21/03/14

Registro Administrativo 002/2014 08/01/14 Arquivado em 20/03/14 (Caixa 23)

Registro Administrativo 0165/2012 13/12/12 Vista à coordenação em 19/03/14

Registro Administrativo 0087/2012 08/08/12 Vista à coordenação em 21/03/14

Registro Administrativo 0865/2011 18/10/11 Vista à coordenação em 21/03/14

13.8. Observações da equipe de inspeção. 1) Com relação ao fluxo de trabalho/informação, o Promotor 
de Justiça (Coordenador) relatou, inicialmente, que todo o documento que chega ao NIMPPE é tombado e 
digitalizado para dentro do sistema; que os documentos não recebem qualquer tipo de senha; que, posterior-
mente, após indagar reservadamente a um de seus servidores, retificou esta informação, relatando que, de fato, 
há uma senha; que o promotor de justiça não sabia da existência desta senha aos documentos – imaginava 
que somente existia senha de acesso ao sistema Argus; que por economia de tempo e celeridade, não acessa ao 
Sistema Argus; que despacha manualmente e o secretário compila seu despacho para dentro do Sistema Argus; 
que seu despacho é, na verdade, um rascunho; que não se identifica e não assina o despacho; que o despacho 
vai para a secretaria e ao serviço de análise e volta para o promotor coordenador. 2) O Promotor de justiça 
informou também que remete relatórios de inteligência financeira do COAF aos promotores de justiça das 
comarcas mediante correios, com a ressalva de que não podem utilizar formalmente em procedimento de 
investigação; que nunca remeteu relatórios do COAF para delegacias de polícia. 3) Salientou, também, que 
os promotores de justiça, quando precisam, encaminham pedido de busca e levantamento de dados via e-mail 
(inteligência@mppe.mp.br) e via ofício. 4) Com relação às autorização das demandas, informou o Coorde-
nador que todos os atos de investigação são autorizados pelo promotor coordenador, no caso ele – nenhuma 
informação é buscada ou relatada sem que o coordenador autorize. 5) Por sua vez, os os policiais militares 
relataram à Equipe de Inspeção que se encontram cedidos pela Polícia Militar mediante termo de coopera-
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ção técnica celebrado entre o PGJ e o Secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco; informa que 
a principal atribuição dos policiais militares é a realização de diligências externas voltadas à constatação in 
loco de endereços de pessoas físicas e jurídicas, bem como outras demandas relacionadas à atividade externa, 
mediante elaboração de relatórios que são enviados às analistas do setor; que reputam insuficiente o número 
de policiais atualmente existente, bem como os equipamentos eletrônicos (máquinas fotográficas, filmadoras, 
gravadores etc) para coleta de áudio e vídeo, em relação à demanda e necessidade. 6) Ouvidas as analistas que 
trabalham no NIMPPE, relataram à Equipe de Inspeção que o trabalho delas consiste em realizar coleta de 
dados constantes de sistemas de órgãos, tais como SDS, INFOSEG, JUSEP, DETRAN, REDE RECEITA, 
CDL, além de fontes abertas como google, TJ’s. A análise destes dados gera um relatório que é repassado para 
o coordenador para o devido encaminhamento. O trabalho das analistas é somente interno; o trabalho ex-
terno é realizado pelos policiais militares. As análises feitas vêm de solicitações recebidas por meio de oficios, 
telefonemas, e-mail e qualquer outro meio. 7) Verificou-se também que os despachos nos procedimentos 
foram lançados de forma manuscrita sem data e sem identificação, sendo anexado em folha solta na capa dos 
autos. Segundo o Secretário Tarcísio, o despacho é lançado no sistema com a senha do funcionário, sendo 
esta a prática normal nos feitos. 8) Questionado a respeito do fluxo interno de solicitações e informações do 
órgão, o secretário do NIMPPE, servidor Tarcísio, informou que os documentos recebem o seguinte trata-
mento: a) entrada do documento na agência; b) documento é tombado e imediatamente digitalizado com 
senha, ganhando numeração automática; c) documentação é encaminhada para a coordenação para conhe-
cimento e despacho; d) documentação é encaminhada para fase de coleta; e) a análise pode demandar um 
setor de operações, ou outras agências ou parceiros; f) finalização da análise, com elaboração do documento 
final (Relint); g) envio do Relint para chancela ou não da coordenação; h) se aprovado, o relint segue à se-
cretaria executiva para difusão e arquivamento, caso contrário, retorna à análise e/ou operações para coleta 
de mais informações para que sejam satisfeitas as exigências da coordenação. 9) Em atenção ao fluxo interno 
informado no item anterior, a equipe de inspeção solicitou ao secretário que fosse aberta a caixa de entrada 
de mensagens eletrônicas do NIMPPE, a fim de verificar algumas das demandas que chegam ao órgão através 
de e-mail’s. Ao assim proceder, foi feita uma análise geral das solicitações de apoio enviadas para inteligen-
cia@mppe.mp.br nos últimos oito meses, chamando atenção da equipe de inspeção uma solicitação de dados 
gerais formalizada ao NIMPPE no dia 23.9.2013, por meio do endereço eletrônico edsonjguerra@hotmail.
com, às 15h55min, da localização de endereço das pessoas físicas Waldo José Fernandes Pinto, indicando a 
necessidade do solicitante, que subscreveu como Edson Guerra, em entrar em contato “com o proprietário 
de um terreno próximo ao nosso condomínio em construção na Ilha de Itamaracá”, sugerindo que tal soli-
citação tenha sido formalizada para a satisfação de demanda particular, mediante a utilização da estrutura do 
órgão. Todavia, não foi localizada resposta à presente solicitação, seja por mensagem eletrônica ou por meio de 
levantamento na análise dos registros em andamento ou arquivados após esta data. Apesar disso, ao analisar os 
procedimentos arquivados na caixa n. 23, verificou-se a existência do Registro Administrativo n. 0002/2014, 
cujo objeto consistia na solicitação, pelo Coordenador do NIMPPE Dr. Edson Guerra, de levantamento de 
informações a respeito de suposta tentativa de fuga em massa da cadeia pública de Petrolândia, referentes a 
dados criminais de Jair Afonso de Melo Filho (CPF 066.793.664-53) e esposa Ildmar Maria Belo Afonso de 
Melo e também de Waldo José Fernandes Pinto (CPF 063.506.154-68). A solicitação foi atendida através do 
relatório de inteligência (Relint n. 0022/2004-0015/IO-NIMPPE) em 12.3.2014. Verificando a equipe de 
inspeção que o nome de Waldo José Fernandes Pinto, objeto da primeira solicitação realizada por e-mail no 
dia 23.9.2013, foi novamente reproduzido na segunda solicitação objeto de resposta do órgão por meio do 
Relint anteriormente especificado, entendeu necessário o devido registro no presente termo para a devida 
análise, considerando-se que a motivação de ambos os pedidos envolvendo a mesma pessoa foi completa-
mente distinta em ambos os casos, o que traz em si a possibilidade de que a estrutura do órgão tenha sido 
utilizada para o atendimento de interesse particular. 10) Em análise à pasta de ofícios expedidos, verificou-se 
que a coordenação do NIMPPE tem encaminhado às Delegacias de Polícia os Relatórios de Inteligência 
Financeira (RIF), em alguns casos, sem qualquer espécie de tratamento da informação, mediante o envio da 
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documentação in natura, mesmo tratando-se de documento protegido. Como exemplos de tal prática, podem 
ser citados o Oficio n. 0096/2013/NIMPPE/COORD, de 12.9.2013, bem como o Ofício n. 0168/2013/
NIMPPE/COORD, de 16.12.2013, ambos assinados pelo coordenador do órgão, o inspecionado Dr. Edson 
José Guerra. 11) Semelhantemente, ao ser analisada a pasta de ofícios expedidos, verificou-se a expedição 
do Ofício n. 0024/2014/NIMPPE/COORD, de 19.2.2014, por meio do qual o coordenador do NIMPPE 
solicitou ao Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) “apoio e cooperação 
institucional no sentido de informar se no banco de dados do COAF consta registro de comunicação do 
suspeito Gilmar Antão Bezerra, CPF 683.859.194-49, sendo o período de análise os anos compreendidos 
entre 2011 e 2013”. Constatou-se, no entanto, que referido expediente não faz menção à existência de pro-
cedimento investigatório a justificar referida diligência.

14. CENTRAL DE RECURSOS CÍVEIS

14.1. CENTRAL DE RECURSOS CÍVEIS

ATRIBUIÇÕES

Tomar ciência dos recursos que lhes caibam, quando expressamente delegado pelo Procurador de Justiça; interpor, 
arrazoar e contrarrazoar recursos no Tribunal de Justiça e nos Tribunais Superiores, quando expressamente dele-
gado pelo Procurador de Justiça; dar suporte técnico e operacional aos demais órgãos de execução, nas situações 
processuais em que se vislumbre necessidade de interposição de recursos; manter sistema de acompanhamento e 
controle das decisões judiciais e dos prazos recursais, relativamente aos feitos em que haja oficiado;

TITULAR Ricardo Guerra Gabínio

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 2010; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamen-
to; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não responde 
cumulativamente por outro órgão; não recebeu colaboração nos últimos 6 (seis) meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (15 
dias em janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 7h30min às 14h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Raramente há atendimento ao público.
Estrutura física Funciona somente em 01 (uma) sala.

Estrutura de pessoal
Possui 01 (um) analista e 03 (três) técnicos ministeriais, todos concursados, além de 02 estagiários 
(sendo um de Direito e outro de Administração).

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Atua em todas as 10 (dez) Câmaras Cíveis do TJPE. Não 
sabe precisar quantos processos estão em trâmite em cada uma das Câmaras.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 69 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Obs.: A Coordenadoria da Central de Recursos Cíveis não soube informar, com exata precisão, os dados constantes no presente item, 
apresentando, em substituição, documentos à Equipe de Inspeção.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve movimentação no período solicitado referente ao presente item, constando “prejudicado” em todos os subitens ao longo 
do período.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Recebe todos os processos com decisão das Câmaras Cíveis do TJPE para análise e eventual 
interposição de recursos ou contrarrazões de recursos.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Modificação da estrutura da Central de Recursos Cíveis, com aumento do espaço físico, aumento de membros e de servidores para uma 
atuação mais efetiva do órgão.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Agravo de instrumento 7103-59-2013-8-17-0000 20/06/13 Vistas ao MP para ciência em 26/03/2014.
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Apelação em ação civil 
pública de improbida-
de administrativa

928-62-2008-8-17-0990 16/08/13 Vistas ao MP para ciência em 26/03/2014

Conflito de compe-
tência

12526-97-2013-8-17-0000 11/07/13 Vista ao MP para ciência em 26/03/2014.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Considerando a importância desse órgão ministerial, responsável por toda a parte de recursos internos ao TJ-PE e recursos especiais e 
extraordinários junto ao STJ e STF, respectivamente, em nossa opinião é inviável que a Coordenadoria de Recursos Cíveis do MP-PE 
conte apenas com um Promotor de Justiça. A estrutura humana também se mostrou reduzida. As condições de trabalho são péssimas: uma 
sala de aproximadamente 25 metros quadrados, sem janelas, iluminação e ventilação naturais, onde trabalham 06 (seis) pessoas.
2) Verificou-se também que os prazos para interposição de recursos ou de apresentação de contrarrazões são acompanhados e, portanto, 
controlados, em um quadro branco, escrito com pincéis atômicos. Em contato com o Núcleo de TI da Corregedoria Nacional do MP, o 
mesmo afirmou que, de acordo com a apresentação do Sistema Arquimedes, pelo MP-PE, os prazos podem ser controlados pelo referido 
Sistema.
3) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15. PROCURADORIAS DE JUSTIÇA

15.1. 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da 1ª Câmara Criminal do TJPE.
TITULAR Mário Germano Palha Ramos
SUBSTITUTO Yelena De Fátima Monteiro Araújo (Promotora de Justiça convocada)
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro substituto informou que assumiu o órgão em 07/03/2014; reside na comarca de lotação; participa atualmente do curso de 
Liderança promovido pela ESMP/PE; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento admi-
nistrativo disciplinar; responde cumulativamente pela Caravana da Pessoa Idosa, órgão vinculado à PGJ; cumpre expediente de segunda a 
sexta, de 12h às 18h.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Estrutura física Funciona em imóvel próprio, com 01 gabinete e 01 antessala.
Estrutura de pessoal 01 analista ministerial e 01 estagiário.
Sistema de Arquivo Utiliza os sistemas Procrime e Arquimedes.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 54 45 37 30 41 23 29 29 33 34 37 32 0
Distribuídos no mês 57 48 53 42 50 30 59 70 49 49 84 27 31
Impulsionados no mês 78 47 58 32 71 21 56 69 51 49 95 29 31
Saldo do mês 33 46 32 40 20 32 32 30 31 34 26 30 0
Audiências judiciais/sessões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Dados de março fornecidos pelo analista ministerial com base em livro de protocolo.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos Circunstanciados

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado

Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos criminais

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0

Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (ver prorrogação): Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: Prejudicado
Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Não possui
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Não exerce atividade na Administração Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas sugestões/observações ou experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.2. 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
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ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da 3ª Câmara Criminal do TJPE.
TITULAR José Lopes de Oliveira Filho (Coordenador do CAOP de Sonegação Fiscal)
SUBSTITUTO Delane Barros de Arruda Mendonça (Promotora de Justiça convocada e entrevistada)
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro substituto informou que assumiu o órgão em 02/12/2013; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso 
de aperfeiçoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; 
cumpre expediente de segunda a sexta, de 13h30min às 17h30min.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Estrutura física Funciona em imóvel próprio, com 01 gabinete e 01 antessala.
Estrutura de pessoal 01 analista ministerial.

Sistema de Arquivo
Utiliza os sistemas Procrime e Arquimedes. O arquivamento físico é feito na secretaria das 
procuradorias via guia impressa do próprio Arquimedes.  

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 69 61 51 48 48 50 57 36 44 40 45 38 0
Distribuídos no mês 44 72 66 41 74 77 41 100 68 49 87 59 22
Impulsionados no mês 51 84 67 43 70 78 56 93 70 51 93 65 19
Saldo do mês 62 49 50 46 52 49 42 43 42 38 39 32 3
Audiências judiciais/sessões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério Pú-
blico

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado
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Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação): prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 
30 dias: prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêu-
ticas: prejudicado

Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Recebe apenas os feitos da Câmara em que atua.
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Não exerce atividade na Administração Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Nas promotorias criminais da capital, há necessidade de melhor estrutura da secretaria tanto no aspecto físico quanto na quantidade de 
servidores, pois há 20 promotores criminais em média e atualmente apenas 04 analistas. 2) Não há gabinete no fórum ou em outro lugar 
para atendimento ou para elaboração de peças processuais.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.3. 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

ATRIBUIÇÕES Manifestações nos processos e sessões da 2ª Câmara de Direito Público do TJPE.
TITULAR Maria Betânia Silva
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 25/08/2006; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; cumpre 
expediente de segunda a sexta, de 14h às 18h.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Estrutura física
Funciona em imóvel próprio, com o gabinete sendo cedido quando outros membros subs-
tituem a titular.

Estrutura de pessoal 01 analista ministerial.
Sistema de Arquivo Sistema físico até março/2014, quando então passou a ser utilizado o Arquimedes.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 803 837 871 909 914 914 957 610 597 600 590 598 0
Distribuídos no mês 34 35 36 25 6 46 48 59 39 21 15 42 25
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Impulsionados no mês 0 0 0 21 3 2 395 73 37 31 7 39 20
Saldo do mês 837 872 907 913 917 958 610 596 599 590 598 601 5
Audiências judiciais/sessões 2 2 2 1 0 2 2 2 2 0 0 2 1
Obs.: Há evidente contradição entre os dados informados pela Corregedoria local e os dados mencionados pela procuradora. Os dados de 
março foram informados pela procuradora com base na quantidade de arquivos constantes na tela do computador e nos processos cons-
tantes em mala trazida de casa.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (ver prorrogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: prejudicado
Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: A distribuição é equitativa entre as procuradorias. Apenas as sessões tem vinculação com a 
Câmara em que o procurador oficia.
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Não exerce atividade na Administração Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Há necessidade de uma reestruturação física e também do ponto de vista institucional, da mesma forma como é imprescindível uma atuação 
mais ativa das procuradorias para que o Ministério Público cumpra sua missão constitucional. Nesse aspecto, entende que deve haver uma 
mudança de âmbito nacional no perfil de atuação dos procuradores em 2º grau.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Consta no relatório encaminhado pela Coordenação, o Processos n° 0313518-8 (com vista em 29/08/13) e o Processo nº 0306372-1 
(com vista em 26/09/13). Tais feitos estariam vinculados à Promotora de Justiça convocada, Dra. Andréa Fernandes Nunes Padilha; todavia, 
não foi possível localizá-la. 2) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.4. 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da 3ª Câmara Criminal do TJPE.
TITULAR Adalberto Mendes Pinto Vieira
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 08/11/2012; reside em Olinda, sem especificar o motivo ou se está autorizado pelo PGJ; 
não participa atualmente de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo pro-
cedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente de segunda a sexta, de 09h às 18h.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Estrutura física Funciona em imóvel próprio, com gabinete de 15m2 dividido em 2 salas.
Estrutura de pessoal 01 analista ministerial e 01 estagiária.

Sistema de Arquivo
Sistema físico (pastas na coordenação) e virtual (Procrime). Também arquiva em pastas no 
computador do gabinete.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 81 61 48 48 44 51 49 39 33 28 29 46 0
Distribuídos no mês 51 42 60 48 72 87 79 74 41 23 79 45 24
Impulsionados no mês 76 50 57 54 66 95 90 71 51 22 63 61 16
Saldo do mês 56 53 51 42 50 43 38 42 23 29 45 30 8
Audiências judiciais/sessões 0 0 0 2 5 0 0 0 2 1 4 2 1
Obs.: Os dados do mês de Março foram informados oralmente pelo membro inspecionado.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado
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Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério Pú-
blico

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação): prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 
30 dias: prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado

Estabelecimentos prisionais: prejudicado

Centros de internamentos provisórios: prejudicado

Outras unidades de atendimento: prejudicado

Estabelecimentos de idosos: prejudicado

Estabelecimentos de deficientes: prejudicado

Estabelecimentos de Saúde: prejudicado

Estabelecimentos de comunidades terapêu-
ticas: prejudicado

Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição vinculada à Câmara em que atua.
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
É membro eleito do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Há a necessidade de melhoria na sistemática de substituição na 2ª instância; isso porque atualmente há 05 Promotores de Justiça convoca-
dos para procuradorias criminais, o que desorganiza o trabalho nas promotorias de 3ª instância. 2) Além disso, a convocação de promotores 
para substituir procuradores cria a necessidade de acumulação de várias promotorias pelos promotores de 3ª entrância, gerando, com isso, 
excesso de trabalho. 3) Entende o membro Inspecionado que para uma melhor distribuição de trabalho, deveria haver uma desvinculação 
entre as procuradorias de justiça e as câmaras criminais.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.
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15.4.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua manifestação, o Procurador de Justiça 
Adalberto Mendes Pinto Vieira, encaminhou certidão, expedida pela Coordenação da Procuradoria 
Criminal, contendo tabela que indica a inexistência de saldo de processos voltados ao período de 
março de 2013 a março de 2014, conforme segue:

Meses Procurador Saldo Anterior Distribuição Total Redistribuição Devolução-Processos Saldo-Próximo mês

Mar-2013 Adalberto Vieira 00 31 31 00 31 00
Abr-2013 Adalberto Vieira* 00 00 00 00 00 00
Mai-2013 Adalberto Vieira 00 34 34 00 34 00
Jun-2013 Adalberto Vieira 00 34 34 00 34 00
Jul-2013 Adalberto Vieira 00 55 55 00 54 01
Ago-2013 Adalberto Vieira 01 52 53 00 53 00
Set-2013 Adalberto Vieira 00 51 51 00 51 00
Out-2013 Adalberto Vieira* 00 00 00 00 00 00
Nov-2013 Adalberto Vieira 00 21 21 00 21 00
Dez-2013 Adalberto Vieira** 00 00 00 00 00 00
Jan-2014 Adalberto Vieira 00 41 41 00 41 00
Fev-2014 Adalberto Vieira 00 28 28 00 28 00
Mar-2014 Adalberto Vieira 00 23 23 00 23 00

*Procurador estava em gozo de férias

**Procurador designado para participar da Comissão de Alteração e Revisão da Lei Orgânica do MPPE (Portaria-PGJ nº 1.458/13, publicada no DOE em 
26/09/2013)

15.5. 6ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da 3ª Câmara Criminal do TJPE.
TITULAR Eleonora De Souza Luna (Coordenadora da Central de Recursos)
SUBSTITUTO Christiane Roberta Gomes De Farias Santos (Promotora de Justiça convocada)
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro substituto informou que assumiu o órgão em 10/01/2014; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso 
de aperfeiçoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; 
cumpre expediente diariamente de 12h às 18h.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Estrutura física
Ocupa atualmente o gabinete da Dra. Deise em razão do barulho e do calor existente no 
gabinete da titular.

Estrutura de pessoal 01 analista ministerial.
Sistema de Arquivo Utiliza o Procrime e o Arquimedes
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 63 60 80 71 66 73 95 82 88 82 77 66 0
Distribuídos no mês 42 63 66 53 76 86 71 120 62 63 86 57 34
Impulsionados no mês 39 48 72 58 65 64 89 114 70 73 94 79 32
Saldo do mês 66 75 74 66 77 95 77 88 80 72 69 44 2
Audiências judiciais/sessões 4 4 5 2 5 0 4 3 2 2 0 2 2

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado
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Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério Pú-
blico

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 
180 dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (ver pror-
rogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias: prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades tera-
pêuticas: prejudicado

Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição vinculada à Câmara perante a qual o procurador atua.
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Não exerce atividade na Administração Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Entende que deveria haver melhor estrutura para as promotorias de 3ª entrância. Ressaltou que todos os membros deveriam ter gabinete, 
analista e uma estrutura administrativa de apoio para entrada e saída de processos e documentos.
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PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.5.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Ao tempo em que tomou conhecimento do teor deste 
relatório, a Procuradora de Justiça Eleonora de Souza Luna, informou, preliminarmente, que em razão de 
está oficiando na Coordenadoria da Central de Recursos em Matéria Criminal, na ocasião da realização da 
inspeção, a Promotora de Justiça Christiane Roberta Gomes de Farias Santos, atuava na 6ª Procuradoria de 
Justiça como Procuradoria de Justiça substituta. A respeito do que foi constatado, foram relatadas as seguintes 
considerações:  “1. No que diz respeito ao número de processos, tal não corresponde a realidade dos fatos.  
É salutar que se esclareça ao CNMP que o problema do sistema de controle dos processos nesta instituição 
é problemático, pois as gestões que sucederam a do ex-Procurador-Geral de Justiça Francisco Sales de Al-
buquerque desprezaram o sistema ARQUIMEDES, não o aperfeiçoando nem o substituindo. O fato é que 
esta representante ministerial era uma das poucas Procuradoras de Justiça que sempre anexava os pareceres 
no sistema. No entanto, dada a exigência do CNMP de existência de controle processual, não houve outro 
jeito senão a Administração manter o sistema ARQUIMEDES, realizando alterações para ampliar o seu uso, 
alterações essas que não foram devidamente esclarecidas à classe, como é do conhecimento de todos. Assim, 
esta representante ministerial anexava o parecer no sistema, mas não preenchia a parte destinada à saída do 
processo do gabinete e remessa à Secretaria da Procuradoria de Justiça Criminal. No entanto, a Secretaria 
da Procuradoria de Justiça Criminal deu baixa nos processos quando os remeteu para o Tribunal de Justiça. 
Mensalmente, há publicação no Diário Oficial da distribuição dos processos, dos que foram redistribuídos, 
dos pareceres ofertados e dos que ficaram para o mês seguinte. Assim, de acordo com as publicações no Diá-
rio Oficial, mês a mês, enviadas à Corregedoria Nacional e juntadas aos autos de inspeção (fls. 238/240 e fls. 
337/359), pode-se constatar que jamais o gabinete ficou com saldo superior a 39 (trinta e nove) processos e, 
no ano de 2013, a representante ministerial respondia, cumulativamente, pela Central de Recursos em Ma-
téria Criminal. Diante dos documentos coligidos aos autos de inspeção, conclui-se que:  a) A partir do mês 
de março de 2013 até o mês de dezembro, esta representante ministerial respondeu pelo exercício do cargo 
de 6º Procurador de Justiça Criminal e pela Coordenação da Central de Recursos em Matéria Criminal; 
b) Com a acumulação, passou a existir atrasos nos processos do cargo de 6º Procurador de Justiça Criminal, 
pois, por contar com apenas um analista processual, ficou impossível manter a Central de Recursos em Ma-
téria Criminal em dia - por ser esta Procuradora de Justiça a única responsável pelas intimações e análise dos 
processos divergentes para interposições de recursos, além de corrigir as minutas elaboradas pelos analistas 
– concomitante com o cargo de 6º Procurador;  c) O saldo dos processos e o impulsionamento, mês a mês, 
resumidamente e com base nos documentos acima foi o seguinte:

Período Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 00 03 14 08 13 24 39 38 34 31 25 13 01
Distribuídos no mês 23 45 37 30 55 54 43 54 37 38 00 00 00
Impulsionados no mês 20 34 43 25 44 39 44 58 40 44 12 12 01
Saldo do mês 03 14 08 13 24 39 38 34 31 25 13 1 00
Sessões 4 4 5 2 5 0 4 3 2 2 0 2 2

Observação: do mês de março de 2013 até dezembro de 2013, houve acumulação com a Central de Recursos em Matéria Criminal. De janeiro de 2014 até 
março de 2014, a representante ministerial ficou apenas com o encargo da Central de Recursos em Matéria Criminal.

2. Relativamente ao local de trabalho, constata-se a seguinte afirmativa: “Há, também, procuradores que 
estão em outros prédios, como na rua 1º de março, por exemplo. Tal informação foi obtida furtivamente no 
momento em que a equipe estava indo inspecionar os CAOP’s localizados naquele prédio. Nesse contexto, 
constatou-se não haver informação precisa acerca de onde está trabalhando ou pode ser localizado cada 
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procurador e promotor de justiça convocado”. Parece que o problema da localização foi justamente a in-
formação obtida furtivamente. Primeiro, os gabinetes dos Procuradores de Justiça estão todos localizados na 
Rua do Imperador, nos três prédios colados. Não há gabinete de Procurador de Justiça, no exercício do cargo 
de Procurador de Justiça, na Rua 1º de março. Segundo, há Procuradores de Justiça, de fato,  que trabalham 
abertamente, no prédio da 1º de março, como é o caso da 6ª Procuradora de Justiça Criminal, porque está 
respondendo pela Central de Recursos em Matéria Criminal. Enquanto respondia, cumulativamente,  pelo 
6º cargo de Procurador de Justiça Criminal, esta representante ministerial apenas passava pelo gabinete da 
Rua do Imperador, uma vez que  levou-se mais de um ano sem ar-condicionado, o que torna impossível a 
realização de trabalho no local: primeiro porque, com a porta fechada, o calor é insuportável. Depois, com 
a porta aberta, todos os insetos que habitam uma árvore centenária justo em frente à varanda do gabinete 
invadem a sala, sem falar na poeira dos veículos automotores – ônibus e carros – que sujam todos os papéis e 
no barulho. Como também acumula a Coordenadoria da Central de Recursos ficava a maior parte do tem-
po no prédio da 1º de março, sendo esta representante ministerial facilmente encontrada quando procurada. 
Por fim, a intimação dos acórdãos pela Central de Recursos em Matéria Criminal merece comentário.  A 
Central de Recursos em Matéria Criminal foi criada na gestão do Procurador-Geral de Justiça Romero de 
Oliveira Andrade – Gestão 2009/2002 e mantida pelos seus sucessores. A inspiração para sua implantação foi 
a existência de tal modelo em várias instituições ministeriais. A ideia foi a de controle de prazos processuais, 
pois, como sempre se trabalhou com poucos servidores, havia necessidade de se controlar o processo desde 
a sua entrada na instituição – como é íntimo de todos os integrantes do Ministério Público os prazos para 
interposição de recurso começam a correr a partir da entrada do processo na instituição. Depois, como os 
recursos para os Tribunais Superiores têm uma dinâmica diferenciada, com muito formalismo, deixou-se a 
cargo desse setor a elaboração dos mesmos, ficando a cargo deste setor os Recursos Especiais, Extraordinários, 
Embargos Infringentes, Embargos Declaratórios, Recursos Ordinários, Minutas e contraminutas de Agravo 
e Agravo Regimental, sempre atuando este setor após o julgamento dos recursos pelo Tribunal local. Assim, 
as intimações dos acórdãos ficaram a cargo da Coordenadora da Central de Recursos, observando dos acór-
dãos divergentes quais são possíveis de interpor recursos para os Tribunais Superiores. Quanto aos demais 
Procuradores de Justiça Criminal, os que solicitam ter conhecimento do resultado dos recursos nos quais 
houve manifestação dos próprios, envia-se cópia reprográfica do Parecer e do Acórdão. É elaborado relatório 
semestral e anual, conforme documentos juntados aos autos de inspeção, tendo-se controle do número de 
pareceres convergentes ou divergentes e do número de processos que passou na segunda instância do Mi-
nistério Público. Pela quantidade de processos que tramitam na Central de Recursos ainda não foi possível 
verificar o resultado dos Recursos Especiais interpostos, bem como pela demora no julgamento dos mesmos 
no Superior Tribunal de Justiça. Em arquivo anexo, encontram-se os Relatórios da Central de Recursos em 
Matéria Criminal referente ao ano de 2013 e ao 1º semestre de 2014.
   

15.6. 7ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da 2ª Câmara Cível do TJPE.
TITULAR Nelma Ramos Maciel Quaiotti (férias)
SUBSTITUTO Áurea Rosane Vieira (Promotora de Justiça convocada)
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro substituto informou que assumiu o órgão em março/2014; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso 
de aperfeiçoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; 
cumpre expediente diariamente de 13h às 18h30min.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Estrutura física
Sala de 12m2, com ar-condicionado quebrado, razão pela qual é muito quente e barulhenta, 
pois as janelas tinham que permanecer abertas em razão do calor, além de ser mal ilumina-
da. Na ocasião, a inspecionada estava aguardando uma vaga em outra sala.

Estrutura de pessoal 01 analista ministerial.
Sistema de Arquivo Utiliza o Arquimedes, bem como o computador pessoal.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
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PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 663 690 732 767 777 815 862 519 517 519 515 527 0
Distribuídos no mês 28 41 35 29 41 45 53 19 37 36 47 35 28
Impulsionados no mês 0 0 0 14 5 0 397 20 36 41 35 48 17
Saldo do mês 691 731 767 782 813 860 518 518 518 514 527 514 11
Audiências judiciais/sessões 4 4 4 3 0 2 2 0 4 2 4 4 2
Obs.: Há contradição entre os números informados pela Corregedoria local e aqueles colhidos durante a inspeção. Os números foram 
informados oralmente pelo membro inspecionado. Os processos estão em dois gabinetes diferentes o que impossibilitou a confirmação 
das informações.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério Pú-
blico

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 
180 dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação): prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 
30 dias: prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 
30 dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Não exerce atividade na Administração Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Segundo informado, a convocação da Promotora de Justiça inspecionada é apenas durante as férias de 30 (trinta) dias da Procuradora de 
Justiça titular. 2) Não foram relatadas sugestões/observações nem experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.6.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua resposta, a Procuradora de Justiça Nelma Ramos 
Maciel Quaiotti, apenas declarou que o quantitativo de processos encontrados no Sistema Arquimedes, não 
corresponde à realidade física do gabinete.

15.7. 8ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da 3ª Câmara Cível do TJPE.
TITULAR Itamar Dias Noronha
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 09/12/1993; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente pela Coordenadoria Cível; cumpre expediente de segunda a sexta, de 14h30min às 19h.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Estrutura física Sala de 15m2, semelhante aos demais gabinetes.

Estrutura de pessoal
01 analista ministerial e 01 terceirizado que faz a parte de digitação, organização de textos e 
entrada e saída de processos.

Sistema de Arquivo
Arquivamento físico em pastas, pastas eletrônicas no próprio computador e por meio de pendrive 
para alimentar o Arquimedes. O Siig é usado apenas para correspondências administrativas.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 616 618 660 699 715 714 750 496 518 537 524 497 0
Distribuídos no mês 4 41 39 24 4 35 13 53 42 39 19 28 32
Impulsionados no mês 1 1 0 9 4 0 264 33 26 52 45 25 19
Saldo do mês 619 658 699 714 715 749 499 516 534 524 498 500 13
Audiências judiciais/sessões 0 2 2 2 0 2 0 3 2 2 2 2 1
Obs.: Há evidente contradição entre os dados informados pela Corregedoria local e os informados pelo procurador inspecionado. Os 
dados de março não foram informados no momento da inspeção. Foi enviada uma relação de processos extraída do Arquimedes. Houve a 
necessidade de contagem manual.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ação Civil Pública Proposta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Arquivamento sem Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento com Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Obs.: A Procuradoria Cível realizou uma audiência pública dia 14/03/14 para discutir a questão da área expropriada pelo Estado de Per-
nambuco e objeto de várias ações de usucapião que se encontram aguardando solução por Termo de Ajustamento de Conduta.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 1
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e me-
nos de 180 dias (ver prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (ve-
rificar prorrogação): prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos 
últimos 30 dias: prejudicado

Pendentes de análise recebidas há 
mais de 30 dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades 
terapêuticas: prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: 
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
É membro do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 1
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Foi realizado um levantamento das necessidades físicas e de pessoal que resultou na edição de uma portaria do PGJ e atualmente está 
havendo o acompanhamento da execução do planejamento estratégico constante naquele ato. 2) Houve avanço no número de nomeações 
de analistas; todavia, há uma grande dificuldade com relação à melhoria do espaço físico.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Segundo informado, consta no relatório fornecido pela Coordenadoria o Processo nº 0244179-2, o qual está aguardando celebração de 
acordo entre as partes envolvidas
2) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.7.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Ao tempo em que tomou ciência do teor deste relatório, 
o Procurador de Justiça Itamar Dias Noronha, coordenador da Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se 
da seguinte maneira:  1) Quanto à contradição entre os dados informados, por esta Corregedoria (com base 
no sistema Arquimedes), e aqueles fornecidos por esta Coordenação, temos a esclarecer que, durante algum 
tempo, os servidores do setor de distribuição processual, por ausência de treinamento e pela própria preca-
riedade do número de funcionários, não efetivavam, no sistema de informática, a remessa dos autos enviados 
ao Poder Judiciário; 2) Disso resultou a tomada de providências, a partir do mês de março do corrente ano, 
no sentido de, através de uma nova sistemática de trabalho, efetuar todas as remessas  que haviam sido feitas  
no sistema Arquimedes e a implementação rotineira de tais efetivações; 3) Dessa maneira, atualmente, inexis-
tem divergências de dados daquele sistema e das informações que constam no relatório de produtividade 
elaborado pela Coordenadora da Produtividade Cível, conforme pode ser verificado nos documentos ane-
xados ao presente Ofício por digitalização; 4) No que se refere às convocações de Promotores de Justiça, elas 
somente ocorrem, quando há afastamentos de Procuradores de Justiça, por mais de 30 (trinta) dias, os quais 
ocorrem raramente, quase que se restringindo aos casos daqueles membros de segundo grau que se encon-
tram exercendo funções de confinança; 5) O fato de os Procuradores não tomarem , em regra, ciência dos 
acórdãos, decorre, realmente, como foi constatado no Relatório de Inspeção, do fato de que existe na nossa 
estrutura administrativa um órgão específico (Central de Recursos), com atribuição legal para ser intimada e 
recorrer por delegação dos Procuradores Cíveis; 6) Esclareceu, por fim, quanto à existência em gabinetes de 
Procuradores de Justiça de processos referentes às Ações de Usucapião sobre áreas de ZEIS (Zonas Especiais 
de Interesse Social), que estão no aguardo de um acordo envolvendo o conjunto de imóveis nelas existentes 
e que a Procuradoria Cível, no início de 2015, reavaliará a possibilidade de contatar os interessados a fim de 
obter um pronunciamento sobre a viabilidade.

15.8. 8ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da 1ª Câmara Criminal do TJPE.
TITULAR Andréa Karla Maranhão Condé Freire
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 05/09/2013; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; cumpre 
expediente de segunda a sexta, de 10h às 20h.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Estrutura física Utiliza a sala do Dr. Fernando Pessoa, composta de 01 gabinete e 01 antessala.
Estrutura de pessoal 01 analista ministerial e 01 estagiário.
Sistema de Arquivo Utiliza os sistemas Procrime e Arquimedes.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
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PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 49 59 31 27 30 27 26 43 29 26 34 29 0
Distribuídos no mês 76 80 51 42 23 53 61 20 24 39 28 56 36
Impulsionados no mês 66 112 49 46 18 61 49 33 24 36 26 54 25
Saldo do mês 59 27 33 23 35 19 38 30 29 29 36 31 11
Audiências judiciais/sessões 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 2
Obs.: Os dados referentes ao mês de março foram fornecidos pela analista ministerial com base em planilha eletrônica. Na oportunidade, 
foi realizada a contagem manual dos processos.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo 
Ministério Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar pror-
rogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias: prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: 
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
É membro do Conselho Superior e do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Há a necessidade de ser melhorada a estrutura física e pessoal.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.9. 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da 4ª Câmara de Direito Público do TJPE.
TITULAR Lais Coelho Teixeira Cavalcanti (Subprocuradora-Geral de Assuntos Administrativos)
SUBSTITUTO Erica Lopes Cezar De Almeida (Promotora de Justiça convocada).
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro substituto informou que assumiu o órgão em 02/01/2014; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso de 
aperfeiçoamento; exerce o magistério na Faculdade Guararapes (instituição privada), ministrando 13 horas semanais; não exerce a advocacia; 
não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente de segunda a sexta, de 13h30mim às 18h.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Estrutura física
Não possui sala própria para o exercício de suas atribuições. Atualmente utiliza a estrutura 
física do gabinete da Dra. Maria Betânia. Todavia, esclareceu que utiliza outras salas quando 
há impossibilidade de utilizar a sala em que se encontra ultimamente.

Estrutura de pessoal 01 analista ministerial.
Sistema de Arquivo Pastas físicas e sistema Arquimedes.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 767 804 841 875 874 875 919 535 535 523 517 525 0
Distribuídos no mês 35 37 34 22 6 44 48 35 36 27 47 38 23
Impulsionados no mês 0 0 0 23 3 0 432 34 49 33 39 42 20
Saldo do mês 802 841 875 874 877 919 535 536 522 517 525 521 3
Audiências judiciais/sessões 4 4 2 2 0 3 2 5 2 2 4 4 3
Obs.: Dados de Mar/2014, fornecidos pela inspecionada, contando arquivos digitais no computador e olhando os processos fisicamente.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado
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Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar pror-
rogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: prejudicado
Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: 
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Não exerce atividade na Administração Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Há necessidade de que exista estacionamento para os membros e melhoria na estrutura física para que todos os procuradores de justiça 
tenham gabinete próprio.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.
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OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.10. 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da 3ª Câmara Criminal do TJPE.
TITULAR Laise Tarcila Rosa De Queiroz
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em fevereiro/2011; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; cumpre 
expediente de segunda a sexta, de 12h30min às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Estrutura física Sala de 15 m2, onde ficam o procurador e o analista.
Estrutura de pessoal 01 analista ministerial.
Sistema de Arquivo Sistema Arquimedes e Procrime. O arquivo físico é utilizado p/ ofícios.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 56 47 45 39 36 33 30 23 25 24 24 23 0
Distribuídos no mês 38 28 72 39 26 82 74 108 43 46 38 55 18
Impulsionados no mês 50 26 77 45 22 85 79 117 37 52 33 62 17
Saldo do mês 44 49 40 33 40 30 25 14 31 18 29 16 1
Audiências judiciais/sessões 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado
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Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar pror-
rogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias: prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição vinculada à Câmara perante a qual o membro oficia.
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
É membro do Conselho Superior, do Órgão Especial do CPJ e também da Comissão Estadual Judiciária de Adoção.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Entende que deveria haver maior integração entre as promotorias e procuradorias. 2) Salienta também que deveria haver uma auto-
nomia de custos e gestão de recursos de cada gabinete como forma de melhor prestar contas à sociedade, que, assim, saberia quanto custa 
cada procuradoria e promotoria para o cidadão.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.11. 10ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da 1ª Câmara Criminal do TJPE.
TITULAR Gilson Roberto De Melo Barbosa
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 15/06/2004; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; cumula a 
Coordenadoria de Coordenação das Procuradorias de Justiça Criminais; cumpre expediente de segunda a sexta, de 10h às 19h.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Estrutura física Sala de 15 m2, onde ficam o procurador e o analista.
Estrutura de pessoal 01 analista ministerial.
Sistema de Arquivo Sistema Arquimedes e Procrime, além de arquivo físico.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 88 64 66 67 61 57 53 45 69 48 37 35 1
Distribuídos no mês 41 65 67 31 67 51 50 82 48 37 37 56 44
Impulsionados no mês 56 66 63 42 64 61 43 64 74 52 31 60 45
Saldo do mês 73 63 70 56 64 47 60 63 43 33 43 31 0
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Audiências judiciais/sessões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
Obs.: Os dados preenchidos no mês de Março foram fornecidos pela Coordenação da Procuradoria Criminal e confirmados pelo Inspe-
cionado. Há divergência entre os dados constantes na coluna do mês de fevereiro e março. Havia no momento da inspeção 15 processos 
que entraram no mês de março.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar pror-
rogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias: prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: 
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
É membro do Conselho Superior e do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Entende que deveria haver uma melhoria no espaço físico.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.12. 11ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da 2ª Câmara Criminal do TJPE.
TITULAR Judith Pinheiro Silveira Borba
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 18/03/2011; reside na comarca de lotação; participa atualmente de curso de especializa-
ção em Educação Ambiental; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo 
disciplinar; é representante do Ministério Público na Comissão Estadual Judiciaria de Adoção; cumpre expediente de segunda a sexta, de 
10h às 18h.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Estrutura física Sala de 12 m2, onde ficam o membro, a analista e a estagiária.
Estrutura de pessoal 01 analista ministerial e 01 estagiária.
Sistema de Arquivo Sistema Arquimedes e Procrime.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 63 43 50 54 51 37 36 35 48 40 39 35 0
Distribuídos no mês 53 87 88 48 75 32 42 70 66 32 39 29 29
Impulsionados no mês 74 82 84 54 92 33 35 59 75 39 36 37 25
Saldo do mês 42 48 54 48 34 36 43 46 39 33 42 27 4
Audiências judiciais/sessões 4 4 5 4 5 0 0 5 4 3 0 4 2
Obs.: Os dados acima foram fornecidos pelo analista na presença da procuradora com base no controle realizado na planilha eletrônica e 
nos feitos que estavam no armário.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado
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Processos da infância e juventude ajuizados pelo 
Ministério Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (ver prorrogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: prejudicado
Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: 
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
É membro suplente do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Entende que deve ser dada maior atenção aos aspectos estruturais do Ministério Público. 2) Ressalta também que deveria ser dada maior 
importância às reuniões do Colégio de Procuradores.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular. 
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.13. 12ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da 1ª Câmara Criminal do TJPE.
TITULAR Severina Lúcia de Assis
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 11/02/2014; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; cumpre 
expediente de segunda a sexta, de 13h às 19h.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Estrutura física Sala de 15 m2 (com janela e sacada), onde ficam o membro, a analista e o estagiário.
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Estrutura de pessoal 01 analista ministerial e 01 estagiário.
Sistema de Arquivo Pasta eletrônica na rede e Arquimedes via upload.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 69 68 62 61 51 37 42 51 40 42 50 39 0
Distribuídos no mês 58 76 60 23 23 57 62 83 49 44 31 41 26
Impulsionados no mês 60 82 68 30 31 51 52 96 52 39 42 39 12
Saldo do mês 67 62 54 54 43 43 52 38 37 47 39 41 14
Audiências judiciais/sessões 4 5 4 4 5 0 4 5 4 0 0 1 1
Obs.: Os dados do mês de Março foram fornecidos pela analista via relatório do Arquimedes. Saldo atual informado após contagem física.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (ver prorrogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: prejudicado
Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: 
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Não exerce atividade no órgãos da Administração Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular. 
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas sugestões/observações e/ou experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.14. 13ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões exclusivamente da 3ª Câmara de Direito Público do TJPE.
TITULAR Ana de Fátima Queiroz de Siqueira Santos
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 2005; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso de aperfeiçoamento; 
não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente 
de segunda a sexta, de 12h às 18h.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Estrutura física
Apresenta excelente condição porque o gabinete foi reformado pela procuradora com re-
cursos próprios.

Estrutura de pessoal 01 analista ministerial.
Sistema de Arquivo Arquivo físico e virtual em pasta no sistema da Procuradoria Cível. Não usa o Arquimedes.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 654 689 733 756 745 780 795 450 445 448 442 440 0
Distribuídos no mês 35 44 22 6 34 17 35 21 40 29 60 39 32
Impulsionados no mês 0 0 0 17 0 3 379 25 38 35 62 40 22
Saldo do mês 689 733 755 745 779 794 451 446 447 442 440 439 10
Audiências judiciais/sessões 2 0 0 0 0 2 2 0 2 1 3 0 2
Obs.: Há divergência entre as informações fornecidas pela Corregedoria e aquelas prestadas no momento da inspeção pela Procuradora. 
Os dados do saldo do mês de março foram fornecidos pela Inspecionada com base nos processos que estavam em cima da mesa e em ano-
tação manuscrita e após ligou para a distribuição na coordenação para saber o quantitativo.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Foram adotadas algumas iniciativas extrajudiciais, embora a procuradoria não tenha atribuição para tanto. São exemplos o caso da 
FUNASI, em que participou de audiência pública e posterior compromisso de ajustamento de conduta firmado pelo Estado de Pernam-
buco e homologado pelo Poder Judiciário. Outro exemplo informado é a tentativa, em andamento, de solução negociada para o plano de 
regularização fundiária das ZEIS (Zonas de Especial Interesse Social).
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado
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Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 1
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (ver prorrogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: prejudicado
Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: A distribuição é feita igualitariamente entre as procuradorias cíveis. Há vinculação entre as 
procuradorias e câmaras apenas quanto as sessões.
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Não exerce atividade no órgãos da Administração Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 1
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) O 2º grau deveria se dedicar também a uma atividade resolutiva extrajudicial visando a prevenção de conflito em áreas como o direito 
previdenciário, urbanístico e nas políticas públicas estruturadoras na infância, idoso e demais situações de hipossuficiências. 2) Deveria haver 
uma especialização das procuradorias por temas.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
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Apelação 303181-8
Desde 25/11/13. Irregular. Aguardando solução ne-
gociada entre a Procuradoria Cível, o Governo do 
Estado e demais partes interessadas.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO

Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.15. 13ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da 3ª Câmara Criminal do TJPE.
TITULAR Antônio Carlos de Oliveira Cavalcanti
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 28/04/1999; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente pelo CAOP Criminal, além de ser Ouvidor-Geral substituto; cumpre expediente de segunda a sexta, de 13h às 19h30min.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Estrutura física Sala de 15 m2, onde ficam o membro, o analista e o estagiário.
Estrutura de pessoal 01 analista ministerial.
Sistema de Arquivo Pastas físicas e Arquimedes.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 53 45 52 33 32 27 31 32 35 34 40 35 0
Distribuídos no mês 61 84 61 53 78 96 101 115 80 60 93 62 17
Impulsionados no mês 64 78 83 53 83 88 101 119 77 61 96 68 17
Saldo do mês 50 51 30 33 27 35 31 28 38 33 37 29 0
Audiências judiciais/sessões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Dados fornecidos pelo membro oralmente com base em planilha que estava na tela do computador.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado
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Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 dias 
(verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (ver prorrogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: prejudicado
Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: A distribuição é vinculada à Câmara em que o procurador atua.
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
É membro do Conselho Superior, Ouvidor-Geral substituto e membro suplente do Órgão Especial do CPJ do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas sugestões/observações e nem experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.16. 14ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos cíveis e sessões da 4ª Câmara Cível do TJPE.
TITULAR Valdir Barbosa Júnior
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em setembro/2006; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; respondeu a procedimento administrativo disciplinar, sendo penalizado com “censura”; 
em relação ao horário em que cumpre expediente, informou que, como regra não permanece na sala da procuradoria para trabalhar.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Estrutura física
Gabinete de 15 m2, com antessalas; como, em regra, não utiliza o gabinete, este fica à dispo-
sição de outros membros convocados que não possuem sala.

Estrutura de pessoal

Não tem. Entende que deveria haver uma estrutura comum de analistas à disposição dos 
Procuradores e não 01 analista vinculado a cada procurador. Ressalta também que a deman-
da de seu gabinete não justificaria a implantação da sistemática atual de analistas. Esclareceu, 
por fim, que a PGJ disponibilizaria um analista se houver necessidade.

Sistema de Arquivo Pastas físicas e Arquimedes.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 794 832 872 872 866 908 942 579 588 566 567 564 3
Distribuídos no mês 36 39 2 34 38 33 24 46 45 41 61 39 33
Impulsionados no mês 0 0 0 34 3 0 384 38 69 40 63 41 29
Saldo do mês 830 871 874 872 901 941 582 587 564 567 565 562 7
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Audiências judiciais/sessões 2 2 0 2 0 2 0 3 1 2 5 2 1
Obs.: Informação de Março prestada pelo membro com base no livro de protocolo. Os 03 processos como saldo do mês anterior são 
processos de usucapião que aguardam solução negociada envolvendo a PGJ, o Governo do Estado e os autores das ações. Foi informado 
que referidos processos não estão sendo contados na estatística do órgão.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar pror-
rogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: prejudicado
Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: A distribuição ocorre de maneira igual às demais procuradorias.
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Não exerce atividade na Administração Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Informa que só existe estacionamento zona azul próximo ao prédio com duas horas de duração e não há vagas suficientes para quem chega 
depois das 8h30. Assim, prefere trabalhar em casa e não vê necessidade de analista processual.
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) O inspecionado comparece ao trabalho pela manhã, pega os processos e leva para casa se não houver nada urgente (se houver algo ur-
gente, faz no local de trabalho). Em regra, faz os processos em casa e os devolve no dia seguinte.
2) Há uma central de recursos. Quem toma ciência do acordão e quem recorre, como regra, é o Coordenador da Central de Recursos.
3) Não foram relatadas sugestões/observações e nem experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.16.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em resposta, o Procurador de Justiça Valdir Barbosa Júnior, 
declarou que, ao contrário do que foi constatado no período da inspeção, desde outubro de 2014, tem exer-
cido suas atividades em seu gabinete, tendo, inclusive, recebido a colaboração de uma Analista Ministerial. 
Ressaltou, ainda, que as instalações físicas e equipamentos disponibilizados pela Procuradoria-Geral de Justiça 
atendem perfeitamente às necessidades do serviço, inexistindo feitos com vistas ao órgão ministerial quando 
do início do período de férias ora em gozo.  

15.17. 15ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões extraordinárias da 2ª Câmara Criminal do TJPE.
TITULAR Euclydes Ribeiro de Moura Filho
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 03/08/2012; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; cumpre 
expediente de segunda a sexta, de 07h30 às 14h30.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Estrutura física 1 sala com uma mesa única utilizada pela analista processual.
Estrutura de pessoal 01 (um) analista ministerial.
Sistema de Arquivo Pastas físicas e Arquimedes.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 60 53 58 61 60 56 58 57 57 57 58 59 0

Distribuídos no mês 50 87 81 57 94 80 86 82 66 51 101 71 31

Impulsionados no mês 57 83 82 59 96 77 84 87 66 54 98 73 30

Saldo do mês 53 57 57 59 58 59 60 52 57 54 61 57 1

Audiências judiciais/sessões 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Obs.: Os dados informados pela analista com base em controle realizado por ela.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

87

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar pror-
rogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias: prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: 
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Não exerce atividade na Administração Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas sugestões/observações e nem experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.17.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. O Procurador de Justiça Euclydes Ribeiro de Moura Filho, 
afirmou que, apesar de reduzido, o seu gabinete é eficiente e que com a colaboração da analista realiza um 
trabalho a contento. Que no momento da inspeção o trabalho estava em dia, uma vez que sempre desenvolve 
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as suas atribuições com celeridade, buscando emitir pareceres rápidos e consentâneos com a realidade do que 
a sociedade espera do Ministério Público. Declarou, por último, que não apresentou nenhuma inovação ou 
sugestão, pois é sabedor das reais possibilidades do Ministério Público de Estado de Pernambuco.

15.18. 17ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da Câmara Cível do TJPE.
TITULAR Paulo Roberto Lapenda Figueiroa (Coordenador do CAOP Saúde)
SUBSTITUTO Roberto Burlamaque Catunda Sobrinho (inspecionado)
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro substituto informou que assumiu o órgão em 01/06/2013; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso 
de aperfeiçoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; 
cumpre expediente de segunda a sexta, de 09h às 17h, com intervalo entre 12h30min e 13h30min.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Estrutura física
Gabinete dividido em sala e antessala; atualmente ocupa a sala do Procurador de Justiça Valdir 
Barbosa Júnior, que, em regra, não utiliza a sala.

Estrutura de pessoal 01 (um) analista ministerial.

Sistema de Arquivo
Arquivamento digital na Coordenação Cível e há uma pasta do analista na rede interna. Há 
também arquivamento no hd externo do Inspecionado.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 810 840 878 916 919 939 982 575 576 583 577 574 2
Distribuídos no mês 30 37 38 28 16 43 49 61 43 44 61 40 25
Impulsionados no mês 0 0 0 20 0 0 456 61 38 49 64 38 25
Saldo do mês 840 877 916 924 935 982 575 575 581 578 574 576 0
Audiências judiciais/sessões 2 0 4 1 0 2 4 5 4 3 5 4 2
Obs.: Os dados foram fornecidos pelo Inspecionado com base em livro de entrada e saída manuscrito. Há divergência entre o que foi 
informado pelo Inspecionado e o que consta na informação enviada pela corregedoria.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 2
Com vista há mais de 12 meses: 0
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Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (ver prorrogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: prejudicado
Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: 
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Não exerce atividade na Administração Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 2
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Entende que deveria haver uma melhora no espaço físico destinado às Procuradorias. 2) O inspecionado entende que a atuação do 2º 
grau do Ministério Público deveria ser mais proativa, além de ser apenas parecerista. 3) Há estacionamento apenas para os integrantes dos 
órgãos superiores. 4) Entende que deveria haver uma melhoria nos sistemas de informática.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Agravo de Instrumento 
em usucapião especial 
urbano

308085-1

Vista em 23/08/13. Irregular. Segundo informado 
aguarda reunião entre Coordenação das Procurado-
rias Cíveis, TJPE, e outras entidades interessadas em 
que será definida a questão.

Apelação usucapião es-
pecial urbano 251750-8

Vista em 14/10/13. Irregular. Segundo informado 
aguarda reunião entre Coordenação das Procurado-
rias Cíveis, TJPE, e outras entidades interessadas em 
que será  definida a questão.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO

Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.19. 17ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões da 4ª Câmara Criminal do TJPE.

TITULAR Fernando Antônio Carvalho Ribeiro Pessoa (atualmente na Assessoria do PGJ)

SUBSTITUTO Cristiane Maria Caitano da Silva (inspecionada)
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro substituto informou que assumiu o órgão em 03/02/2014; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso 
de aperfeiçoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; 
cumpre expediente de segunda a sexta, de 12h30min às 18h30min.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Estrutura física
Gabinete dividido em sala e antessala; atualmente ocupa a sala do Procurador de Justiça Valdir 
Barbosa Júnior, que, em regra, não utiliza a sala.

Estrutura de pessoal 01 (um) analista ministerial.
Sistema de Arquivo Sistema Arquimedes e Procrime. Há também arquivamento físico na Coordenação.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 54 34 57 53 46 24 31 31 22 25 24 23 0
Distribuídos no mês 28 79 79 40 63 79 74 83 83 59 50 68 48
Impulsionados no mês 48 52 84 50 84 70 65 98 83 66 46 68 28
Saldo do mês 34 61 52 43 25 33 40 16 22 18 28 23 20
Audiências judiciais/sessões 0 1 1 0 1 1 2 2 1 1 0 1 1
Obs.: Dados de Março fornecidos com base nos arquivos existentes constantes no computador da Inspecionada e no livro protocolo. 
Houve confirmação física pela Inspecionada.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado
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Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (ver prorrogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: prejudicado
Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado

Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição vinculada à Câmara em que atua.

EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Não exerce atividade na Administração Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Entende que há a necessidade de criação de mais procuradorias para que os processos tenham mais fluidez.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO

Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.20. 18ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos e sessões perante a Câmara Cível do TJPE.

TITULAR Francisco Sales de Albuquerque

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 11/01/2007; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; cumpre 
expediente de segunda a sexta, de 9h às 18h, com 1h para almoço.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Estrutura física Funciona em imóvel próprio, com gabinete de 15m2 e antessala.

Estrutura de pessoal 01 (um) analista ministerial e 01 (uma) estagiária.

Sistema de Arquivo
Meio magnético na rede, registro feito pela coordenadoria e há arquivamento na procurado-
ria em planilhas eletrônicas. Há também o arquivamento físico em pastas.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 580 577 617 657 667 704 748 422 430 431 424 420 4
Distribuídos no mês 2 41 42 33 34 47 28 60 44 36 20 41 27
Impulsionados no mês 0 1 0 18 3 1 355 50 47 43 24 38 24
Saldo do mês 582 617 659 672 698 750 421 432 427 424 420 423 7
Audiências judiciais/sessões 0 5 4 3 0 4 2 1 4 3 0 4 3
Obs.: Os valores informados para o mês de março pelo Inspecionado não confere com os meses anteriores informados pela corregedoria.
Obs.: O Inspecionado celebrou TAC na Apelação nº 0238284-11, em processo judicial cuja parte era a Funase (entidade responsável pela 
execução de medida socioeducativa de internação). Em razão disso, 05 (cinco) ações civis públicas foram extintas com julgamento de mé-
rito em razão da conciliação realizada. Realizou, também, TAC no AI 0268988-3 com a participação do PJG e outros atores.
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PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (ver prorrogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: prejudicado
Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: 
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
É membro suplente do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do MP/PE.
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Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Fez Recomendação ao Estado de Pernambuco para que reconhecesse o direito à licença-gestante de 6 (seis) meses às servidoras contratadas 
temporariamente. O Governador acatou a recomendação e foi editada lei nº 15067/13 nesse sentido.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Apelação 0326389-2 Vista em 17/02/14

Apelação 0243944-5
Vista em 14/05/13. Irregular. Conforme infor-
mado aguarda resultado de tentativa de concilia-
ção entre as partes.

Apelação 0247848-4 Vista em 20/05/13. Irregular. idem
Apelação 0242980-7 Vista em 09/06/11.irregular. idem

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Há 04 (quatro) processos de usucapião especial aguardando a celebração de termo de ajustamento de conduta para resolução da questão. 
O Estado de Pernambuco sinalizou que pretende realizar a regularização fundiária. Estão responsáveis pela condução da solução o Inspe-
cionado e o Procurador de Justiça Itamar.
2) Não foram relatadas sugestões/observações por parte do membro inspecionado.

15.21. 19ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos cíveis e sessões perante a 4ª Câmara Cível

NOME DO TITULAR Alda Virgínia De Moura
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em julho/2010; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; cumpre 
expediente de segunda a sexta, de 12h às 18h30min.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Estrutura física Gabinete de 15m2 dividido entre o membro e o analista.
Estrutura de pessoal 01 (um) analista ministerial.
Sistema de Arquivo Meio digital no Arquimedes e no computador pessoal.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 525 525 525 544 544 564 561 333 319 320 313 315 1
Distribuídos no mês 1 1 19 30 16 1 46 27 28 33 15 41 29
Impulsionados no mês 0 0 0 24 1 2 272 43 27 40 13 40 29
Saldo do mês 526 526 544 550 559 563 335 317 320 313 315 316 1
Audiências judiciais/sessões 2 0 2 1 0 1 2 2 2 1 0 2 2
Obs.: Os dados de Março foram informados oralmente pelo membro.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado
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Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar pror-
rogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias: prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: 
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Não exerce atividade na Administração Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Gostaria que fosse repensada as atribuições e a atuação do Ministério Público no 2º grau.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas sugestões/observações nem experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.22. 19ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

ATRIBUIÇÕES Manifestação nos processos cíveis e sessões perante a 4ª Câmara Criminal
NOME DO TITULAR Marilea De Souza Correia Andrade
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em julho/2010; reside na comarca de lotação; não participa atualmente de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério ou a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; cumpre 
expediente de segunda a sexta, de 13h30min às 17h30min.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Estrutura física Gabinete de 15m2 dividido entre o membro, a analista e a estagiária.
Estrutura de pessoal 01 (um) analista ministerial e 01 (uma) estagiária.

Sistema de Arquivo
O arquivamento dos pareceres é físico na própria Procuradoria e na Coordenação e digital-
mente nos computadores da procuradora e da técnica. Não estão na rede.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 31 36 31 25 27 21 25 21 20 26 24 23 0
Distribuídos no mêsw 64 74 54 40 70 78 67 36 53 47 94 74 15
Impulsionados no mês 62 82 52 38 71 79 78 26 52 51 93 75 8
Saldo do mês 33 28 33 27 26 20 14 31 21 22 25 22 7
Audiências judiciais/sessões 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0

Obs.: Dados de março fornecidos com base em livro de protocolo. A inspecionada estava em licença médica entre os dias 06 e 20/03/14.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não há atuação em procedimentos extrajudiciais.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Termos Circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério 
Público

Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo Ministério Público
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: prejudicado
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Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar pror-
rogação): prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento prejudicado

Recomendações feitas nos últimos 12 meses prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: prejudicado
Estabelecimentos prisionais: prejudicado
Centros de internamentos provisórios: prejudicado
Outras unidades de atendimento: prejudicado
Estabelecimentos de idosos: prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: prejudicado
Fundações: prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Iguais às demais.
EM RELAÇÃO A ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Membro suplente do Conselho Superior do MP/PE.

Processos/Procedimentos
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Há necessidade de melhorar o espaço físico e a estrutura de pessoal.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

15.23. CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE SOBRE AS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA

a) A estrutura física é evidentemente insuficiente para acomodar razoavelmente os procuradores de justiça. 
A equipe de inspeção não cumpriu todos os alvos também porque teve dificuldade em localizar os pro-
curadores. Isso porque há procuradores que preferem trabalhar em casa, como é o caso do Dr. Valdir. Há 
promotores convocados que alternam as salas em razão da impossibilidade de permanecerem na mesma sala 
pois há também a necessidade de uso pelo procurador de justiça titular e/ou outros promotores convocados. 
Encontramos uma promotora convocada que, no momento da inspeção, estava em uma sala muito quente, 
barulhenta, com o ar-condicionado quebrado e mal iluminada. Há, também, procuradores que estão em 
outros prédios, como na rua 1º de março, por exemplo. Tal informação foi obtida furtivamente no momento 
em que a equipe estava indo inspecionar os CAOPs localizados naquele prédio. Nesse contexto, constatou-
se não haver informação precisa acerca de onde está trabalhando ou pode ser localizado cada procurador e 
promotor de justiça convocado. Dessa forma, há a necessidade de adoção de providências para melhoria do 
espaço físico e melhor informação sobre onde os membros que atuam em 2º grau exercem suas atribuições.

b) Os equipamentos de informática, em regra, eram adequados e atendiam as necessidades dos inspecionados.

c) Quanto à estrutura de pessoal, desde o final do ano passado (novembro/2013), cada procuradoria possui 
pelo menos 01 analista ministerial, o que trouxe uma evidente melhoria nesse ponto. Todavia, não existe uma 
rotina procedimental uniforme entre as procuradorias com relação ao arquivamento das manifestações mi-
nisteriais e com relação ao registro de entrada e saída dos feitos. A falta de procedimento uniforme de rotina 



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

97

pode ser uma das causas para a discrepância entre os dados fornecidos pela Corregedoria local, a Corregedo-
ria do CNMP e aqueles fornecidos pelas coordenadorias das procuradorias cíveis e criminais para a equipe. 
Ressalte-se que há uma evidente discrepância entre os dados informados. Isso merece atenção e adoção de 
medidas para melhorar a qualidade das informações estatísticas disponibilizadas pela Corregedoria local.

d) No momento da inspeção existiam cerca de 10 (dez) promotores de justiça convocados para substituir 
procuradores cíveis e criminais afastados. A convocação de promotores na forma como está sendo feita traz 
evidente prejuízo para as promotorias de 3ª entrância, que são forçadas a absorver o excesso de trabalho ge-
rado pela convocação de promotores para atuar no 2ª grau. Diante disso, sugere-se que se analise a estatística 
média das procuradorias e se verifique se realmente há a necessidade de convocação de promotores sempre 
que há afastamento dos procuradores por mais de 30 (trinta) dias, como está ocorrendo atualmente no MPPE.

e) As procuradorias estavam, em regra, com os feitos em dia. Todavia, havia vários processos, todos referentes 
à tentativa de solução consensual de regularização fundiária relacionada a ZEIS (Zona de Especial Interesse 
Social) que estavam parados aguardando providências extrajudiciais. É louvável a iniciativa, especialmente 
porque o 2º grau está adotando uma postura ativa diferente de sua atuação ordinária de custos legis. Todavia, 
há a necessidade de melhor regulamentação e fixação de balizas objetivas para que se evite que feitos fiquem 
indefinidamente parados no Ministério Público.

f) Outro ponto que merece destaque é o fato de os procuradores não tomarem, em regra, ciência dos acór-
dãos. A atribuição para ciência e para interposição de recurso, ou não, dos acórdãos é da central de recursos.

g) Por fim, no que tange à Unidade Judiciária, a 2ª instância do TJPE não forneceu os dados requeridos. A equipe 
solicitou ao setor responsável do MPPE os dados dos feitos cíveis e criminais com vista na data da inspeção. Confor-
me relatório enviado por e-mail pelo Coordenador de Tecnologia da Informação do MPPE, existiam 393 (trezentos 
e noventa e três) processos criminais de 2º Grau (classe 268 e subitens) e 2.514 (dois mil quinhentos e quatorze) 
processos cíveis de 2º Grau (classe 2 e subitens), sem registro de baixa de carga até o dia 27/03/2014.

16. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL

16.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 22ª e 24ª Varas Cíveis

TITULAR Paulo Henrique Queiroz Figueiredo

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 20/10/2010; reside na comarca de lotação; participa no momento de doutorado em Ciências Sociais 
e Jurídicas; exerce o magistério na Universidade Federal Rural de Pernambuco, com carga horária de 20h semanais; não respondeu ou está respon-
dendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 2ª PJ Cível da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 
meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 13h às 20h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Segunda a sexta de 09h às 18h.
Estrutura física 01 sala de 40m² que abriga todos os servidores e promotores. Não há computadores e impressoras suficientes para todos.

Estrutura de pessoal

Não existem servidores lotados na 1ª PJ. Existem 04 técnicos, 02 servidores cedidos (01 da secretaria de educação 
da Prefeitura de Jaboatão de Guararapes e 01 servidor da Secretaria de Educação do Estado), 04 funcionários 
terceirizados (empresa Conserv Gomes) que auxiliam a área administrativa (alimentação do sistema Arquimedes), 
04 estagiários de nível médio e 01 estagiário de direito para cada promotor – esta estrutura serve a todas as pro-
motorias de justiça cíveis situadas no Fórum Des. Rodolfo Aureliano em somente 01 sala de 40m².

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
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De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não foi informado.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  32 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 133 131 129 131 137 142 137 134 122 124 120 119 *
Distribuídos no mês 7 11 8 10 14 18 9 6 7 6 5 6 83
Impulsionados no mês 9 13 6 4 9 23 11 18 5 9 4 6 75
Saldo do mês 131 129 131 137 142 137 135 122 124 121 121 119 32
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **

Obs.: * O servidor afirmou que não possuía condições de fornecer os dados do “Saldo do mês anterior” e das “audiências judi-
ciais” realizadas referentes ao mês de março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: O Órgão não possui atribuição extrajudicial.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 
180 dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 
30 dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 
30 dias:

Prejudicado
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Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades tera-
pêuticas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS EXAMINADOS
Os processos e procedimentos analisados estavam com trâmite regular.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Atuação como fiscal da lei em dois processos emblemáticos (utilização indevida da imagem de uma criança tomando banho pelo sistema 
do google earth e pagamento pelo plano de saúde do tratamento de uma criança autista), em que o juiz utilizou o parecer do MP como 
razão de decidir.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade imediata de mais servidores, como 01 analista jurídico e 01 sala privativa para cada promotoria de justiça cível localizada 
no fórum. 2) Necessidade de que 01 carro seja posto à disposição das promotorias de justiça cíveis e criminais que estão no fórum para 
que seja possível fazer diligências, como entrega de notificações, entrega dos procedimentos extrajudiciais relativos à investigação oficiosa 
de paternidade, habilitações de casamento. 3) Afirma, por fim, que se um processo vem com vista para sua promotoria, mas não é da sua 
atribuição, o processo é remetido para a promotoria correta, mas ainda consta no seu relatório como processo ativo - o servidor dá a baixa 
no sistema, mas quando o processo é recebido pela promotoria correta, ele é “reativado” no sistema da 1ª Promotoria de Justiça (consta 
novamente como estando no gabinete da 1ª Promotoria de Justiça).

 

16.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 23ª e 25ª Varas Cíveis

TITULAR Rivaldo Guedes de França (em gozo de férias)

SUBSTITUTO Paulo Henrique Queiroz Figueiredo

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro substituto é titular da 1ª PJ Cível do Recife. Assim, dos dados colhidos nesta 2ª PJ do Recife, deve-se considerar apenas os que 
se referem à estatística do órgão, conforme campos abaixo. Todas as outras informações são idênticas às que estão consignadas no termo da 
1ª PJ Cível do Recife, preenchido anteriormente.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não foi informado.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  4 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 101 97 96 102 97 94 100 192 145 132 122 166 *
Distribuídos no mês 2 8 18 5 11 18 194 126 115 79 128 136 39
Impulsionados no mês 5 9 12 10 14 12 103 173 128 92 86 158 59
Saldo do mês 98 96 102 97 94 100 191 145 132 119 164 144 4
Audiências judiciais 2 2 2 1 1 0 5 5 4 6 3 1 **

Obs.: * O servidor afirmou que não possuía condições de fornecer os dados do “Saldo do mês anterior” e das “audiências judi-
ciais” realizadas referentes ao mês de março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: O Órgão não possui atribuição extrajudicial.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.
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16.3. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 5ª Vara de Sucessões e Registro Público

TITULAR José Augusto dos Santos Neto

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 2010; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamen-
to; não exerce o magistério nem advocacia; atualmente, não está respondendo a procedimento administrativo disciplinar, embora no ano 
de 2005 tenha respondido a uma sindicância que foi arquivada; responde cumulativamente pela 5ª e 14ª PJ Cível da Capital; não recebeu 
colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (fevereiro/2014); 

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Segunda a sexta de 09h às 12h.

Estrutura física
Funciona em gabinete pequeno, dividido com o estagiário, composto de mesas, cadeiras, computadores, 
impressora, telefones, ar condicionado e armário.

Estrutura de pessoal Não há nenhum servidor, somente 01 estagiário de nível superior.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema de pasta ficheiro.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes (peças processuais) e de pasta ficheiro (ofícios).
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não foi informado.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  03 processos (um deles estava na residência do inspecionado, razão pela 
qual não foi analisado. Os outros 02 estavam em situação regular).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 43 13 9 9 9 9 15 8 19 11 17 12 12
Distribuídos no mês 57 55 111 29 29 14 135 63 27 22 23 22 21
Impulsionados no mês 87 59 111 29 29 8 142 52 35 16 28 18 30
Saldo do mês 13 9 9 9 9 15 8 19 11 17 12 12 3
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve tramitação de procedimentos extrajudiciais no período.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0
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Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 
180 dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (ver prorrogação): Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 
30 dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 
30 dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades tera-
pêuticas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Os processos da 5ª Vara são distribuídos para a 3ª Promotoria.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Realização, pela PGJ, de concurso público para servidores. 2) Afirmou que seria possível concentrar as atribuições das 5 promotorias de 
justiça cíveis responsáveis pela matéria de sucessões em apenas 3 promotorias de justiça. 3)  Necessidade de melhorar a estrutura física das 
promotorias de justiça da capital, que de um modo geral são precárias.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Verificou-se que, tal como ressaltado pelo inspecionado, existem 5 promotorias de justiça cíveis que atuam em matéria de sucessões, as 
quais, no entanto, constituem em número relativamente grande, considerada a reduzida demanda. De fato, aparentemente seria possível 
concentrar todas as atribuições das referidas 05 promotorias de justiça em apenas 03, ou, eventualmente, até menos, sem prejuízo da rees-
truturação do quadro de servidores que devem ser colocados à disposição das promotorias que remanescerem.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.4. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 5ª Vara de Família e Registro Civil

TITULAR Maria do Socorro Santos Oliveira

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão 20/08/2009; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoa-
mento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente pela 17ª PJ Cível da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(setembro/2013 e fevereiro/2014); em regra, cumpre expediente em horários diversos, em razão de audiências que ocorrem nas terças, 
quartas e quintas-feiras, e, às vezes, também na segunda-feira. Na Promotoria cumpre expediente  nas segundas e sextas de 13h30min às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física
Estrutura física própria. Há uma pequena sala, com ar condicionado, computadores, mesas, armários e 
telefone, dividida entre a Promotora de Justiça, servidores e estagiário, estando em regular estado.

Estrutura de pessoal
Há 01 técnico ministerial, 01 estagiário de ensino médio e 01 agente administrativo, cedido ao MP pela 
Secretaria de Educação, sendo que ambos auxiliam, cumulativamente, as 4ª e 17ª PJ Cíveis da Capital.



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

102

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema de pasta ficheiro.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes (peças processuais) e pasta ficheiro (ofícios).
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 3.193 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  03 processos (trâmite regular).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 370 369 474 577 632 681 832 884 659 1 0 21 0
Distribuídos no mês 92 171 121 64 59 166 85 90 176 83 78 212 63
Impulsionados no mês 97 66 18 9 10 15 32 315 834 84 58 21 60
Saldo do mês 365 474 577 632 681 832 885 659 1 0 20 212 3
Audiências judiciais 13 39 52 20 0 26 15 13 35 8 0 0 8
Obs.: A inspecionada informa que há inconsistência nos dados apresentados pela Corregedoria local ao CNMP, ressaltando que o saldo 
do mês de fevereiro a março de 2014 não era de 212 processos, mas, isto sim, de 0 (zero). Informou a inspecionada ter uma produtividade 
média de 150 processos por mês, aí não computadas apenas as ciências de decisão, havendo, ao que se tem, inclusive pelo que foi possível 
constatar no ato da inspeção, uma produtividade regular. A inspecionada ressaltou que os números elevados de saldos mensais em 2013 e, 
depois, o registro de números elevados de processos impulsionados em 2014, referem-se às atualizações dos registros no sistema Arquimedes, 
pois, na prática, os processos já tinham sido impulsionados, porém somente depois, por orientação dadas pela Corregedoria local, foram 
feitas as devidas atualizações, com o registro das baixas ocorridas em datas pretéritas.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve tramitação de procedimentos extrajudiciais no período.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado
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Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição automática de todos os processos referentes à 5ª Vara da Família e Registro Civil.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Informa a inspecionada que, até ano de 2007, atuou proativamente na fiscalização de curatelas, provendo ações intersetoriais na defesa dos 
interesses dos incapazes, realizando contatos com demais órgãos, palestras, atendimentos e etc.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Sugeriu que haja 01 analista processual, com formação jurídica, para assessorar nas atividades, bem como 01 estagiário de curso superior 
em Direito. 2) Sugeriu, também, as promotorias de justiça da Capital se concentrassem em 01 sede, com espaço e condições adequadas ao 
exercício das atividades, pois, atualmente, diversas promotorias estão em locais pequenos ou com deficiências estruturais.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

16.5. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 6ª Vara de Família e Registro Civil

TITULAR Deluse Amaral Rolim (atuando na diretoria da ESMP/PE)

SUBSTITUTO José Augusto Dos Santos

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão 2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; 
não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumu-
lativamente pela 3ª PJ Cível da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(fevereiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 13h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Segunda a sexta de 9h às 18h.

Estrutura física
Funciona em 01 sala de 40m² que abriga todos os servidores e promotores de justiça. Não há computa-
dores e impressoras suficientes para todos.

Estrutura de pessoal

Não existem servidores lotados na PJ. Existem 04 técnicos, 02 servidores cedidos (01 da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Jaboatão de Guararapes e 01 servidor da Secretaria de Educação do Estado), 
04 funcionários terceirizados (empresa Conserv Gomes) – auxiliam a área administrativa (alimentação 
do sistema Arquimedes) – 04 estagiários de nível médio e 01 estagiário de Direito para cada promotor; 
esta estrutura serve a todas as promotorias de justiça cíveis localizadas no Fórum Des. Rodolfo Aureliano 
em somente 01 sala de 40m².

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
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Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 8 11 18 19 17 14 30 78 43 54 50 25 *
Distribuídos no mês 6 51 19 9 16 31 179 121 115 88 69 86 67
Impulsionados no mês 3 45 18 11 19 14 131 156 104 92 94 0 133
Saldo do mês 11 17 19 17 14 31 78 43 54 50 25 111 0
Audiências judiciais 3 2 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 **
Obs.: * O servidor afirmou que não possuía condições de fornecer os dados do “Saldo do mês anterior” e das “audiências judi-
ciais” realizadas referentes ao mês de março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve tramitação de procedimentos extrajudiciais no período.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade imediata de mais servidores, como 01 analista jurídico. 2) Destacou, também, a urgência na disponibilização de 01 sala 
privativa para cada promotoria de justiça cível localizada no fórum. 3) Salientou, por fim, a imprescindibilidade de que 01 carro seja posto 
à disposição das promotorias de justiça cíveis e criminais que estão no fórum para que seja possível realizar as diligências, como entrega de 
notificações, dos procedimentos extrajudiciais relativos à investigação oficiosa de paternidade, habilitações de casamento etc. 4) Relata que 
a estrutura do Poder Judiciário é muito boa, ao passo que a estrutura do Ministério Público é muito ruim; que, atualmente, o promotor de 
justiça do interior possui estrutura muito melhor, e que não existe a figura do promotor coordenador administrativo. 5) Ressaltou, por fim, 
que é muito comum algumas promotorias de justiça de Pernambuco ficarem sem qualquer substituto.
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO

Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Processo judicial 0001422-13.2010 2010 Irregular. Sem impulsionamento há mais de 30 dias.

Processo judicial 0006438-06.2014 2014 Irregular. Sem impulsionamento há mais de 30 
dias.

Obs.: Os demais processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.6. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 8ª Vara de Família e Registro Civil

TITULAR Eduardo Henrique Borba Lessa

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão agosto/2010; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoa-
mento; exerce o magistério na Aeso (Faculdade de Direito de Olinda – instituição privada), com carga horária de 8h semanais no turno da 
manhã, não ocupando cargo administrativo; não  exerce a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo 
disciplinar; não responde cumulativamente por outros órgãos; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por 
motivo de férias (novembro e dezembro de 2013 e fevereiro de 2014); cumpre expediente todos os dias, à tarde, e alguns dias pela manhã.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Segunda a sexta de 09h às 18h.

Estrutura física
Funciona em 01 sala de 40m² que abriga todos os servidores e promotores de justiça. Não há computa-
dores e impressoras suficientes para todos.

Estrutura de pessoal

Não existem servidores lotados na PJ. Há 04 técnicos, 02 servidores cedidos (01 da Secretaria de Edu-
cação da Prefeitura de Jaboatão de Guararapes e 01 servidor da Secretaria de Educação do Estado), 04 
terceirizados (Conserv Gomes) – auxiliam a área administrativa (alimentação do sistema Arquimedes) – 04 
estagiários de nível médio e 01 estagiário de Direito para cada promotor; esta estrutura serve a todas as 
promotorias de justiça cíveis localizadas no Fórum Des. Rodolfo Aureliano em somente 01 sala de 40m².

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
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Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  48 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 1 1 2 1 1 1 8 9 28 23 25 13 *
Distribuídos no mês 1 2 2 0 0 8 83 135 64 52 109 51 124
Impulsionados no mês 1 1 2 0 0 1 83 116 69 50 121 17 110
Saldo do mês 1 2 2 1 1 8 8 28 23 25 13 47 48
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **

Obs.: * O servidor afirmou que não possuía condições de fornecer os dados do “Saldo do mês anterior” e das “audiências judi-
ciais” realizadas referentes ao mês de março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve tramitação de procedimentos extrajudiciais no período.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: Prejudicado
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade imediata de mais servidores, como 01 analista jurídico. 2) Destacou, também, a urgência na disponibilização de 01 sala 
privativa para cada promotoria de justiça cível localizada no fórum. 3) Salientou, ainda, a imprescindibilidade de que 01 carro seja posto à 
disposição das promotorias de justiça cíveis e criminais que estão no fórum para que seja possível realizar as diligências, como entrega de 
notificações, dos procedimentos extrajudiciais relativos à investigação oficiosa de paternidade, habilitações de casamento etc. 4) Falou da 
péssima estrutura física que deve ser urgentemente melhorada, visto que é impossível que todos os promotores de justiça consigam trabalhar 
ao mesmo tempo. 5) Registrou, por fim, a necessidade de melhoria no sistema Arquimedes.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.7. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª Vara de Família e Registro Civil

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO Maria Izamar Ciriaco Pontes

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoa-
mento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente pela 5ª PJDC de Paulista; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 13h às 20h.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Atendimento ao público Segunda a sexta de 09h às 18h.

Estrutura física
Funciona em 01 sala de 40m² que abriga todos os servidores e promotores de justiça. Não há compu-
tadores e impressoras suficientes para todos.

Estrutura de pessoal

Não existem servidores lotados na PJ. Existem 04 técnicos, 02 servidores cedidos (01 da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Jaboatão de Guararapes e 01 servidor da Secretaria de Educação do Estado), 
04 funcionários terceirizados (empresa Conserv Gomes) – auxiliam a área administrativa (alimentação 
do sistema Arquimedes) – 04 estagiários de nível médio e 01 estagiário de Direito para cada promotor; 
esta estrutura serve a todas as promotorias de justiça cíveis localizadas no Fórum Des. Rodolfo Aure-
liano em somente 01 sala de 40m².

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de tacS transações penais e outros acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  60 processos.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 168 159 145 161 158 171 201 202 241 198 243 226 *
Distribuídos no mês 99 134 131 49 133 266 202 274 120 239 313 208 125
Impulsionados no mês 106 147 120 51 119 239 202 236 163 194 330 174 129
Saldo do mês 161 146 156 159 172 198 201 240 198 243 226 260 60
Audiências judiciais 26 47 18 13 35 35 48 30 27 18 47 22 **
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Obs.: * O servidor afirmou que não possuía condições de fornecer os dados do “Saldo do mês anterior” e das “audiências judi-
ciais” realizadas referentes ao mês de março/2014.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Obs.: Conforme informação da CGMP/PE, não houve tramitação de procedimentos extrajudiciais no período, com registro de apenas 
02 (duas) participações em audiências, uma em junho/2013 e outra em janeiro/2014

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 17
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (ver prorrogação): Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Relatou que sua Promotoria de Justiça foi responsável por apresentar o primeiro parecer favorável em casamento homoafetivo.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade imediata de mais servidores, como 01 analista jurídico. 2) Destacou, também, a urgência na disponibilização de 01 sala 
privativa para cada promotoria de justiça cível localizada no fórum. 3) Salientou, ainda, a imprescindibilidade de que 01 carro seja posto à 
disposição das promotorias de justiça cíveis e criminais que estão no fórum para que seja possível realizar as diligências, como entrega de 
notificações, dos procedimentos extrajudiciais relativos à investigação oficiosa de paternidade, habilitações de casamento etc. 4) Sugeriu, por 
fim, que os estagiários fiquem sempre na mesma promotoria, já que há um rodízio de 4 em 4 meses dos estagiários entre as promotorias 
cíveis, o que prejudica os trabalhos da promotoria (esta rotatividade foi estabelecida pela escola superior do Ministério Público).

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

16.8. 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 2ª Vara de Família e Registro Civil

TITULAR Fernanda Ferreira Branco

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em abril/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outros órgãos; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 13h30min às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Segunda a sexta de 09h às 18h.

Estrutura física
Funciona em 01 sala de 40m² que abriga todos os servidores e promotores de justiça. Não há compu-
tadores e impressoras suficientes para todos.

Estrutura de pessoal

Não existem servidores lotados na PJ. Existem 04 técnicos, 02 servidores cedidos (01 da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Jaboatão de Guararapes e 01 servidor da Secretaria de Educação do Estado), 
04 funcionários terceirizados (empresa Conserv Gomes) – auxiliam a área administrativa (alimentação 
do sistema Arquimedes) – 04 estagiários de nível médio e 01 estagiário de Direito para cada promotor; 
esta estrutura serve a todas as promotorias de justiça cíveis localizadas no Fórum Des. Rodolfo Aure-
liano em somente 01 sala de 40m².

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 119 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 91 91 91 89 88 357 357 393 309 292 261 272 *
Distribuídos no mês 4 10 5 5 327 127 156 55 77 50 121 69 42
Impulsionados no mês 4 10 7 5 60 128 120 139 95 80 111 83 69
Saldo do mês 91 91 89 89 355 356 393 309 291 262 271 258 119
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **

Obs.: * O servidor afirmou que não possuía condições de fornecer os dados do “Saldo do mês anterior” e das “audiências judi-
ciais” realizadas referentes ao mês de março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve tramitação de procedimentos extrajudiciais no período.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 87
Com vista há mais de 6 meses: 3
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: Prejudicado
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Relatou que foi responsável pelo parecer favorável no primeiro processo de casamento homoafetivo do Recife.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade imediata de mais servidores, como 01 analista jurídico. 2) Destacou, também, a urgência na disponibilização de 01 sala 
privativa para cada promotoria de justiça cível localizada no fórum. 3) Salientou, ainda, a imprescindibilidade de que 01 carro seja posto à 
disposição das promotorias de justiça cíveis e criminais que estão no fórum para que seja possível realizar as diligências, como entrega de 
notificações, dos procedimentos extrajudiciais relativos à investigação oficiosa de paternidade, habilitações de casamento etc. 4) Informou, 
por fim, que há um projeto para modificar o lay-out da sala, para tentar acomodar melhor os membros e os servidores, mas não há nenhum 
projeto de mudança destas promotorias para outro local.
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PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Processo judicial 0059262-10.2012 2012 Irregular. Vista há mais de 30 dias.
Obs.: Os demais procedimentos analisados estavam com trâmite regular.

16.9. 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 3ª Vara de Família e Registro Civil

TITULAR Evandro Sergio Netto de Magalhaes Melo (empossado como desembargador em fevereiro/2014)

SUBSTITUTO Norma da Mota Sales Lima

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro substituto informou que assumiu o órgão em 13/02/2014; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso 
de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disci-
plinar; responde cumulativamente pelas 12ª e 13ª PJ Cível da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das 
atividades nos últimos seis meses; cumpre expediente de segunda a sexta de 13h às 19h30min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Segunda a sexta de 09h às 18h.

Estrutura física
Funciona em 01 sala de 40m² que abriga todos os servidores e promotores de justiça. Não há compu-
tadores e impressoras suficientes para todos.

Estrutura de pessoal

Não existem servidores lotados na PJ. Existem 04 técnicos, 02 servidores cedidos (01 da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Jaboatão de Guararapes e 01 servidor da Secretaria de Educação do Estado), 
04 funcionários terceirizados (empresa Conserv Gomes) – auxiliam a área administrativa (alimentação 
do sistema Arquimedes) – 04 estagiários de nível médio e 01 estagiário de Direito para cada promotor; 
esta estrutura serve a todas as promotorias de justiça cíveis localizadas no Fórum Des. Rodolfo Aure-
liano em somente 01 sala de 40m².

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  28 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 7 7 7 9 8 8 9 9 23 24 24 21 *
Distribuídos no mês 22 106 37 25 107 76 105 89 23 58 27 65 68
Impulsionados no mês 22 106 35 26 107 75 105 75 22 58 30 56 44
Saldo do mês 7 7 9 8 8 9 9 23 24 24 21 30 28
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 **

Obs.: * O servidor afirmou que não possuía condições de fornecer os dados do “Saldo do mês anterior” e das “audiências judi-
ciais” realizadas referentes ao mês de março/2014.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve tramitação de procedimentos extrajudiciais no período.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: Prejudicado
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
O Promotor ganhou prêmio nacional de direitos humanos por campanha de reconhecimento voluntário de paternidade.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade imediata de mais servidores, como 01 analista jurídico. 2) Destacou, também, a urgência na disponibilização de 01 sala 
privativa para cada promotoria de justiça cível localizada no fórum. 3) Salientou, ainda, a imprescindibilidade de que 01 carro seja posto à 
disposição das promotorias de justiça cíveis e criminais que estão no fórum para que seja possível realizar as diligências, como entrega de 
notificações, dos procedimentos extrajudiciais relativos à investigação oficiosa de paternidade, habilitações de casamento etc.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Processo judicial 0174104-03.2012 2012
Irregular. Vista há mais de 30 dias. Vista desde 
10.11.2013.

Processo judicial 0010413-36.2014 2014 Irregular. Vista há mais de 30 dias.
Processo judicial 0002406-26.2012 2012 Irregular. Vista há mais de 30 dias.
Obs.: Os demais procedimentos analisados estavam com trâmite regular.
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16.10. 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 4ª Vara de Família e Registro Civil

TITULAR Monica Erline de Souza Leao e Azevedo Lima

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em março de 2007; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de 
aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pelas 15ª e 32ª PJ Cíveis; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de 
férias (novembro/2013 e janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 13h às 18h, e em vários dias pela manhã, principalmente 
pela falta de local de trabalho.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Segunda a sexta de 09h às 18h.

Estrutura física
Funciona em 01 sala de 40m² que abriga todos os servidores e promotores de justiça. Não há compu-
tadores e impressoras suficientes para todos.

Estrutura de pessoal

Não existem servidores lotados na PJ. Existem 04 técnicos, 02 servidores cedidos (01 da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Jaboatão de Guararapes e 01 servidor da Secretaria de Educação do Estado), 
04 funcionários terceirizados (empresa Conserv Gomes) – auxiliam a área administrativa (alimentação 
do sistema Arquimedes) – 04 estagiários de nível médio e 01 estagiário de Direito para cada promotor; 
esta estrutura serve a todas as promotorias de justiça cíveis localizadas no Fórum Des. Rodolfo Aure-
liano em somente 01 sala de 40m².

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 1 1 2 10 11 9 10 11 11 11 11 20 *
Distribuídos no mês 1 9 74 90 137 52 108 94 15 97 70 146 81
Impulsionados no mês 1 6 66 90 140 51 107 94 15 98 61 156 61
Saldo do mês 1 4 10 10 8 10 11 11 11 10 20 10 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **
Obs: * O servidor afirmou que não possuía condições de fornecer os dados do “Saldo do mês anterior” e das “audiências judiciais” reali-
zadas referentes ao mês de março/2014.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve tramitação de procedimentos extrajudiciais no período.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
A Promotora de Justiça relatou que vem atuando fortemente nos processos em questões de alienação parental e maternidade socioafetiva.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade imediata de mais servidores, como 01 analista jurídico. 2) Destacou, também, a urgência na disponibilização de 01 sala 
privativa para cada promotoria de justiça cível localizada no fórum. 3) Salientou, ainda, a imprescindibilidade de que 01 carro seja posto à 
disposição das promotorias de justiça cíveis e criminais que estão no fórum para que seja possível realizar as diligências, como entrega de 
notificações, dos procedimentos extrajudiciais relativos à investigação oficiosa de paternidade, habilitações de casamento etc. 4) A Promo-
tora de Justiça relatou que é obrigada a trabalhar em casa, em razão da total impossibilidade de todos trabalharem no mesmo local, inclusive 
mostrou 01 mala de viagem, afirmando que todos os dias a utiliza para trazer e levar processos. 5) Informou, por fim, muita dificuldade 
para imprimir seus pareceres, porque não há impressora suficiente na sala de apoio das promotorias e não é permitido que se utilize das 
impressoras das varas judiciais.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

16.11. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 9ª Vara de Família e Registro Civil, nos feitos da Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem

TITULAR Norma da Mota Sales Lima
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 2004; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoa-
mento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente pelas 10ª e 13ª PJ Cíveis da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não houve afastamento, de qualquer 
natureza, nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta de 13h às 19h30min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 09h às 18h.

Estrutura física
Funciona em 01 sala de 40m² que abriga todos os servidores e promotores de justiça. Não há compu-
tadores e impressoras suficientes para todos.

Estrutura de pessoal

Não existem servidores lotados na PJ. Existem 04 técnicos, 02 servidores cedidos (01 da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Jaboatão de Guararapes e 01 servidor da Secretaria de Educação do Estado), 
04 funcionários terceirizados (empresa Conserv Gomes) – auxiliam a área administrativa (alimentação 
do sistema Arquimedes) – 04 estagiários de nível médio e 01 estagiário de Direito para cada promotor; 
esta estrutura serve a todas as promotorias de justiça cíveis localizadas no Fórum Des. Rodolfo Aure-
liano em somente 01 sala de 40m².

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  11 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 831 825 820 824 823 820 819 897 835 850 844 833 *
Distribuídos no mês 11 9 22 10 10 10 169 114 118 112 130 99 41
Impulsionados no mês 16 14 18 11 13 10 92 177 105 119 141 94 53
Saldo do mês 826 820 824 823 820 820 896 834 848 843 833 838 11
Audiências judiciais 39 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **
Obs.: * O servidor afirmou que não possuía condições de fornecer os dados do “Saldo do mês anterior” e das “audiências judiciais” 
realizadas referentes ao mês de março/2014.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Conforme informação da CGMP/PE, não houve tramitação de procedimentos extrajudiciais no período, com registro de apenas 
01 participação em audiência extrajudicial, uma em março/2013

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade imediata de mais servidores, como 01 analista jurídico. 2) Destacou, também, a urgência na disponibilização de 01 sala 
privativa para cada promotoria de justiça cível localizada no fórum. 3) Salientou, ainda, a imprescindibilidade de que 01 carro seja posto à 
disposição das promotorias de justiça cíveis e criminais que estão no fórum para que seja possível realizar as diligências, como entrega de 
notificações, dos procedimentos extrajudiciais relativos à investigação oficiosa de paternidade, habilitações de casamento etc.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.12. 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 10ª Vara de Família e Registro Civil

TITULAR Aguinaldo Fenelon de Barros (PGJ à época da inspeção)

SUBSTITUTO Norma da Mota Sales Lima
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em março/2014; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pelas 10ª e 12ª PJ Cíveis da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não houve afastamento das 
atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta de 13h às 19h30min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 09h às 18h.

Estrutura física
Funciona em 01 sala de 40m² que abriga todos os servidores e promotores de justiça. Não há compu-
tadores e impressoras suficientes para todos.

Estrutura de pessoal

Não existem servidores lotados na PJ. Existem 04 técnicos, 02 servidores cedidos (01 da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Jaboatão de Guararapes e 01 servidor da Secretaria de Educação do Estado), 
04 funcionários terceirizados (empresa Conserv Gomes) – auxiliam a área administrativa (alimentação 
do sistema Arquimedes) – 04 estagiários de nível médio e 01 estagiário de Direito para cada promotor; 
esta estrutura serve a todas as promotorias de justiça cíveis localizadas no Fórum Des. Rodolfo Aure-
liano em somente 01 sala de 40m².

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  10 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 23 23 22 23 23 22 30 72 43 40 33 30 *
Distribuídos no mês 1 1 3 1 0 40 85 62 70 39 48 80 34
Impulsionados no mês 1 2 2 1 1 32 43 90 73 46 51 84 30
Saldo do mês 23 22 23 23 22 30 72 44 40 33 30 26 10
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **

Obs.:  O servidor afirmou que não possui condições de fornecer tal informação. ** Informação não fornecida.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade imediata de mais servidores, como 01 analista jurídico. 2) Destacou, também, a urgência na disponibilização de 01 sala 
privativa para cada promotoria de justiça cível localizada no fórum. 3) Salientou, ainda, a imprescindibilidade de que 01 carro seja posto à 
disposição das promotorias de justiça cíveis e criminais que estão no fórum para que seja possível realizar as diligências, como entrega de 
notificações, dos procedimentos extrajudiciais relativos à investigação oficiosa de paternidade, habilitações de casamento etc.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.13. 14ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 4ª Vara de Sucessões e Registros Públicos

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO
Izabel Cristina Holanda Tavares Leite (inspecionada) e José Augusto dos Santos Neto, ambos em 
exercício.
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A promotora informou que assumiu o órgão em 03/08/2013; reside na comarca de lotação; participa no momento de curso de português 
ministrado pela ESMP/PE; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo 
disciplinar; responde cumulativamente pelas 16ª e 18ª PJ Cíveis da Capital; recebeu colaboração do Promotor de Justiça José Augusto 
dos Santos Neto, com quem divide as atribuições nesta promotoria; afastou-se das atividades por motivo de licença médica entre 21 e 
28/02/2014; cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física
Funciona em gabinete pequeno, com mesas, cadeiras, computadores, impressora, telefones, ar condicio-
nado e armário, sendo o espaço dividido com o estagiário e uma servidora cedida.

Estrutura de pessoal

Há 01 agente administrativo cedido pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco ao Ministério 
Público e 02 estagiários, sendo 01 de nível médio e 01 de nível superior. O agente administrativo e o 
estagiário de nível médio atendem, simultaneamente, às 14ª, 16ª e 18ª Promotorias de Justiça Cíveis 
da Capital.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema pasta ficheiro.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes (peças processuais) e pasta ficheiro (ofícios).
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.103 processos
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 24 31 38 52 51 50 46 45 50 42 38 40 10
Distribuídos no mês 7 6 13 0 0 25 15 20 10 5 14 14 6
Impulsionados no mês 0 1 1 0 0 29 16 15 18 9 12 7 16
Saldo do mês 31 36 50 52 51 46 45 50 42 38 40 47 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: A inspecionada informa que há inconsistência na informação fornecida pela Corregedoria local ao CNMP, quanto ao saldo do mês 
de fevereiro para o mês março de 2014, sendo que não seria de 47 processos, mas isto sim de 10 processos. Acrescente-se que os dados apre-
sentados, bem como os anteriores a fevereiro de 2014, referem-se ao órgão, sendo que as atribuições são divididas entre a inspecionada e o 
Promotor de Justiça José Augusto dos Santos Neto, ficando um com os processos de numeração ímpar e o outro com os de numeração 
par.  Obs 2: Não houve tramitação de procedimentos extrajudiciais no período.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0
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Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: Prejudicado
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Todos os processos da 4ª Vara são distribuídos para o órgão inspecionado.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Sugere um espaço físico maior para a 14ª PJ Cível da Capital, até porque no mesmo local funcionam as 16ª e 18ª PJ Cíveis da Capital.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.14. 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 11ª Vara de Família e Registro Civil

TITULAR Ricardo Guerra Gabinio (afastado – Coordenador da Central de Recursos Cíveis)

SUBSTITUTO Monica Erline de Souza Leao e Azevedo Lima

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 2010; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não 
exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pelas 
11ª e 32ª PJ Cíveis; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (novembro/2013 e janeiro/2014); 
cumpre expediente de segunda a sexta de 13h às 18h e vários dias pela manhã, principalmente pela falta de local de trabalho.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 09h às 18h.

Estrutura física
Funciona em 01 sala de 40m² que abriga todos os servidores e promotores de justiça. Não há compu-
tadores e impressoras suficientes para todos.

Estrutura de pessoal

Não existem servidores lotados na PJ. Existem 04 técnicos, 02 servidores cedidos (01 da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Jaboatão de Guararapes e 01 servidor da Secretaria de Educação do Estado), 
04 funcionários terceirizados (empresa Conserv Gomes) – auxiliam a área administrativa (alimentação 
do sistema Arquimedes) – 04 estagiários de nível médio e 01 estagiário de Direito para cada promotor; 
esta estrutura serve a todas as promotorias de justiça cíveis localizadas no Fórum Des. Rodolfo Aure-
liano em somente 01 sala de 40m².

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
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De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não sabe dizer.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 42 42 42 43 42 42 42 42 42 42 42 42 *
Distribuídos no mês 2 3 2 1 4 2 39 74 40 53 53 72 55
Impulsionados no mês 2 3 1 2 3 2 39 74 40 54 53 70 59
Saldo do mês 42 42 43 42 43 42 42 42 42 41 42 44 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **

Obs.: * O servidor afirmou que não possui condições de fornecer tal informação. ** Informação não fornecida.
Obs. 2: Não houve tramitação de procedimentos extrajudiciais no período.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade imediata de mais servidores, como 01 analista jurídico. 2) Destacou, também, a urgência na disponibilização de 01 sala 
privativa para cada promotoria de justiça cível localizada no fórum. 3) Salientou, ainda, a imprescindibilidade de que 01 carro seja posto à 
disposição das promotorias de justiça cíveis e criminais que estão no fórum para que seja possível realizar as diligências, como entrega de 
notificações, dos procedimentos extrajudiciais relativos à investigação oficiosa de paternidade, habilitações de casamento etc. 4) Relatou a 
promotora de justiça que é obrigada a trabalhar em casa, em razão da total impossibilidade de todos trabalharem no mesmo local, inclusive 
mostrou uma mala de viagem, afirmando que todos os dias a utiliza para trazer e levar processos. 5) Registrou, por fim, muita dificuldade 
para imprimir seus pareceres, porque não há impressora suficiente na sala de apoio das promotorias, além de que não é permitido que se 
utilize das impressoras das varas judiciais.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

  
16.15. 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª Vara de Sucessões e de Registros Públicos

TITULAR Marco Aurelio Farias Da Silva (afastado – Coordenador do CAOP Cidadania)

SUBSTITUTO Izabel Cristina Holanda

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A promotora informou que assumiu o órgão em 17/01/2012; reside na comarca de lotação; participa no momento de curso de português, 
ministrado pela ESMP/PE; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo 
disciplinar; responde cumulativamente pelas 14ª e 18ª PJ Cíveis; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades 
por motivo de licença médica entre 21 e 28/02/2014; cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física
Funciona em gabinete pequeno, com mesas, cadeiras, computadores, impressora, telefones, ar condicio-
nado e armário, sendo o espaço dividido com o estagiário e uma servidora cedida.

Estrutura de pessoal
Há 01 agente administrativo cedido pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco ao Ministério Públi-
co e 02 estagiários, sendo 01 de nível médio e 01 de nível superior. O agente administrativo e o estagiário de 
nível médio atendem, simultaneamente, às 14ª, 16ª e 18ª Promotorias de Justiça Cíveis da Capital.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema pasta ficheiro.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes (peças processuais) e de pasta ficheiro (ofícios).
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 4.078 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 02 processos (sem excesso de prazo).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 15 28 25 28 28 27 26 32 30 21 20 21 11
Distribuídos no mês 16 30 7 17 20 38 40 36 36 28 29 14 12
Impulsionados no mês 9 31 2 18 18 39 34 38 45 29 28 15 21
Saldo do mês 22 27 30 27 30 26 32 30 21 20 21 20 2
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Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.: A inspecionada informa que há inconsistência na informação fornecida pela Corregedoria local ao CNMP, quanto ao saldo 
do mês de fevereiro para o mês março de 2014, sendo que não seria de 21 processos, mas isto sim de 9 processos.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve tramitação de procedimentos extrajudiciais no período.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: Todos os processos da 1ª Vara são distribuídos para o órgão inspecionado.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Sugere um espaço físico maior para a 16ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, até porque no mesmo local funcionam as 14ª e 18ª Pro-
motorias de Justiça Cíveis da Capital.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado. O processo analisado encontrava-se em situação regular.

16.16. 17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 2ª Vara de Sucessões e de Registros Públicos, com atuação exclusiva nessa matéria

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO Maria do Socorro Santos

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A promotora informou que assumiu o órgão em 03/02/2011; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente pela 4ª PJ Cível da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(setembro/2013 e fevereiro/2014); em regra, cumpre expediente em horários diversos, em razão de audiências que ocorrem nas terças, quartas 
e quintas-feiras, e, às vezes, também na segunda-feira. Na Promotoria cumpre expediente  nas segundas e sextas de 13h30min às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física
Estrutura física própria. Há uma pequena sala, com ar condicionado, computadores, mesas, armários 
e telefone, dividida entre a Promotora de Justiça, servidores e estagiário, estando em regular estado.

Estrutura de pessoal
Há 01 técnico ministerial, 01 estagiário de ensino médio e 01 agente administrativo, cedido ao MP 
pela Secretaria de Educação, sendo que ambos auxiliam, cumulativamente, as 4ª e 17ª PJ Cíveis da 
Capital.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema pasta ficheiro.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes (peças processuais) e de pasta ficheiro (ofícios).
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 4.614 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  02 processos (todos os em situação regular).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 154 174 179 187 197 210 235 246 255 116 0 0 0
Distribuídos no mês 24 6 11 13 14 28 25 24 41 39 47 30 27
Impulsionados no mês 5 1 4 3 1 2 14 15 180 155 47 30 25
Saldo do mês 173 179 186 197 210 236 246 255 116 0 0 0 2
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Obs.: Questionada acerca do volume de saldo remanescente em quantitativos expressivos nos meses de março a dezembro de 2013, 
a promotora de justiça informou que houve equívocos no registro de dados no sistema Arquimedes. Mais especificamente esclareceu 
que não havia o registro de baixa de todas as manifestações, gerando dado distorcido de saldo remanescente. A partir de orientação 
da Corregedoria local, houve a correção de tais registros, razão pela qual, a partir de novembro de 2013, inverte-se, passando a 
ocorrer um registro maior de processos impulsionados. Segundo dados concretamente apurados, a produtividade média da unidade 
inspecionada seria de aproximadamente 25 impulsos processuais por mês.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve tramitação de procedimentos extrajudiciais no período.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição automática de todos os processos da 2ª Vara das Sucessões e Registros Públicos.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Informa a inspecionada que, até ano de 2007, atuou proativamente na fiscalização de curatelas, provendo ações intersetoriais na defesa dos 
interesses dos incapazes, realizando contatos com demais órgãos, paletras, atendimentos e etc.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Sugere que haja 01 analistra processual, com formação jurídica, para assessorar nas atividades, bem como 01 estagiário de curso superior 
em Direito. 2) Sugere, também, que as promotorias de justiça da Capital se concentrem em uma sede, com espaço e condições adequadas 
ao exercício das atividades, pois, atualmente, diversas promotorias estão em locais pequenos ou com deficiências estruturais.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.
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16.17. 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 3ª Vara de Sucessões e de Registros Públicos

TITULAR Izabel Cristina Holanda Tavares Leite

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 20/10/2010; reside na comarca de lotação; participa no momento de curso de português, 
ministrado pela ESMP/PE; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo 
disciplinar; responde cumulativamente pelas 16ª e 18ª PJ Cíveis da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das 
atividades por motivo de licença médica entre 21 a 28/02/2014; cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física
Funciona em gabinete pequeno, com mesas, cadeiras, computadores, impressora, telefones, ar condicio-
nado e armário, sendo o espaço dividido com o estagiário e uma servidora cedida.

Estrutura de pessoal

Há 01 agente administrativo cedido pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco ao Ministério 
Público e 02 estagiários, sendo 01 de nível médio e 01 de nível superior. O agente administrativo e o 
estagiário de nível médio atendem, simultaneamente, às 14ª, 16ª e 18ª Promotorias de Justiça Cíveis 
da Capital.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema pasta ficheiro.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes (peças processuais) e de pasta ficheiro (ofícios).
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.790 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  12 processos (todos sem prazo excedido).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 28 22 30 27 25 26 26 25 31 25 27 30 7
Distribuídos no mês 39 69 32 39 49 43 38 56 24 21 57 18 53
Impulsionados no mês 39 63 34 41 52 44 39 50 30 19 54 17 48
Saldo do mês 28 28 28 25 22 25 25 31 25 27 30 31 12
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: A inspecionada informa que há inconsistência na informação fornecida pela Corregedoria local ao CNMP, quanto ao saldo do mês 
de fevereiro para o mês março de 2014, sendo que não seria de 30 processos, mas isto sim de 7 processos.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: O membro inspecionado não tem procedimentos extrajudiciais.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Todos os processos da 3ª Vara são distribuídos para o órgão inspecionado.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Sugere um espaço físico maior para a 18ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, até porque no mesmo local funcionam as 14ª e 18ª Pro-
motorias de Justiça Cíveis da Capital.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do inspecionado. Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

16.18. 20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 2ª Vara da Fazenda Pública

TITULAR Manoel Alves Maia

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 2008; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoa-
mento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente pela 1ª PJ de Moreno (atribuição cível) e pela 2ª PJ de Moreno (atribuição na área criminal e Tribunal do Juri); não 
recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente terças, quintas 
e sextas, das 8h30min às 18h, e às segundas e quartas, depois do exercício na Comarca de Moreno, onde exerce acumulação.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Não há atendimento ao público.
Estrutura física O promotor informou que divide uma sala com outros sete Promotores.
Estrutura de pessoal 02 servidores, 01 técnico ministerial concursado; uma servidora cedida, que atende a 08 Promotores.
Sistema de Arquivo Arquivos digital e físico próprios e Sistema Arquimedes do MPPE.
Sistema de Registro Sistema Arquimedes do MPPE.
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De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de TACs, transações penais e outros acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 3.670 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  21 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 32 28 26 19 16 29 40 39 55 54 40 64 –  
Distribuídos no mês 126 93 76 43 106 108 94 116 102 83 123 43 –  
Impulsionados no mês 132 95 83 46 93 97 95 101 103 97 99 61 –  
Saldo do mês 26 26 19 16 29 40 39 54 54 40 64 46 –  
Audiências judiciais 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 –  

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: O Promotor de Justiça afirmou que não tinha condições de informar os dados referentes ao mês de março de 2014 do item “Pro-
cessos Judiciais”. Que não foi previamente orientado pela Corregedoria local do MP/PE para coletar anteriormente tais dados.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado
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Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Recebe os processos da 2ª Vara da Fazenda Pública do Recife/PE.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Afirmou que há deficiência de pessoal nas Promotorias de Justiça da Fazenda Pública. 2) Ressaltou, ainda, a inexistência de analistas 
nas Promotorias.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação ordinária 105109-98-2013-8-17-0001 23/12/13 Vista ao MP dia 12/03 para manifestação
Ação ordinária 54830-11-2013-8-17-0001 08/07/13 Vista ao MP dia 07/03 para manifestação.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.19. 22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 4ª Vara da Fazenda Pública

TITULAR Ana Maria do Amaral Marinho (afastada – Assessora da PGJ)

SUBSTITUTOS
Liliane Jubert Gouveia Finizola da Cunha e Waldemir Tavares (a inspeção foi realizada com o Pro-
motor de Justiça Waldemir Tavares, pois a Promotora de Justiça Liliane Cunha não estava presente 
na Promotoria de Justiça).

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em novembro/2010; reside na comarca de lotação; participa no momento de curso de aperfei-
çoamento de português pela ESMP/PE; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento ad-
ministrativo disciplinar; responde cumulativamente 30ª PJ Cível (atribuição junto à Fazenda Pública, onde é titular), sendo, ainda, o Coor-
denador do CAOP de Fundações do MP/PE; recebeu colaboração nos últimos 06 meses (atribuição conjunta com a Promotora de Justiça 
Liliane Cunha); afastou-se das atividades por motivo de férias (fevereiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta, das12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Não há atendimento ao público.
Estrutura física O promotor informou que divide a sala com mais 08 Promotores.

Estrutura de pessoal
Há 01 servidor concursado (técnico ministerial) e uma funcionária cedida que auxilia os 08 Promo-
tores da Fazenda Pública.

Sistema de Arquivo Arquivo digital próprio e Sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 4.585 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  27 processos.
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ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 50 42 24 51 9 17 51 64 64 64 52 58 –  
Distribuídos no mês 42 36 29 28 43 81 46 52 33 31 66 55 –  
Impulsionados no mês 50 54 2 70 35 42 37 53 30 46 60 39 –  
Saldo do mês 42 24 51 9 17 56 60 63 67 49 58 74 –  
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –  

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: O Promotor de Justiça afirmou não ter condições de prestar as informações referentes ao mês de março de 2014 constantes no item 
“Processos Judiciais”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado
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Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: A Promotoria recebe os processos da 4ª Vara da Fazenda Pública do Recife/PE.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade de melhoria nas condições de trabalho (instalações físicas e mais material humano para as promotorias com atribuições da 
Fazenda Pública). 2) Afirmou também que seria adequado que cada Promotor de Justiça tivesse 01 analista e seu próprio gabinete indivi-
dual. 3) Reclamou, por fim, da falta de estacionamento na sede da Promotoria.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação ordinária 63113-91-2011-8-17-0001 20/11/11 Vista para o MP em 14/03/14 para manifestação
Medida cautelar 
de exibição de do-
cumentos

17028-76-2013-8-17-0001 07/03/13 Vista para o MP em 21/02/14 para manifestação.

Ação ordinária de 
reintegração ao certa-
me licitatório

38851-77-2011-8-17-0001 18/07/11 Vista para o MP em 14/02/14 para manifestação.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.20. 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª Vara da Fazenda Pública

TITULAR Clenio Valença Avelino de Andrade

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 1998, mas que em 2007 se afastou para a Assessoria Criminal do PGJ, só retornando em 
02/01/14; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; 
não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não responde cumulativamente por outros órgãos; não 
recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta de 
09h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Depende da demanda. O atendimento é raro.
Estrutura física Funciona em 01 sala, dividida com mais 07 promotores.

Estrutura de pessoal
02 funcionários, sendo 01 técnico ministerial (concursado) e 01 cedida para todos os Promotores de 
Justiça com atribuição na Fazenda Pública.

Sistema de Arquivo Arquivo digital próprio e Sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 5.161 processos
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  160 processos.
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ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 22 16 15 15 24 31 19 54 94 118 228 232 P
Distribuídos no mês 9 0 2 90 154 50 106 108 77 75 83 90 P
Impulsionados no mês 15 1 2 81 60 43 74 68 57 62 81 82 P
Saldo do mês 16 15 15 24 118 38 51 94 114 131 230 240 P
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Obs.: O inspecionado afirmou que os dados constantes na tabela são inverídicos. Afirmou não ter condições de prestar as informações 
relativas ao mês de Março/2014.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: –  
Com vista há mais de 6 meses: –  
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado
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Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Integralidade dos processos da 1ª Vara da Fazenda Pública do Recife.
Obs: O Promotor de Justiça afirmou que não tem condições de informar os dados relativos ao subitem “Processos Cíveis – custos 
legis” ajuizados pelo Ministério Público.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade de melhoria no Sistema Arquimedes. 2) Destacou também a necessidade de melhoria do espaço físico das promotorias de 
Justiça com exercício na Fazenda Pública. 3) Sugeriu, por fim, o aumento do número de servidores.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento
Data da instau-
ração

Situação detectada

Mandado de segurança 61397-29-2011-8-17-0001 13/10/11 Vista para manifestação do MP em 26/04/13.
Ação de indenização de 
danos morais e materiais

4932-63-2012-8-17-0001 20/01/12 Vista para manifestação do MP em 30/07/13.

Açãode indenização por 
danos morais

63113-23-2013-8-17-0001 06/08/13 Vista para manifestação do MP em 06/12/13.

Ação de indenização por 
danos morais e materiais

42530-17-2013-8-17-0001 22/05/13 Vista para manifestação do MP em 06/12/13.

Mandado de segurança 51050-63-2013-8-17-0001 19/06/13 Vista para manifestação do MP em 31/10/13.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Constatou-se a existência de grande número de processos com vista ao Ministério Público com prazo bastante acima do razoável, si-
tuação que obteve concordância do Promotor de Justiça, que afirmou que essa situação foi causada por ter encontrado um acervo de 213 
processos com vistas, quando reassumiu a Promotoria de Justiça em 02/01/14. Afirmou ainda ter acumulado em janeiro/2014 a Promoto-
ria do Júri da Capital, com instruções e peças processuais, o que lhe tomava enorme tempo.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.21. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante as varas da Capital com competência para matéria de falências e concordatas, sendo tal atribuição 
dividida com a 31ª PJ Cível da Capital

TITULAR Rosa Maria de Andrade (encontrava-se em gozo de férias)

SUBSTITUTO Clovis Ramos Sodre da Mota

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 24/03/2014; reside em Olinda/PE, região metropolitana do Recife/PE, sem distância territo-
rial entre ambas, razão pela qual a Procuradoria Geral de Justiça, mediante a Portaria-PGJ nº 615/08, autorizou a residência fora da Comarca; 
não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a 
procedimento administrativo disciplinar; é titular da 31ª PJ Cível da Capital e responde também pela 11ª PJDC da Capital, por designação do 
PGJ, em razão do afastamento da titular para ocupar cargo na Procuradoria Geral de Justiça; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; 
afastou-se das atividades por motivo de férias (dezembro/2013); cumpre expediente de segunda a sexta de 11h às 19h30min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 11h às 19h30min.
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Estrutura física
Funciona em 01 sala, com algumas paredes feitas com divisórias, ar condicionado, mesas, cadeias, armá-
rios e telefones, dividida entre os Promotores das 24ª e 31ª PJ Cível da Capital e o técnico ministerial. 
A recepcionista fica numa pequena antessala.

Estrutura de pessoal
Há 01 técnico ministerial e 01 recepcionista (contratada pelo sistema de terceirização), sendo que 
ambos auxiliam, simultaneamente, as 24ª e 31ª PJ Cível da Capital.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema pasta ficheiro.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes (peças processuais) e de pasta ficheiro (ofícios).
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): O inspecionado aduziu que não tem como informar o nú-
mero de feitos, pois não há, na Capital, vara especializada de falências e concordatas, sendo a consulta complexa, na medida em que deveria 
ser feita em todas as Varas Cíveis da Capital e, em razão da matéria, envolve diversas classes processuais.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 1 2 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0
Distribuídos no mês 15 5 4 6 4 6 3 6 5 3 9 3 20
Impulsionados no mês 14 7 4 6 4 2 8 6 4 4 9 3 20
Saldo do mês 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.: O inspecionado informa que, embora não tenha havido audiência judicial formalizada, na prática o Juiz e o Promotor de 
Justiça costumam realizar reuniões prévias, com o síndico da massa falida, falidos e credores, visando estabelecer as diretrizes que 
serão seguidas no curso do processo e evitar intercorrências que dificultem a tramitação regular e dar maior celeridade aos feitos.
Obs.:  O membro inspecionado não tem procedimentos extrajudiciais. Não há atuação extraprocessual.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Os feitos são distribuídos de forma equitativa, mediante consenso entre os Promotores de 
Justiça da 24ª e da 31ª PJ Cível da Capital, de modo a que ambos fiquem com o mesmo número de processos. Utiliza-se, ainda, o critério 
da prevenção. Não há atuação na área criminal.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Sugere a ampliação da equipe de apoio na área contábil, para que possam emitir pareceres técnicos em alguns processos de falência e 
concordata que são mais complexos. Ressalta que, atualmente, há o Centro de Apoio Técnico em Contabilidade, da PGJ, mas que precisaria 
ser ampliado e aperfeiçoado para atender mais rapidamente à demanda. 2) Salientou, ainda, que o sistema Arquimedes não permite fazer 
o registro fidedigno dos feitos. Menciona, por exemplo, que, em um mesmo processo de falência, com frequência há diversas habilitações 
de crédito, devendo o promotor de justiça se manifestar individualmente em cada qual, porém o sistema Arquimedes registra como se fosse 
apenas uma habilitação de crédito, não demonstrando, assim, a real produtividade do membro.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Não se verificou a existência de demanda significativa no órgão inspecionado, merecendo estudo quanto à possibilidade de concentração 
das atribuições da 24ª e 31ª PJ Cível da Capital em apenas 01 promotoria, sem prejuízo de que, sobretudo nesse caso – e conforme inclu-
sive sugerido pelo inspecionado – haja ampliação de servidores e melhoria da assessoria contábil da PGJ, considerada as peculiaridades da 
atividade, que não raramente exigem manifestação de ordem técnica sobre tal matéria.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.22. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 25ª Promotoria de Justiça Cível da Capital

TITULAR Jose Elias Dubard de Moura Rocha

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 15/12/2010; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outros órgãos; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 
06 meses; cumpre expediente, em média, 03 vezes por semana, sem dias definidos, e nos dias que comparece seu horário é de 14h às 17h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Normalmente não há atendimento ao público.
Estrutura física O promotor informou que divide 01 sala com mais 07 promotores.
Estrutura de pessoal Há 01 técnico ministerial (concursado) que auxilia outros 08 promotores.
Sistema de Arquivo Arquivo digital próprio e Sistema Arquimedes
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
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EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.949 processos na 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  09 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 32 34 20 15 20 22 19 39 21 8 8 52 –
Distribuídos no mês 107 68 71 44 110 61 69 77 41 23 80 117 –
Impulsionados no mês 105 85 74 39 109 63 49 95 56 23 36 83 –
Saldo do mês 34 17 17 20 21 20 39 21 6 8 52 86 –
Audiências judiciais 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Obs.: O Promotor de Justiça informou que os dados constantes na tabela são inverídicos, afirmando não ter condições de informar os 
dados relativos ao mês de março de 2014.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado
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Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Integralidade dos processos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Registrou que seria necessária uma adequação geográfica das circunscrições e melhor distribuição de Promotores de Justiça nas Promotorias.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
M. de segurança 78324-02-2013-8-17-0001 20/09/13 Vista ao MP dia 20/03/2014 para manifestação.
M. de segurança 103741-54-2013-8-17-0001 13/12/13 Vista ao MP dia 20/03/14 para manifestação.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.23. 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 8ª Vara da Fazenda Pública

TITULAR Laudicea Barros de Santana

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 15/08/2001; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outros órgãos; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(setembro/2013); cumpre expediente de segunda a sexta de 08h às 16h30min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.

Estrutura física
Em geral o prédio tem boas condições, embora os elevadores sempre apresentem defeito, o que difi-
culta o acesso aos gabinetes dos membros.

Estrutura de pessoal 01 estagiário e 01 servidor concursado à disposição para todas as promotorias de justiça da Fazenda Pública.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 4.759 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  25 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 5 10 5 4 4 7 11 5 7 33 21 15 20
Distribuídos no mês 35 51 62 23 120 139 101 64 86 43 40 91 52
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Impulsionados no mês 30 57 62 23 117 135 108 62 60 55 49 67 47
Saldo do mês 10 4 5 4 7 11 4 7 33 21 12 39 25
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não há atuação extraprocessual.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 16
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: Prejudicado
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: Atua nos feitos da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em que há intervenção do MP.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
A promotora de justiça reclamou do baixo número de servidores para auxiliar os órgãos de execução.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Embargos de ter-
ceiro

0022629-34.2011.8.17.0001 26/04/11
Irregular. Vista aberta ao MP em 19.11.13, sem ma-
nifestação

Mandado de se-
gurança 9900222-79.2013.8.17.0001 19/11/13

Irregular. Vista aberta ao MP em 05.02.14, sem ma-
nifestação

Mandado de se-
gurança 0016764-30.2011.8.17.0001 28/03/11

Irregular. Vista aberta ao MP em 10.01.14, sem ma-
nifestação

Ação judicial 0021685-66.2010.8.17.0001 28/04/10
Irregular. Vista aberta ao MP em 03.02.14, sem ma-
nifestação

Ação judicial 0068957-22.2011.8.17.0001 16/11/11
Irregular. Vista aberta ao MP em 06.02.14, sem ma-
nifestação.

Mandado de se-
gurança 0101133-83.2013.8.17.0001 09/12/13

Irregular. Vista aberta ao MP em 05.02.14, sem ma-
nifestação

Ação judicial 0099186-33.2009.8.17.0001 10/02/09 Irregular. Vista aberta ao MP em 19.11.13, sem 
manifestação

Obs.: Os demais procedimentos analisados estavam com trâmite regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A equipe avaliou que demanda da promotoria é baixa.2) Observou-se, também, que não havia nos processos encontrados na promotoria 
de justiça registro de sua data de entrada efetiva no Ministério Público. 3) Não foram relatadas experiências inovadoras

16.24. 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 3ª Vara da Fazenda Pública

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO Selma Magda Pereira Barbosa (titular da 16ª PJ Criminal da Capital)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 04/04/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; respon-
de cumulativamente pela 16ª PJ Criminal da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo 
de férias (setembro e dezembro/2013 e março/2014), além de 02 dias de licença em março/2014; cumpre expediente às terças-feiras de 
8h às 17h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre no horário do expediente.
Estrutura física Apresenta boas condições.

Estrutura de pessoal
Há 01 estagiário de Direito exclusivo da promotoria, além de 02 servidores do MP que atendem a 
todos os 07 promotores de justiça da Fazenda Pública.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 4.632 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  29 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 41 39 34 11 12 23 35 79 52 34 14 70 64
Distribuídos no mês 0 45 12 12 64 107 54 111 94 1 196 124 36
Impulsionados no mês 1 25 36 11 53 95 10 139 112 21 137 122 72
Saldo do mês 40 59 10 12 23 35 79 51 34 14 73 72 29
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Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não há atuação extraprocessual.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 3
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Atua nos feitos da 3ª Vara da Fazenda Pública em que há intervenção do MP.
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SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Reclamou do pequeno número de servidores para auxiliar os membros do MP. 2) Alegou também que é grande a distância entre os 
edifícios onde se encontram instalados os órgãos de execução do MP e aqueles do Poder Judiciário.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Ação judicial 0118350-76.2012.8.17.0001 20/09/12
Irregular. Vista ao MP aberta em 17.01.14, sem ma-
nifestação.

Ação judicial 0061969-82.2011.8.17.0001 17/10/11
Irregular. Vista ao MP aberta em 07.02.14, sem ma-
nifestação.

Mandado de se-
gurança 0084491-35.2013.8.17.0001 10/10/13

Irregular. Sem carimbo de vista ao MP, sendo o 
último registro dos autos a juntada de cópia de 
um recurso de agravo de instrumento, datada de 
21.10.13, sem posterior manifestação do MP.

Obs.: Os demais procedimentos analisados estavam com trâmite regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A antiga titular da Promotoria de Justiça (Dra. Severina Lúcia de Assis Nogueira) foi promovida ao cargo de Procurador de Justiça e 
anteriormente exercia o cargo de Chefe de Gabinete da Procuradoria Geral de Justiça, razão pela qual a promotora inspecionada vem 
respondendo por esta promotoria de justiça, em cumulação com a 16ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, da qual é titular.
2) A equipe avaliou que a demanda da promotoria é baixa. 3) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro

16.25. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 5ª Vara da Fazenda Pública

TITULAR Carlos Roberto Santos (em gozo de férias)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O promotor encontrava-se em gozo de férias, sem que houvesse outro membro do Ministério Público respondendo por suas atribuições. 
As informações obtidas durante a inspeção foram fornecidas pelo servidor do MP Carlos Eduardo Ramos Leça.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.
Estrutura física Estrutura física apresentava boas condições.

Estrutura de pessoal
Há 01 servidor do MP e 01 funcionário cedido pelo Instituto de Recursos Humanos (órgão estadual), 
os quais atendem as 08 promotorias de justiça da Fazenda Pública.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s):  4.126 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  20 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 55 25 9 1 13 21 20 27 21 31 33 29 14
Distribuídos no mês 45 62 10 38 48 54 54 66 42 54 62 56 16
Impulsionados no mês 75 79 18 26 40 55 47 72 35 49 66 63 18
Saldo do mês 25 8 1 13 21 20 27 21 28 36 29 22 20
Audiências judiciais 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não há atuação extraprocessual.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses:  Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses:  Prejudicado
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Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias:  Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses:  Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses:  Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias:  Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses:  Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses:  Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias:  Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses:  Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses:  Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias:  Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses:  Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses:  Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias:  Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses:  Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses:  Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias:  Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses:  Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses:  Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias:  Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses:  Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses:  Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias:  Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

 Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias:  Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano:  Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

 Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

 Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

 Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento:  Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia:  Prejudicado
Estabelecimentos prisionais:  Prejudicado
Centros de internamentos provisórios:  Prejudicado
Outras unidades de atendimento:  Prejudicado
Estabelecimentos de idosos:  Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes:  Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde:  Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

 Prejudicado

Fundações:  Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Recebe os processos da 5ª Vara Judicial da Fazenda Pública da Capital, embora esteja 
cooperando com a 30ª PJ da Capital, motivo pelo qual também tem recebido os feitos da 6ª Vara Judicial da Fazenda Pública da Capital.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Segundo apurado pela equipe de inspeção junto ao servidor desta promotoria, senhor Carlos Eduardo Ramos Leça, os 09 processos en-
contrados na 29ª PJ Cível da Capital, referem-se, na verdade, às atribuições da 30ª PJ da Capital, onde o titular da promotoria ora inspe-
cionada responde cumulativamente, razão pela qual todos esses 09 processos foram listados no termo da 30ª PJ da Capital, cujo titular é o 
Dr. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho.
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OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Verificou-se nos processos encontrados no gabinete da 29ª PJ Cível da Capital que não há neles o registro da data efetiva de suas entradas 
no Ministério Público, não havendo em alguns nem mesmo termo de abertura de vista ao MP.
2) A promotoria apresenta baixa demanda.
3) Não foram relatadas sugestões/observações e nem experiências inovadoras por parte do inspecionado.

16.26. 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital

TITULAR Waldemir Tavares de Albuquerque Filho

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em novembro/2010; reside na comarca de lotação; participa no momento de curso de por-
tuguês, promovido pela ESMP/PE; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento admi-
nistrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 22ª PJ Cível da Capital, sendo, ainda, o Coordenador do CAOP de Fundações do 
MP/PE; recebe colaboração atualmente do Promotor de Justiça Carlos Roberto Santos; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(fevereiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta, de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre no horário do expediente.
Estrutura física Apresenta estrutura física razoável.

Estrutura de pessoal
Há 01 estagiário de Direito exclusivo da promotoria, além de 02 servidores do MP que atendem a 
todos os 07 promotores de justiça da Fazenda Pública.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e pastas digitais.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s):  4.024 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 01 processo.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 24 24 24 24 23 25 24 41 32 44 26 29 0
Distribuídos no mês 14 16 1 1 18 12 65 43 56 37 37 90 27
Impulsionados no mês 14 13 3 2 15 14 48 52 44 55 34 57 26
Saldo do mês 24 27 22 23 26 23 41 32 44 26 29 62 1
Audiências judiciais 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 5 0 0

Obs.: Informou o membro inspecionado que recebe, em média, cerca de 50 processos mensais.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não há atuação extrajudicial na promotoria.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Recebe os processos da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, em que há intervenção do 
Ministério Público.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
O promotor inspecionado reclamou do fato da sala em que trabalha ser coletiva com outros promotores, servidores e estagiários, bem como 
da falta de garagens para estacionamento de veículos.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Ação judicial 0024181-63.2013.8.17.0001 01/04/13
Irregular. Não há termo de abertura de vista ao 
MP e o último registro nos autos refere-se a um 
despacho judicial datado de 17.02.14.

Ação judicial 0155077-39.2009.8.17.0001 23/12/09
Irregular. Não há termo de abertura de vista ao 
MP e o último registro nos autos refere-se a um 
despacho judicial datado de 17.02.14.

Ação judicial 0096679-60.2013.8.17.0001 22/11/13
Irregular. Não há termo de abertura de vista ao 
MP e o último registro nos autos é um despacho 
judicial datado de 14.02.14.

Ação judicial 0037829-47.2012.8.17.0001 05/06/12
Irregular. Não há termo de abertura de vista ao 
MP e o último registro nos autos é um despacho 
judicial datado de 03.02.14.

Ação judicial 0010328-21.2012.8.17.0001 13/02/12
Irregular. Não há termo de abertura de vista ao 
MP e o último registro nos autos é um despacho 
judicial datado de 03.02.14.
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Ação judicial 0001215-09.2013.8.17.0001 10/01/13
Irregular. Não há termo de abertura de vista ao 
MP e o último registro nos autos é um despacho 
judicial datado de 07.02.14.

Ação judicial 0089013-08.2013.8.17.0001 24/10/13 Irregular. Abertura de vista ao MP em 27.01.14, 
sem manifestação.

Ação judicial 0019199-74.2011.8.17.0001 06/04/11 Irregular. Abertura de vista ao MP em 27.01.14, 
sem manifestação

Mandado de se-
gurança 0099403-37.2013.8.17.0001 03/12/13

Irregular. Não há termo de abertura de vista ao 
MP e o último registro nos autos é um despacho 
judicial datado de 11.02.14.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Segundo apurado pela equipe de inspeção junto ao servidor Carlos Eduardo Ramos Leça, da 29ª PJ Cível da Capital, os 09 processos 
acima listados, embora encontrados naquela promotoria, referem-se, na verdade, às atribuições da 30ª PJ da Capital, órgão em que o Dr. 
Carlos Roberto Santos (titular da 29ª PJ Cível) estava respondendo cumulativamente à época da inspeção.
2) A equipe avaliou que a demanda da promotoria é baixa.
3) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.27. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante as varas da Capital com competência para matéria de falências e concordatas, sendo tal atribuição 
dividida com a 24ª Promotoria de Justiça Cível da Capital

TITULAR Clovis Ramos Sodre da Mota

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em março/2007; reside em Olinda/PE, região metropolitana do Recife/PE, sem distância 
territorial entre ambas, razão pela qual a Procuradoria Geral de Justiça, mediante a Portaria-PGJ nº 615/08, autorizou a residência fora da 
Comarca; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está res-
pondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 24ª PJ Cível da Capital e pela 11ª PJDC da Capital, 
por designação do PGJ, em razão do afastamento da titular para ocupar cargo na Procuradoria Geral de Justiça; não recebeu colaboração 
nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (dezembro/2013); cumpre expediente de segunda a sexta de 11h às 
19h30min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 11h às 19h30min.

Estrutura física
Funciona em 01 sala, com algumas paredes feitas com divisórias, ar condicionado, mesas, cadeias, armá-
rios e telefones, dividida entre os Promotores das 24ª e 31ª PJ Cível da Capital e o técnico ministerial. 
A recepcionista fica numa pequena antessala.

Estrutura de pessoal
Há 01 técnico ministerial e 01 recepcionista (contratada pelo sistema de terceirização), sendo que 
ambos auxiliam, simultaneamente, as 24ª e 31ª PJ Cível da Capital.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema pasta ficheiro.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes (peças processuais) e de pasta ficheiro (ofícios).
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): O inspecionado aduziu que não tem como informar o nú-
mero de feitos, pois não há na Capital vara especializada de falências e concordatas, sendo a consulta complexa, na medida em que deveria 
ser feita em todas as varas cíveis da Capital e, em razão da matéria, envolve diversas classes processuais.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  02 processos (todos com regular tramitação).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 2 0
Distribuídos no mês 4 4 4 3 2 16 0 11 4 5 10 2 2
Impulsionados no mês 3 4 4 3 2 5 11 11 5 5 8 4 0
Saldo do mês 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 2 0 2
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.: O inspecionado informa que, embora não tenha havido audiência judicial formalizada, na prática o Juiz e o Promotor de 
Justiça costumam realizar reuniões prévias, com o síndico da massa falida, falidos e credores, visando estabelecer as diretrizes que 
serão seguidas no curso do processo e evitar intercorrências que dificultem a tramitação regular e dar maior celeridade aos feitos.
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PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não há atuação extraprocessual.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Os feitos são distribuídos de forma equitativa, mediante consenso entre os Promotores de Justiça 
da 24ª e da 31ª PJ Cível da Capital, de modo a que ambos fiquem com o mesmo número de processos. Utiliza-se, ainda, o critéiro da prevenção.
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SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) O inspecionado sugere a ampliação da equipe de apoio na área contábil, para que possam emitir pareceres técnicos em alguns processos 
de falência e concordata que são mais complexos. Ressalta que, atualmente, há o Centro de Apoio Técnico em Contabilidade, da PGJ, mas 
que precisaria ser ampliado e aperfeiçoado para atender mais rapidamente à demanda. 2) Salientou, ainda,  que o sistema Arquimedes não 
permite fazer o registro fidedigno dos feitos. Menciona, por exemplo, que, em um mesmo processo de falência, com frequência há diversas 
habilitações de crédito, devendo o promotor de justiça se manifestar individualmente em cada qual, porém o sistema Arquimedes registra 
como se fosse apenas uma habilitação de crédito, não demonstrando, assim, a real produtividade do membro.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Não se verificou a existência de demanda significativa no órgão inspecionado, merecendo estudo quanto à possibilidade de concentração 
das atribuições da 24ª e 31ª PJ Cível da Capital em apenas 01 promotoria, sem prejuízo de que, sobretudo nesse caso – e conforme inclu-
sive sugerido pelo inspecionado – haja ampliação de servidores e melhoria da assessoria contábil da PGJ, considerada as peculiaridades da 
atividade, que não raramente exigem manifestação de ordem técnica sobre tal matéria.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.28. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 12ª Vara de Família e Registro Civil

TITULAR Luciana de Braga Vaz da Costa (em gozo de férias)

SUBSTITUTO Monica Erline de Souza Leão e Azevedo Lima

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em março/2014; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pelas 11ª e 15ª PJ Cíveis; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo 
de férias (novembro/2013 e janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 13h às 18h e vários dias pela manhã, principalmente 
pela falta de local de trabalho.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 09h às 18h.

Estrutura física
Funciona em 01 sala de 40m² que abriga todos os servidores e promotores de justiça. Não há compu-
tadores e impressoras suficientes para todos.

Estrutura de pessoal

Não existem servidores lotados na PJ. Existem 04 técnicos, 02 servidores cedidos (01 da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Jaboatão de Guararapes e 01 servidor da Secretaria de Educação do Estado), 
04 funcionários terceirizados (empresa Conserv Gomes) – auxiliam a área administrativa (alimentação 
do sistema Arquimedes) – 04 estagiários de nível médio e 01 estagiário de Direito para cada promotor; 
esta estrutura serve a todas as promotorias de justiça cíveis localizadas no Fórum Des. Rodolfo Aure-
liano em somente 01 sala de 40m².

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não sabe dizer.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 1 5 1 6 6 5 6 4 28 5 5 5 *
Distribuídos no mês 30 82 74 44 64 81 96 117 67 57 89 116 17
Impulsionados no mês 26 86 69 44 65 80 98 93 90 57 89 117 22
Saldo do mês 5 1 6 6 5 6 4 28 5 5 5 4 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **

Obs.: * O servidor afirmou que não possui condições de fornecer tal informação. ** Informação não fornecida.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: O membro inspecionado não tem procedimentos extrajudiciais.



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

148

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (ver prorrogação): Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Registrou a necessidade imediata de mais servidores, como 01 analista jurídico. 2) Destacou, também, a urgência na disponibilização de 01 sala 
privativa para cada promotoria de justiça cível localizada no fórum. 3) Salientou, ainda, a imprescindibilidade de que 01 carro seja posto à disposição 
das promotorias de justiça cíveis e criminais que estão no fórum para que seja possível realizar as diligências, como entrega de notificações, dos 
procedimentos extrajudiciais relativos à investigação oficiosa de paternidade, habilitações de casamento etc. 4) Relatou a promotora de justiça que 
é obrigada a trabalhar em casa, em razão da total impossibilidade de todos trabalharem no mesmo local, inclusive mostrou uma mala de viagem, 
afirmando que todos os dias a utiliza para trazer e levar processos. 5) Registrou, por fim, muita dificuldade para imprimir seus pareceres, porque não 
há impressora suficiente na sala de apoio das promotorias, além de que não é permitido que se utilize das impressoras das varas judiciais.
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OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Não havia processo em gabinete no momento da inspeção.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.29. CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE SOBRE AS 1ª, 2ª 5ª, 6ª, 7ª , 8ª, 9ª 10ª, 11ª, 12ª, 
13ª, 15ª E 32ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEL DO RECIFE

a) Péssima estrutura física. Não há espaço para que o promotor desenvolva suas atividades, confome fotogra-
fias abaixo. Necessidade urgente de disponibilização de gabinete privativo ao promotor de justiça.

b) Todos os dados relativos a Estatística do Órgão, inclusive aos que se referem à Unidade Judiciária, foram 
colhidos por servidor da promotoria de justiça no momento da inspeção, já que a corregedoria local não 
havia previamente informado o membro da necessidade de disponibilização de tais dados.

c) A equipe encontrou problemas com o formulário de informações estatísticas em todas as promotorias de 
justiça inspecionadas. De maneira geral, os membros relataram que os dados constantes no documento que 
lhes foi apresentado não correspondiam à realidade do órgão examinado. Disseram também que não tiveram 
acesso prévio, a fim de procederem ao devido preenchimento. Em suma, a Corregedoria local, além de prestar 
informações incorretas, não disponibilizou o formulário aos promotores de justiça.

16.29.c. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Consta no relatório preliminar que “os membros relataram 
que os dados constantes no documento que lhes foi apresentado não correspondiam à realidade do órgão 
examinado. Disseram também que não tiveram acesso prévio, a fim de procederem ao devido preenchimento. 
Em suma, a Corregedoria local, além de prestar informações incorretas, não disponibilizou o formulário aos 
promotores de justiça.” Este item sintetiza as observações feitas pela equipe de inspeção em várias Promoto-
rias de Justiça (cíveis, criminais e de defesa da cidadania; da capital e do interior do Estado). A seu respeito, 
esta Corregedoria Geral observa: a) a afirmação de que de sua parte foram prestadas “informações incorretas” 
não corresponde, com a devida vênia, à realidade dos fatos e talvez tenha sido utilizada porque a equipe de 
inspeção não teve ciência do encontro prévio entre integrantes da Corregedoria Nacional e da Corregedoria 
Geral do Ministério Público, no dia 25/02/2014, ocasião em que foi dito que seriam fornecidos no ato da 
inspeção nacional os dados existentes no sistema de gerenciamento de autos Arquimedes, com a ressalva de 
que, em alguns casos, eles não corresponderiam à realidade,  quando seriam feitas as verificações necessárias 
in loco. O Arquimedes foi, na oportunidade, aceito como fonte de informações, malgrado as suas possíveis 
inconsistências, que estavam sendo corrigidas. No dia seguinte ao início dos trabalhos da inspeção nacional 
(23/03/2014), quando já havia questionamentos sobre este ponto, a Corregedoria Geral encaminhou e-mail 
aos membros explicando essa circunstância (conforme documentação juntada à fl. 234 dos autos de inspe-
ção); b) o formulário utilizado pela equipe da Corregedoria Nacional deixou de ser repassado aos membros 
do Ministério Público de Pernambuco pela Corregedoria local para preenchimento prévio pelo fato de não 
ser do conhecimento da sua equipe as unidades ministeriais que seriam inspecionadas, havendo sido, ademais, 
solicitado sigilo, na reunião prévia anteriormente citada, pela Corregedoria Nacional quanto aos atos a serem 
praticados.

d) A sala do Fórum, onde estão instaladas as promotorias, demonstra-se inadequada para tanto. Em um 
espaço de aproximadamente 40m², trabalham 13 promotores de justiça, além de cerca de 15 servido-
res e estagiários. Não há espaço, computadores, mesas e cadeiras suficientes para todos. Alguns promo-
tores de justiça informaram que trabalham em suas residências em razão da falta de espaço físico. 
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16.30. RELATÓRIO COMPLEMENTAR DA EQUIPE DE INSPEÇÃO SOBRE AS 26ª, 
27ª, 29ª E 30ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

Durante os trabalhos de inspeção da equipe da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério 
Público, realizados no dia 27 de março de 2014, verificou-se a necessidade de elaboração de um relatório 
complementar, com os seguintes destaques:

a) Estrutura física da sede das promotorias de justiça inspecionadas. As promotorias de justiça 
possuem razoável estrutura de trabalho. A sede dos órgãos ministeriais está situada em um prédio alugado, 
na cidade de Recife-PE, na Avenida 1º de Março, nº 100, 4º andar, Bairro Santo Antônio. Os promotores de 
justiça trabalham em 01 (uma) sala comum, em diversas estações de trabalho.  Deve ser destacado também 
que a sede não é dotada de boas de condições de acessibilidade. Segundo informado pelos promotores de 
justiça ouvidos durante a inspeção, o único acesso da frente do prédio é por uma escada e que o elevador do 
prédio apresenta defeitos constantemente, o que dificulta o acesso ao 4º andar pelos promotores de justiça, 
servidores e o público em geral.

b) Falta de registro de entrada dos autos judiciais no órgão ministerial. Verificou-se que todos os 
processos judiciais encontrados nos gabinetes das promotorias de justiça não continham registro nos autos 
da data de efetiva entrada no órgão ministerial. Alguns processos judiciais sequer eram dotados de carimbo 
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de vista ao Ministério Público, sendo que a última data verificável nos autos era a da última movimentação 
judicial. Tais constatações implicam na impossibilidade de análise nos processos do cumprimento dos prazos 
das manifestações ministeriais, gerando incertezas que podem ser prejudiciais, inclusive, à aferição do cum-
primento dos deveres funcionais do membro do Ministério Público.

16.30.b. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A constatação de que processos judiciais recebidos nas 
Promotorias de Justiça não continham registros nos autos da data de efetiva entrada no órgão ministerial, fato 
também constatado pela Corregedoria Geral em algumas de suas inspeções e correições, propiciou a publica-
ção da Recomendação CGMP nº 004/2014 (DOE de 19/12/2014, juntado à fl. 235 dos autos de inspeção), 
visando regularizar a anotação nos autos processuais e documentos remetidos ao Ministério Público da data 
de seu recebimento.

c) Recebimento de colaboração por promotor de justiça que, ao mesmo tempo, cumula fun-
ções em outro órgão. Durante a inspeção foi constatado pela equipe que promotores de justiça que cola-
boram em outros órgãos do Ministério Público recebem ao mesmo tempo colaboração de outros membros, 
até mesmo em órgão ministerial com baixa movimentação processual. Por exemplo, cita-se a situação do 
titular da 30ª Promotoria de Justiça, Dr. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, que, mesmo cumulando 
outro órgão de execução (22ª Promotoria de Justiça Cível da Capital), recebe colaboração do 29º Promotor 
de Justiça, Dr. Carlos Roberto Santos. Conforme termo de inspeção próprio, o Dr. Waldemir informou para 
a equipe que aquele órgão de execução movimenta em média certa 50 (cinquenta) processos judiciais por 
mês, como custos legis. Além do mais, não há procedimentos extrajudiciais em trâmite no dito órgão de exe-
cução. Salvo melhor juízo, tal situação estaria a permitir que um promotor de justiça receba colaboração de 
outro órgão ao mesmo tempo em que cumula atuação ele também junto a outro órgão de execução, com o 
recebimento de gratificação pelo exercício cumulativo.

16.31. OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO SOBRE AS 26ª, 
27ª, 29ª E 30ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

a) Grande parte dos Promotores de Justiça inspecionados (a maioria deles) cumulam a Promotoria de que 
são titulares ou estão designados com mais uma ou por vezes duas outras Promotorias. Em nossa visão, a 
partir da realidade apresentada em Recife, seria muito importante que a Corregedoria Nacional avaliasse e 
analisasse quais as verdadeiras razões da existência de tantas Promotorias de Justiça vagas, para as quais en-
tão há cumulação e, em decorrência, prejuízo do trabalho do agente que tenha que acumular Promotorias. 
Constatou-se também que algumas Promotorias que têm promotores de justiça titular possuem também 
outros promotores de justiça atuando por acumulação, o que contraria a impressão desta equipe no sentido 
de que a acumulação deveria ocorrer em caso de situação de vacância da promotoria de justiça. Esta situação 
surpreende porque em alguns casos, promotores de justiça que atuam, em acumulação, em outra Promotoria 
já provida, são auxiliados em sua própria promotoria de justiça, por um terceiro Promotor de Justiça, também 
por acumulação.

b) A estrutura física das Promotorias de Justiça das Varas de Fazenda Pública de Recife mostra-se absoluta-
mente inadequada. São diversos promotores de justiça e servidores trabalhando juntos no mesmo espaço, sem 
qualquer divisão entre promotorias, com claro comprometimento do rendimento funcional e das atividades 
ministeriais, em condições físicas de trabalho que, em hipótese algum podem corresponder, a qualquer tipo 
de atividade-fim de qualquer um dos Ministérios Públicos brasileiro.

c) Notou-se também que a quantidade de servidores, 01 (um) técnico ministerial concursado e 01 (uma) 
servidora cedida pela Prefeitura Municipal, número flagrantemente insuficiente para o quantum de 08 (oito) 
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Promotores de Justiça. Situação preocupante também diz respeito ao movimento de processos entre a Uni-
dade Judiciária e as Promotorias de Justiça de Fazenda Pública. Tal movimentação, de grande número de 
processos, alguns com muitos volumes, é feita no interior das Promotorias por apenas 02 (duas) estagiárias de 
nível médio, sendo que os feitos são então levados de volta à Unidade Judiciária por veículo. Foi dito por um 
dos promotores de justiça que esse processo de trânsito, por vezes, acarreta num lapso temporal de 20 (vinte) 
dias, o que motiva atraso formal na manifestaão do Ministério Público nos feitos.

16.32. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital e exerce atuação extraprocessual referente ao acompa-
nhamento de notícias recebidas, via CAOP, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e 
outros órgãos.

TITULAR Heloisa Pollyanna Brito de Freitas

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 06/07/2004; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo  a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outros órgãos; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 13h às 19h; ressaltou a inspecionada que, algumas vezes durante a semana, começa 
a trabalhar mais cedo, por volta das 10h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física
01 gabinete, com 01 pequena sala, com ar condicionado, mesa, computador, impressora, telefone, ca-
deiras, armários e 01 mesa para o estagiário. Os móveis são simples e em regular estado de conservação.

Estrutura de pessoal 01 estagiário; 01 técnico ministerial (nível médio), que auxilia, cumulativamente, a 3ª PJDC da Capital.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema pasta ficheiro.

Sistema de Registro
Utiliza planilha de Excel (controle para os procedimentos extrajudiciais, os quais são registrados no 
Sistema Arquimedes) e pasta ficheiro (ofícios).

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 631 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 14 processos (processos com tramitação regular, sendo a data de vista mais 
antiga de 12/03/2014).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 94 90 100 115 89 91 86 86 82 95 10 9 6
Distribuídos no mês 68 131 125 51 95 92 79 111 61 64 101 89 60
Impulsionados no mês 72 121 109 77 93 97 79 112 51 149 102 92 52
Saldo do mês 90 100 116 89 91 86 86 85 92 10 9 6 14
Audiências judiciais 21 17 13 11 16 16 8 13 16 6 18 15 7

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Notícia de fato distribuída 162 93 89 77 74 98 85 74 47 50 52 33 88

TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arquivamento s/ Remessa 0 27 0 0 0 0 0 0 13 223 194 622 138

Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Audiências Extrajudiciais 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.: Relatou a inspecionada que são propostas ações de acolhimento institucional, sendo que, no mês 03/2014, foi proposta 01 ação. Que 
os registros de arquivamento “s/remessa” do período de nov/2013 a fev/2014 estão mais elevados em razão de atualizações feitas no Siste-
ma Arquimedes pelo técnico responsável de arquivamentos que foram realizados em períodos anteriores, não registrados tempestivamente.
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EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 22
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

88

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

393

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Utiliza, em regra, o sistema de distribuição equitativa e automática entre as 1ª e 3ª Promo-
torias de Justiça da Infância e Juventude da Capital.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
A inspecionada afirma que há um número insuficiente de servidores, e, além disso, o único servidor disponível não possui a produtividade 
necessária para satisfazer a demanda das duas Promotorias de Justiça que atende.
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PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie
Número do 
procedimento

Data da 
instauração

Situação detectada

NF (não autuada)
Disque Denúncia

198949 16/11/12
Representação não autuada como Notícia de Fato. Sem despacho diligência 
da data do recebimento até março/14.

NF (não autuada)
Disque Denúncia 265104 15/03/13

Representação não autuada como Notícia de Fato. Sem despacho diligência 
da data do recebimento até março/14.

NF (não autuada)
Disque Denúncia 413519 23/10/12

Representação não autuada como Notícia de Fato. Sem despacho diligência 
da data do recebimento até março/14.

PP 2014.01.003 06/01/14

Procedimento Preparatório autuado em janeiro de 2014, referente a fatos 
noticiados em representação datada de 25/03/13. Sem manifestação ou im-
pulso da data da representação até a instauração PP. Tramitação anterior irre-
gular, atualmente regular.

PP 2014.01.009 06/01/14

Procedimento Preparatório autuado em janeiro de 2014, referente a fatos 
noticiados em representação datada de junho de 2013. Diligências e impulsos 
regulares da data da representação até a instauração do PP (intervalo menor 
que 90 dias). Tramitação anterior irregular, atualmente regular.

PP 2014.01.002 06/01/14

Procedimento Preparatório autuado em janeiro de 2014, referente a fatos 
noticiados em representação datada de junho de 13. Sem manifestação ou 
impulso da data da representação até a instauração PP. Tramitação anterior 
irregular, atualmente regular.

PP 2014.01.006 06/01/14

Procedimento Preparatório autuado em janeiro de 2014, referente a fatos 
noticiados em representação datada de maio de 2013. Diligências e impulsos 
regulares da data da representação até a instauração do PP (intervalo menor 
que 90 dias). Tramitação anterior irregular, atualmente regular.

PP 2014.01.007 06/01/14

Procedimento Preparatório autuado em janeiro de 2014, referente a fatos 
noticiados em representação datada de setembro de 2013. Sem manifestação 
ou impulso da data da representação até a instauração PP. Tramitação anterior 
irregular, atualmente regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Ao ser questionada sobre o número de ações judiciais que acompanha, a Promotora de Justiça não soube informar, mas apresentou pasta de 
arquivo contendo cópia das petições iniciais, tendo sido possível verificar o registro de 31 ações de acolhimento institucional de menores 
em 2013 e 05 em 2014, o que sugere atuação regular na promotoria de justiça quanto a tal atribuição. No que tange à participação de 
audiências nas entidades de acolhimento semestrais, o Ministério Público comparece sempre que intimado.

16.32.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua manifestação, a Promotora de Justiça Heloí-
sa Pollyanna Brito de Freitas, remeteu a mesma manifestação já encaminhada ao CNMP, com data de 
21/11/2014, quando de sua resposta à Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo – RIEP - nº 
0.00.000.001451/2014-78, instaurada em seu desfavor, cuja tramitação ocorre sob relatoria do Exmo. Con-
selheiro Esdras Dantas de Souza.  

16.33. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a 2ª Vara Infância e Juventude de Recife e exerce atuação extraprocessual referente ao acompanha-
mento de notícias recebidas, via CAOP, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e outros 
órgãos (apenas referente a questões relativas à destituição do poder familiar).

TITULAR
Ana Maria Moura Maranhão da Fonte (de férias, porém compareceu voluntariamente à entrevista, sendo 
ouvida junto com a promotora substituta)

SUBSTITUTO Ana Luiza Pereira da Silveira Figueiredo

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
A Promotora de Justiça titular informou que assumiu o órgão em 15/02/2002 (depois de assumir, foi convocada para exercer funções entre 
2002/2006, com exclusividade, na PGJ); reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o 
magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não responde cumulativamente por 
outro órgão; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (dezembro/2013 e março/2014); 
cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 18h. Por sua vez, a Promotora de Justiça Substituta informou que assumiu o órgão em 
06/03/2014; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não 
respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 4ª PJDC de Jaboatão-PE; não rece-
beu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 18h.
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EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física
Há 01 gabinete, constituído de 01 pequena sala, com ar condicionado, mesa, computador, impressora, 
telefone, cadeiras, armário e 01 mesa para o estagiário. Os móveis são simples e em regular estado de 
conservação.

Estrutura de pessoal
Há 01 estagiário e 01 técnico ministerial, de nível médio, o qual auxilia, cumulativamente, a 4ª PJDC 
da Capital. 

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema pasta ficheiro.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes (peças processuais) e de pasta ficheiro (ofícios).
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 610 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 87 89 105 101 93 99 92 94 95 88 87 4 4
Distribuídos no mês 66 69 55 44 60 47 70 77 59 51 73 68 29
Impulsionados no mês 64 53 58 53 54 54 68 76 66 52 156 68 33
Saldo do mês 89 105 102 92 99 92 94 95 88 87 4 4 0
Audiências judiciais 3 17 14 13 8 19 14 15 18 11 5 9 6

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 17 10 28 23 25 25 7 9 16 7 11 16 10
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 4 0 2 1 0 0 2 31 12 664 29 8
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.: No mês de março foram propostas 02 ações de destituição de poder familiar, as quais não se fizerem constar do registro informado 
pela Corregedoria local, possivelmente por não possuírem natureza de ação civil pública.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

10

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição em razão da matéria, de forma equitativa e automática entre 2ª e a 4ª Promo-
torias de Justiça da Defesa da Cidadania da Capital.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
A inspecionada relatou que realiza um acompanhamento interdisciplinar das gestantes que, inicialmente, declaram-se interessadas em colo-
car a criança à adoção, dando todo o suporte para que, preferencialmente, a própria mãe cuide da criança ou, caso efetivamente não queira 
ou possa fazê-lo, insistindo na intenção de colocar a criança à adoção, tome tal decisão de forma consciente. Ressaltou que, nesse último 
caso, as informações são registradas de modo a facilitar a tramitação do processo de adoção.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
A inspecionada sugeriu que o Conselho Nacional do Ministério Público fomente uma política nacional, de modo a mobilizar a atuação 
de todos os membros do Ministério Público que atuam na área da infância e juventude, a fim de dar especial atenção para aquelas crianças 
e adolescentes que, a despeito da inscrição no Cadastro Nacional de Adoção do CNJ e outras iniciativas, não conseguiram ser adotadas, 
notadamente grupos de irmãos, adolescentes portadores de deficiência ou com problemas de saúde graves.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Ressalte-se que há equipe interdisciplinar da Procuradoria Geral de Justiça, formada por 02 psicólogas e 01 assistente social, que presta 
apoio simultâneo a todas as PJ da Infância e Juventude da Capital. 2) Não havia tramitação de autos de procedimentos preparatórios e 
inquéritos civis públicos na 2ª PJDC. As representações que estavam pendentes de análise pela promotora de justiça encontravam-se como 
“folhas soltas”, sem a respectiva autuação como notícias de fato.  A inspecionada ressaltou que as notícias de fato sequer chegam a ser autua-
das, por serem imediatamente ajuizadas, a partir delas, as ações judiciais pertinentes de destituição de poder familiar, atuação que demanda o 
atributo da celeridade. Não obstante efetivamente demandem rápida providência os encaminhamentos pertinentes aos processos de adoção, 
a ausência de autuação de representações e a determinação de diligências em expedientes não autuados (o que a entrevistada confirmou 
ocorrer), pode ensejar prejuízo a mecanismos de controle. 3) A atuação extrajudicial da promotoria de justiça refere-se exclusivamente 
às questões atinentes à destituição do poder familiar, estando prejudicada a análise de ações civis públicas ajuizadas, eis que impertinente. 
Questionada a titular da PJ sobre a produtividade de medidas judiciais, apresentou pasta de arquivo de petições iniciais, verificando-se a pro-
positura de 23 ações de destituição de poder familiar em 2013, e 13 nos primeiros meses de 2014. O dado indica produtividade significativa 
e adequada às atribuições. 4) Na entrevista, a promotora de justiça titular demonstrou comprometimento com as questões de proteção de 
crianças e adolescentes, inclusive em nível institucional.
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16.34. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a 1ª Vara da Inf. e Juv. de Recife e exerce atuação extraprocessual referente ao acompanhamento de 
notícias recebidas, via CAOP, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e outros órgãos.

TITULAR Nubia Mauricio Braga

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 06/07/2004; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento, porém destacou que realizou MBA em Gestão do Ministério Público entre 2007 e 2009; não exerce o magistério nem ad-
vocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não responde cumulativamente por outros órgãos; 
não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (novembro/2013); cumpre expediente de 
segunda a sexta de 13h às 19h30min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física
01 gabinete, uma pequena sala, com ar condicionado, mesa, computador, impressora, telefone, cadeiras, 
armário e 01 mesa para o estagiário. Os móveis são simples e em regular estado de conservação.

Estrutura de pessoal
01 estagiário e 01 técnico ministerial, de nível médio, o qual auxilia, cumulativamente, a 1ª Promotoria 
de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema pasta ficheiro e o meio eletrônico.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes (peças processuais) e de pasta ficheiro (ofícios).
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 631 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  12 processos (os processos judiciais estão com tramitação regular, sendo a 
data de vista mais antiga o do dia 14/03/2014).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 62 69 61 69 80 77 63 77 84 75 9 10 7
Distribuídos no mês 72 116 88 70 97 98 79 110 59 75 136 102 59
Impulsionados no mês 65 124 80 59 100 112 66 100 71 141 135 105 54
Saldo do mês 69 61 69 80 77 63 76 87 72 9 10 7 12
Audiências judiciais 18 19 12 14 15 4 10 10 23 14 18 0 11

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 159 89 97 71 78 107 94 84 47 44 47 41 83
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 11 0 0 0 0 0 0 63 151 302 664 131
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Relata a inspecionada que são propostas ações de acolhimento institucional, sendo que, neste mês de março/2014 foi proposta 01 
ação. Acrescenta que os registros de arquivamento “s/remessa” do período de novembro/2013 a fevereiro/2014 estão mais elevados do que 
os realizados no período em razão de atualizações não realizadas tempestivamente no Sistema Arquimedes pelo técnico responsável.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 27
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

1

Em tramitação há mais de 180 dias: 1

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

83

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

386

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Utiliza, em regra, o sistema de distribuição automática entre as 1ª e 3ª Promotorias de Justiça 
da Infância e Juventude da Capital.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO

A inspecionada afirma que há um número insuficiente de servidores.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie
Número do pro-
cedimento

Data da instauração Situação detectada

Procedimento de Investi-
gação Preliminar

2011.03.001 19/05/11
Irregular. Taxonomia inadequada. Sem manifestação de de-
zembro de 2012 a abril 2013 e de abril de 2013 até a data 
da inspeção.

PP 2013.03.001 12/12/13
Irregular. Instauração de PP em prazo regular (30 dias 
da NF). Sem prorrogação de prazo (prazo vencido em 
12/03/14).
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OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Ao ser questionada sobre o número de ações judiciais que acompanha, a Promotora de Justiça não soube informar, mas apresentou pasta 
de arquivo contendo cópia das petições iniciais, tendo sido possível verificar o registro várias ações de acolhimento institucional de menores 
nos últimos 12 meses, o que sugere atuação regular na promotoria de justiça quanto a tal atribuição.
2) A equipe encontrou ainda procedimento autuado sob a nomenclatura de “procedimento de investigação preliminar”, o que indica que 
ainda não houve plena adequação desta promotoria de justiça à taxonomia do CNMP.

16.34. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em resposta ao relatório preliminar, a Promotora de Justiça, 
Núbia Maurício Braga, declarou que sempre busca atuar dentro dos critérios estabelecidos pelo CNMP. Des-
tacou, em seguida, que o procedimento de investigação preliminar e o procedimento preparatório referidos 
no mencionado relatório já foram devidamente arquivados.

16.35. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a 2ª Vara Inf. e Juventude de Recife e exerce atuação extraprocessual referente ao acompanhamento 
de notícias recebidas, via CAOP, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e outros órgãos.

TITULAR Daiza Maria Azevedo Cavalcanti (convocada para a 3ª Procuradoria de Justiça Cível)

SUBSTITUTO Daniela Maria Ferreira Brasileiro (inspecionada)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 03/02/2014; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; res-
ponde cumulativamente pela 1ª PJDC de Paulista/PE; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo 
de férias (janeiro/2014); cumpre expediente nas terças, quintas e sextas-feiras, das 12h às 19h; nas segundas e terças oficia na 1ª PJDC de 
Paulista/PE, da qual é titular.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física
Há 01 gabinete, constituído de 01 sala, com ar condicionado, mesas, computadores, impressora, telefo-
ne, cadeiras, armários. Os móveis são simples e em regular estado de conservação.

Estrutura de pessoal 01 estagiário e 01 técnico ministerial (nível médio), que auxilia, cumulativamente, a 2ª PJDC
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema pastas ficheiro e meio eletrônico.
Sistema de Registro Sistema Arquimedes e pasta ficheiro (ofícios expedidos/recebidos e guias de acolhimento/desligamento).
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 610 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  05 processos.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 93 93 116 101 96 100 92 94 101 97 89 2 1
Distribuídos no mês 57 91 50 49 72 60 68 77 57 39 73 59 44
Impulsionados no mês 57 68 63 56 68 68 66 70 61 47 160 60 38
Saldo do mês 93 116 103 94 100 92 94 101 97 89 2 1 5
Audiências judiciais 5 11 9 6 7 11 14 6 19 7 1 20 6

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 24 6 33 18 29 11 17 14 11 12 7 8 22
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 2 3 4 2 1 0 2 33 14 48 38 3
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Há 5 notícias recebidas pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência (Disque Denúncia) e uma outra encaminhada pelo Con-
selho Tutelar, todas recentes, sendo expedido ofícios solicitando informações para posterior definição das providências. Não foram autuadas, 
porém foram registradas no sistema Arquimedes como Notícia de Fato, observando as regras de taxonomia.
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EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Distruição em razão da matéria, com distribuição equitativa e automática entre 2ª e a 4ª 
PJDC da Capital.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Sugere o aumento do quadro de servidores, tendo em vista que as demandas tem crescido paulatinamente, sem o devido incremento de 
pessoal necessário.
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PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A inspecionada é Promotora de Justiça Substituta.
2) Ressalte-se que há equipe interdisciplinar da Procuradoria Geral de Justiça, formada por 02 psicólogas e 01 assistente social, que presta 
apoio simultantânio a todas as Promotorias de Justiça da Infância e Juventude da Capital.
3) A sugestão da inspecionada, quanto à necessidade de aumentar o quadro de pessoal, mostra-se pertinente, tendo sido uma constante 
reclamação inclusive dos membros inspecionados pela presente equipe.
4) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.36. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a 3ª e 4ª Varas da Infância e Juventude da Capital (a qual tem competência para processar e julgar 
os atos infracionais), além da atividade extraprocessual referente aos procedimentos especiais de apuração de atos 
infracionais, nos termos da Resolução-CPJ nº 006/2011, cuja cópia se encontra anexada ao presente termo.

TITULAR João Luiz da Fonseca Lapenda

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em junho/2006; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; respon-
de, juntamente com o Promotor de Justiça Sérgio Gadelha Souto, pela 23ª PJDC da Capital, bem como a Assessoria da Central de Recursos 
em matéria criminal; recebeu colaboração nos últimos 06 meses, sendo auxiliado pela Dra. Sandra Maria Mesquita de Paula Pessoa Lapenda, 
titular da 3ª Promotoria Cível de Olinda/PE; afastou-se das atividades por motivo de férias (outubro/2013); cumpre expediente de segunda 
a sexta de 12h às 18h, embora, às vezes, também trabalhe no período da manhã.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Atendimento ao público de 12h às 18h, sendo que, algumas vezes, há atendimento também no período da manhã.

Estrutura física
Há 01 gabinete, constituído de 01 sala, com ar condicionado, mesa, computador, impressora, telefone, 
cadeiras e armário. Os móveis estão em regular estado de conservação.

Estrutura de pessoal
Há 02 técnicos ministeriais efetivos, bem como outros 02 agentes administrativos cedidos, os quais 
auxiliam as 05 promotorias de justiça com atribuições atinentes a atos infracionais.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema de pasta ficheiro.
Sistema de Registro Sistema Arquimedes para as peças processuais e pasta ficheiro para ofícios.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 767 na 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital e 885 processos na 
4ª Vara da Infância e Juventude da Capital.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 550 550 550 554 550 560 558 553 557 545 545 5 0
Distribuídos no mês 72 81 74 54 91 105 80 124 81 54 83 70 97
Impulsionados no mês 72 81 70 58 81 107 85 120 93 54 623 69 97
Saldo do mês 550 550 554 550 560 558 553 557 545 545 5 6 0
Audiências judiciais 60 120 71 55 95 123 108 71 99 81 153 80 82
Obs.: O inspecionado ressalta que há inconsistências nos dados fornecidos pela Corregedoria local ao CNMP, relativamente ao período de 
fevereiro de 2014 e os meses anteriores, sendo que essas inconsistências seriam decorrentes de falhas do sistema Arquimedes. Ressalta, por 
exemplo, que o saldo do mês de fevereiro para março de 2014, na verdade, não foi de 6 (seis) processos, mas de 00 (zero).

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 3 1 1 0 1 4 2 0 0 0 1 0 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
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EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Há distribuição equitativa e automática entre as 5ª, 23ª, 24ª, 41ª e 42ª Promotorias de Justiça 
de Defesa da Cidadania da Capital.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Sugere a criação de uma coordenadoria administrativa das promotorias da infância e juventude para auxiliar na gestão de recursos ma-
teriais e humanos. 2) Sugere, ainda, o aprimoramento do sistema Arquimedes.
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OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO

1) Quanto ao horário de funcionamento do órgão, cumpre assinalar que há revezamento entre as promotorias que atuam na área de atos 
infracionais, sendo que, em datas preestabelecidas, o órgão funciona pela manhã, de modo a realizar as oitivas informações, bem como 
preparar, conforme o caso, os pedidos de arquivamento, remissões ou representações. A cópia da tabela de controle referente a mencionado 
revezamento, feito entre as 5ª, 23ª, 24ª, 41ª e 42ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, foi juntada ao termo de inspeção 
desta última. 2) Merece atenção a circunstâncias de que o ora inspecionado, o Doutor João Luiz da Fonseca Lapenda, titular da 5ª PJDC da 
Capital, recebe a colaboração da Doutora Sandra Maria Mesquita de Paula Pessoa Lapenda (esposa dele), titular da 3ª Promotoria Cível de 
Olinda-PE. Por outro lado, o PJ João Luiz da Fonseca Lapenda responde cumulativamente pela 23ª PJDC da Capital, conjuntamente com 
o Promotor de Justiça Sérgio Gadelha Souto, o qual, por sua vez, é titular da 5ª PJ da Cidadania de Olinda-PE e está substituindo na 3ª PJ 
Cível de Paulista-PE. Tal situação indica a necessidade de análise mais detida sobre o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da 
acumulação de cargos. Registre-se que, de acordo com os dados de movimentação da 5ª PJDC e da 23ª PJDC, em princípio não foi cons-
tatado excesso de serviço ou demanda extraordinária. 3) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.36.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Ao tempo em que tomou ciência do teor deste relatório, 
o Promotor de Justiça, João Luiz da Fonseca Lapenda, manifestou-se nos seguintes termos: “Em atendimento 
ao Ofício Circular CGMP nº 015/2014, da lavra da Corregedoria Geral do Ministério Público de Pernambuco, e ao 
Ofício nº 4319/2014/CNMP/CN/GAB, da lavra da Corregedoria Nacional do Ministério Público, venho, por meio 
deste, esclarecer tempestivamente a V. Exa. que a 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital se encontra 
preenchida conjuntamente por este signatário (Titular) e pela Promotora de Justiça – Dra. Sandra Maria Mesquita de Paula 
Pessoa Lapenda (Titular da 3ª PJ Cível de Olinda) em face daquele necessitar de um apoio na referida Promotoria de Justiça 
enquanto exerce concomitantemente a função de assessor da Procuradora de Justiça – Coordenadora da Central de Recursos 
em Matéria Criminal – cargo desprovido de gratificação, que tem como atribuição a interposição de recursos domésticos e 
extraordinários, bem como o oferecimento de contrarrazões aos mencionados recursos – o que demanda uma atenção e esforço 
por parte deste signatário, sendo esta a justificativa plausível para a acumulação conjunta da já referida Promotoria de Justiça 
inspecionada – já que esta também possui um excesso de serviços e uma demanda expressiva, seja com os processos e audiên-
cias judiciais, seja com o atendimento extrajudicial dos adolescentes em conflito com a lei. No que se refere à 23ª Promotoria 
de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, não obstante a informação oficiosa de que a referida Promotoria de Justiça se 
encontra prestes a ser disponibilizada para o preenchimento pelo critério de promoção, esclarece este signatário que a mesma se 
encontra vaga em decorrência da aposentadoria por invalidez do Promotor de Justiça – Dr. Francisco da Cruz Rosa – o que 
levou a ser temporariamente preenchida por mim e, à época, pelo Promotor de Justiça – Dr. Sergio Gadelha Souto (Titular 
da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda), encontrando-se atualmente no lugar deste a Promotora de 
Justiça – Dra. Ana Luiza Pereira da Silveira Figueira (Titular da 4ª PJDC de Jaboatão dos Guararapes). Tal circunstância 
se encontra plenamente justificada, dentre outros motivos, em face da impossibilidade de se fazer cumprir a tabela automática 
de substituição das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude da Capital, pois os promotores de justiça titulares não 
podem comparecer, no mesmo horário, em três Varas Especializadas (JSD-Justiça sem Demora, 3ª e 4ª Varas) para a realização 
de audiências de apuração de ato infracional. Todavia, na hipótese de persistir o entendimento, seja por parte dos Órgãos da 
Administração Superior do MPPE, seja por parte da Corregedoria Nacional do Ministério Público, no sentido de que não 
foram preenchidos os requisitos legais autorizadores da acumulação de cargos, este signatário, desde já, externa a sua vontade, 
no sentido de retornar ao exercício pleno da sua titularidade (5ª PJDC da Capital), sendo evidentemente dispensado da 
designação para atuar junto aos feitos da Central de Recursos em Matéria Criminal – onde exerce o seu mister, há mais de 
três anos, sem ônus (sem gratificação) para o Ministério Público, bem como sendo dispensado do exercício cumulativo da 23ª 
Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, ficando a cargo da Procuradoria Geral de Justiça proceder ou não 
às respectivas dispensas dos promotores de justiça que atuam comigo nos já mencionados cargos.”

16.37. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Promover e Acompanhar as Ações Jud. e Extraj. e Outra. Acompanhar a execução de medidas socioeducativas para 
internação e semi-internação em toda a região metropolitana e para liberdade assistida em relação a Recife. Atua-
ção extrajudicial na fiscalização das entidades de internação de adolescentes. Atribuições extrajudiciais limitadas 
execução de medidas socioeducativas. Não possui atribuições na matéria protetiva da tutela coletiva da infância e 
juventude. Atribuições idênticas às da 39a PJ de Defesa da Cidadania da Capital. Atuação extrajudicial na análise 
de regularidade de eventos da região metropolitana quanto à participação e ao acesso de menores.
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TITULAR Gloria Maria Pereira da Costa de Souza Ramos

SUBSTITUTO Luiz Guilherme da Fonseca Lapenda (inspecionado)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 22/03/11; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoa-
mento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente pela PJ de que é titular em São Lourenço da Mata e pela Comarca de João Alfredo (por designação e não substituição au-
tomática); não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segun-
da a sexta de 13h até à noite em horários variáveis (relata cumprir expediente na comarca de São Lourenço da Mata no período da manhã).

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta, de 12h às 18h, conforme demanda.

Estrutura física
Há 01 psicólogo que atende forma compartilhada às 6ª e 39ª PJDC; 02 servidores estatutários, 02 servi-
dores cedidos pelo Executivo Estadual, 03 servidores terceirizados e 02 estagiários de ensino médio, que 
atendem de forma compartilhadas todas as PJDC da Capital.

Estrutura de pessoal
Gabinete amplo compartilhado com o psicólogo, com 03 mesas e computadores, destinados ao promotor 
de justiça, psicólogo e estagiário.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Atualmente não possui nenhum termo de ajustamento de conduta em acompanhamento.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 3.693 processos (Vara Regional)
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 2002 2059 2014 1953 1939 1924 1976 1997 1881 1938 1943 36 21
Distribuídos no mês 573 643 444 278 593 587 490 593 381 299 224 614 366
Impulsionados no mês 515 688 502 289 606 532 475 712 322 294 2131 629 387
Saldo do mês 2060 2014 1956 1942 1926 1979 1991 1878 1940 1943 36 21 0
Audiências judiciais 40 47 2 13 35 21 15 34 18 7 17 0 32

Obs.: O Promotor de Justiça indicou distorção nos dados informados neste relatório, em razão de equívocos nas baixas realizadas 
pelos servidores.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 2 1 1 0 1 3 2 1 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Obs.: Não firmou nenhum TAC ou propôs ACPs nos últimos 12 meses. 

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 4
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

1

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: 5
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Em razão da matéria e em relação à 39ª PJ, conforme critério acordado internamente com 
o outro promotor de justiça titular.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Participa do Grupo do CNMP voltado à atuação institucional do MP brasileiro relativamente à Copa do Mundo.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Sugere a contratação de pessoal, assessor jurídico, 01 assistente social, 01 pedagogo para atender às promotorias de justiça que acompanham 
a execução medidas socioeducativas.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Inquérito Civil 2013/3528126 20/12/13

Procedimento Preparatório anterior. Sem prorro-
gação de PP. Sem manifestação de 06/06/13 até 
20/12/13 (mais de 90 dias). Após, manifestações 
regulares. Tramitação anterior irregular, atualmente 
regular.

Inquérito Civil 2013/1408968 20/12/13

Procedimento Preparatório anterior (DI 21/05/12). 
Sem prorrogação PP. Convolação fora do prazo. 
Sem manifestação de 06/06/13 até 20/12/14 (mais 
de 90 dias). Após, manifestações regulares. Tramita-
ção anterior irregular, atualmente regular.
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Inquérito Civil 2013/1408980 20/12/13

Procedimento Preparatório anterior (DI 21/05/12). 
Sem prorrogação PP. Convolação fora do prazo. 
Manifestações com intervalos regulares (menos de 
90 dias). Tramitação anterior irregular, atualmente 
regular.

Inquérito Civil 2013/1408974 20/12/13

Procedimento Preparatório anterior (DI 12/12/12). 
Sem prorrogação PP. Convolação fora do prazo. 
Manifestações com intervalos regulares (menos de 
90 dias). Tramitação anterior irregular, atualmente 
regular.

Inquérito Civil
2012/725195
(Este n. Não constava da capa)
2265409

15/01/13

Procedimento Preparatório anterior (DI 21/05/12). 
Sem prorrogação PP. Convolação fora do prazo. 
Prorrogação do IC em janeiro de 2014. Manifesta-
ções, em regra, com intervalos regulares (menos de 
90 dias). Tramitação anterior irregular, atualmente 
regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) No Arquimedes há registro de 2 NF, 4 PPs e 03 ICPs. Dados divergentes do constatado na realidade fática. O PJ informa que não possui 
NF e PP em tramitação. São 05 ICPs. O entrevistado abriu os arquivos no Arquimedes tendo demonstrado que os PPs ali constantes já 
contavam com promoção de arquivamento e que as NFs já haviam sido remetidas a outros órgãos. Também aqui houve reclamação de 
dificuldades no registro de redistribuição de procedimentos extrajudiciais pelo Arquimedes.
2) Em contato com a equipe da TI foi informado à equipe de inspeção que o Arquimedes possui ferramenta adequada para a redistribuição 
de autos, o que sugere que tais inconsistências sejam causadas pela utilização indevida dos recursos do sistema.
3) Os Inquéritos Civis Públicos, apesar de formalmente regulares vinham sendo instruídos com subsequentes juntadas de relatórios de 
inspeção sem registro das medidas adotadas no curso da instrução procedimental em relação às irregularidades a cada tempo constatadas.
4) A produtividade finalística da atuação em tutela coletiva (embora esta seja restrita às questões de execução de medidas socioeducativas) 
é reduzida (não foram firmados TACs e ajuizadas ACPs nos últimos 12 meses)
5) Autos Judiciais regulares.

 
16.37. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Ao tempo em que tomou ciência do teor deste relatório, o 
Promotor de Justiça, Luiz Guilherme da Fonseca Lapenda, manifestou-se nos seguintes termos: “Preliminar-
mente, urge registrar que, em abril de 2013 (vide ofício nº 30/2013 – juntado aos autos de inspeção à fl. 385), 
visando otimizar os trabalhos afetos às atribuições das 6ª e 39ª Promotorias de Justiça, assumi as atividades 
extrajudiciais relativas ao acompanhamento da medidas socioeducativas de LIBERDADE ASSISTIDA e 
SEMILIBERDADE, e, consequentemente, os respectivos procedimentos extrajudiciais em curso. Com relação 
às observações contidas no citado Relatório Preliminar, destaco: 1. No que tange aos efeitos judiciais: embora 
já conste a observação de que a distorção com relação ao saldo se deu em razão de equívocos na baixa de carga 
por parte do serventuário, colaciono certidão da Secretaria da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da 
Capital que ratifica o ocorrido, a qual foi juntada aos auto de inspeção (fl. 386);  2. No que diz respeito aos 
procedimentos extrajudiciais: excetuando-se o de nº 2012/725195, os demais eram PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS que, à luz do art. 201, VI, “b”, do ECA, foram instaurados para acompanhar as 
inspeções bimestrais realizadas em cada uma das Unidades de SEMILIBERDADE, razão pela qual não hou-
ve despacho de prorrogação, como exigido nos procedimentos preparatórios. Nesse ponto, visando à padronização, 
especialmente em razão de interpretações diversas entre os Ministérios Públicos, o Exmo. Sr. Conselheiro Naci-
onal do Ministério Público, Dr. Cláudio Portela, em 1º de setembro do corrente ano, na 17ª Sessão Ordinária, 
pacificando a utilização do dispositivo acima apontado, apresentou proposta de resolução que disciplina a instau-
ração e tramitação da notícia de fato e do procedimento administrativo, cujo texto estabelece que “O procedimento 
administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas 
de termo de ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas 
ou instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis, e embasar outras atividades 
não sujeitas a inquérito civil”. Em dezembro de 2013, após a elaboração – em cada um dos PROCEDI-
MENTOS ADMINISTRATIVOS – de relatório longitudinal pela equipe técnica, tendo como parâmetro as 
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inspeções realizadas entre abril de 2013 e dezembro daquele ano, foi INSTAURADO, para cada Unidade, 
um Inquérito Civil, tendo como objeto e fundamento de instauração as irregularidades constadas e ainda não 
sanadas administrativamente, durante o trâmite dos Pas. Instaurados os Inquéritos Civis, além das subsequentes 
juntadas de relatório das Inspeções que continuavam e continuam a ser realizadas, os impulsos necessários ao 
andamento dos feitos foram e estão sendo dados, desde o encaminhamento da Portaria de instauração e do rela-
tório longitudinal (à respectiva Unidade, à FUNASE – FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-
EDUCATIVO DE PERNAMBUCO e à Secretaria da Criança e Juventude de Pernambuco) à requisição 
de inspeção pela APEVISA (AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) e 
pelo setor de Engenharia do MPPE, dentre outros despachos (a exemplificar, colaciono cópia dos despachos exa-
rados nos autos do IC nº 2013/1408968, de fls. 342, 350, 364 e 380, respectivamente em 16/01/2014; 
12/03/2014; 15/04/2014; 05/08/2014 e 09/09/2014), os quais foram juntados aos autos de ins-
peção da Corregedoria Nacional (fls. 387/390). Com relação aos procedimentos de nºs 2013/1408961 e 
2013/1408968 (já que a mencionada numeração 2013/3528126, na realidade, refere-se a um documento 
inserto naqueles autos), como já foi dito acima, eram procedimentos administrativos (PA) de acompanhamento 
das inspeções bimestrais realizadas nas Unidades de SEMILIBERDADE e, no período apontado como para-
lisado (06/06/2013 a 20/12/2013), embora não contassem fisicamente, por ocasião da Correição, nos autos, 
as inspeções realizadas estavam e estão devidamente arquivadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional do 
Ministério Público, em conformidade com a Resolução CnMP nº 067/2011.  A priori, à exceção do IC 
nº 2013/1408961 – finalizado recentemente com ajuizamento de ação civil pública, cuja cópia foi encaminha-
da aos cuidados Dr. Antônio Carlos Ozório Nunes, Membro Auxiliar da Comissão da Infância e Juventude do 
CNMP – os demais INQUÉRITOS CIVIS, recentemente prorrogados, estão ainda em andamento, porque o 
subscritor, por enquanto, entende que, para a reparação das irregularidades até aqui constatadas, é mais conveni-
ente flexibilizar o modo de buscar a satisfação dos interesses tutelados por esta Promotoria, com a busca de meios 
extrajudiciais de composição do que com ajuizamento de ações judiciais que tendem a se eternizar. O Ministério 
Público do Estado de Pernambuco fomentou, através do CAOPIJ, a criação de um COMITÊ, com reuniões 
semanais, desde 2013, que têm sido presididas pelo Secretário de Estado de Criança e Juventude, com repre-
sentação da: Presidência da FUNASE, do Poder Judiciário, da Delegacia de Polícia da Criança e Adolescente, 
da Casa Civil, dos Municípios da Região Metropolitana, em especial, Recife, Olinda e Jaboatão; da Secretaria 
da Saúde, Secretaria da Educação etc., ocasião em que discutem ações estratégicas para melhorias do Sistema 
Socioeducativo, incluindo-se a interlocução entre gestores que executam as medidas em meio fechado e em meio 
aberto. A utilização da ações judiciais somente tem se dado, em caráter excepcional, quando já esgotadas todas 
as medidas administrativas ao longo dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis. Até porque a experiência 
tem nos mostrado que o Ministério Público tem, via de regra, obtido mais êxito valendo-se de outras estratégias 
de atuação, como a reiteração de ofícios, audiências e reuniões, buscando envolver e comprometer os gestores com 
pontos específicos que necessitam de intervenção.”
 

16.38. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Direitos Humanos (pessoas com deficiência e controle externo da atividade policial)

TITULAR Westei Condey Martin Junior

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em janeiro de 2007; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de 
aperfeiçoamento; exerce o magistério na UNICAP, privada, por 60 horas semestrais, nas sextas à noite e sábados pela manhã, sendo professor 
visitante, não exercendo cargo administrativo; não exerce a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo 
disciplinar; não responde cumulativamente por outros órgãos; não recebeu colaboração nos últimos 6 (seis) meses; afastou-se das atividades 
por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 10h às 18h.
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EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.
Estrutura física Funciona com 01 gabinete e 01 antessala
Estrutura de pessoal Há 01 técnico, 02 estagiários de nível médio e 01 auxiliar de gestão, divididos entre as 7ª e 8ª PJ.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e ou-
tros acordos? Fundos específicos. Não houve ainda destinação de verbas aos fundos pelo promotor, razão pela qual ainda não precisou 
fiscalizar referidos fundos.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não sabe dizer.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obs.: O membro inspecionado não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente 
na presente data a informação da necessidade de tal relatório. Apesar disso, informou que os dados acima estão corretos, já que ingressou 
com somente 01 ACP em 2009.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 13 13 9 4 1 7 6 6 5 2 1 9 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento s/ Remessa 1 5 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 -
Arquivamento c/ Remessa 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -
Audiências Extrajudiciais 0 20 11 15 0 16 7 5 11 14 0 20 -
Obs.: O membro inspecionado não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente 
na presente data a informação da necessidade de tal relatório, razão pela qual os dados acima não espelham a realidade da promotoria de 
justiça. O Promotor informou, ainda, que existem em torno de 120 feitos (IC's, PP's, NF's) em trâmite na Promotoria de Justiça.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Termos circunstanciados

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos criminais

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Notícias de atos infracionais

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos da infância e juventude – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -
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Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos cíveis ajuizados pelo MP

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos eleitorais

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: -
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): -

Em tramitação há mais de 180 dias: -

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: -
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação): -

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias: -

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias: -

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: -
Recomendações feitas nos últimos 12 meses -

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: -
Estabelecimentos prisionais: -
Centros de internamentos provisórios: -
Outras unidades de atendimento: -
Estabelecimentos de idosos: -
Estabelecimentos de deficientes: -
Estabelecimentos de Saúde: -
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas: -

Fundações: -
Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.
Obs.: O membro inspecionado informou que não possuía estes dados no momento da inspeção. Salientou que a Corregedoria local re-
passou somente na presente data a informação da necessidade de tal relatório.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Relatou que em razão de um procedimento do MP, lançou em conjunto com outras entidades o fórum chamado “Diálogos”, em que se 
busca a conversa e conscientização contra intolerância religiosa. Campanha lançada “direito combina com respeito”.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Registrou a necessidade de melhoria no sistema Arquimedes para espelhar melhor a realidade da promotoria. 2) Destacou, em seguida, a 
necessidade de melhoria do espaço físico, bem como de contratação de mais servidores para apoio jurídico e administrativo. 3) Salientou, 
ainda, que a promotoria deveria ter suas atribuições revistas. 4) Sugeriu, por fim, a alteração da Lei Orgânica do MPE/PE, estabelecendo 
uma Corregedoria única para servidores e promotores de justiça (promotor relatou situação ocorrida com uma servidora, que na rede dos 
servidores informou que havia sido vítima de assédio moral. Informou que a investigação desta servidora foi feita por comissão de servi-
dores, os quais arquivaram o procedimento administrativo).

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Inquérito Civil 002/2011 16/03/11 Irregular. Não há despacho de prorrogação.

PP 13008-0/7 23/05/13 Irregular. Não houve conversão do PP em IC.

16.39. 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Tutela e Fundações, Entidades e Organizações Sociais

TITULAR Ulisses de Araújo e Sá Júnior
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em janeiro/2014; reside na comarca de lotação; participa no momento de curso ministrado pelo 
TCE na área de previdência pública; não exerce o magistério nem advocacia; respondeu em 2008 a procedimento administrativo discipli-
nar, no qual foi sugerido pela Corregedoria a aplicação da sanção de advertência, mas a sanção não foi acolhida pelo PGJ, razão pela qual 
o procedimento foi arquivado; responde cumulativamente por assessoria técnica em matéria administrativa vinculada ao gabinete do PGJ; 
não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades durante o período de 2011 a novembro de 2013, quando traba-
lhou na assessoria do PGJ, e por motivo de férias (novembro e dezembro de 2013); cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.
Estrutura física Funciona em 01 sala.

Estrutura de pessoal
Ha 01 servidora cedida da Prefeitura do Município de Paulista (via convênio), 03 técnicos e 01 esta-
giário. Todos estes funcionários trabalham para as 9ª e 10ª PJDC (Fundações).

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Não há.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não sabe dizer
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero), os processos são todos físicos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Obs.: O membro inspecionado não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou 
somente na presente data a informação da necessidade de tal relatório. Ressaltou, ainda, que os dados acima, referentes aos meses 
anteriores a março, não espelham a realidade da Promotoria de Justiça.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento s/ Remessa 24 34 0 7 34 7 0 0 11 10 0 0 -
Arquivamento c/ Remessa 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Audiências Extrajudiciais 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -
Obs.:  O Promotor de Justiça não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na 
presente data a informação da necessidade de tal relatório. Ressaltou, ainda, que os dados acima, referentes aos meses anteriores a março, 
não espelham a realidade da Promotoria de Justiça.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Termos circunstanciados

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos criminais

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Notícias de atos infracionais

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -
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Processos da infância e juventude – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos cíveis ajuizados pelo MP

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos eleitorais

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: -
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação): -

Em tramitação há mais de 180 dias: -

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: -
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação): -

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias: -

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: -
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: -
Recomendações feitas nos últimos 12 meses -

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: -
Estabelecimentos prisionais: -
Centros de internamentos provisórios: -
Outras unidades de atendimento: -
Estabelecimentos de idosos: -
Estabelecimentos de deficientes: -
Estabelecimentos de Saúde: -
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: -
Fundações: -

Qual o critério de recebimento de feitos: Feitos são distribuídos igualitariamente pelo sistema Arquimedes entre 9ª e 10ª PJ's da Ci-
dadania (Fundações).
Obs.: O Promotor de Justiça não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na 
presente data a informação da necessidade de tal relatório.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Registrou a necessidade de melhor aparelhamento do Centro de Apoio Técnico que presta auxílio à promotoria, para que a análise dos 
procedimentos administrativos das fundações tramitem de forma mais célere.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.40. 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Promoção e Defesa da Saúde

TITULAR Maria Ivana Botelho Vieira Marroquim (afastada – Assessora do PGJ)

SUBSTITUTO Clovis Sodré (titular da 31ª PJDC da Capital)
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 2011; reside em Olinda (não há necessidade de autorização do PGJ, em razão da distância); 
não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a 
procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 31ª PJDC da Capital, do qual é titular; nesta 11ª PJDC da Capital, 
ora inspecionada, recebeu colaboração nos últimos 06 meses da Dra. Helena Capela Gomes, titular da 34ª PJDC da Capital; afastou-se das 
atividades por motivo de férias (dezembro/2013); cumpre expediente de segunda a sexta de 11h às 20h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.
Estrutura física Funciona em 02 salas de apoio administrativo
Estrutura de pessoal Há 02 analistas e 03 técnicos.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Não há TAC's celebrados. O gestor administrativo não aceita celebrar TAC's.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não sabe dizer (todos físicos)
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribuídos no mês 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Impulsionados no mês 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.: O Promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na 
presente data a informação da necessidade de tal relatório. Que os dados acima não espelham a realidade da Promotoria de Justiça.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 10 2 28 1 9 2 38 56 46 21 6 3 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento s/ Remessa 1 1 11 1 4 4 8 4 9 12 6 4 -
Arquivamento c/ Remessa 7 22 18 8 15 5 8 5 17 2 14 6 -
Audiências Extrajudiciais 1 5 3 4 4 3 7 7 11 6 1 1 -
Obs.: O Promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na presente 
data a informação da necessidade de tal relatório. Ressaltou, ainda, que os dados acima não espelham a realidade da Promotoria de Justiça. 
O promotor informou que tramitam na promotoria em torno de 350 (trezentos e cinquenta) procedimentos (IC's, NF's, PP's).

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -
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Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: -
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

-

Em tramitação há mais de 180 dias: -

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: -
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

-

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

-

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

-

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: -
Recomendações feitas nos últimos 12 meses -

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: -
Estabelecimentos prisionais: -
Centros de internamentos provisórios: -
Outras unidades de atendimento: -
Estabelecimentos de idosos: -
Estabelecimentos de deficientes: -
Estabelecimentos de Saúde: -
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

-

Fundações: -
Qual o critério de recebimento de feitos: Sistema Arquimedes faz a distribuição igualitária entre a 11ª e a 34ª PJ's. Entre os promotores 
que atuam na 11ª PJ não há critério de distribuição dos feitos.
Observações: O Promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na 
presente data a informação da necessidade de tal relatório.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO

1) Relatou a necessidade de estruturação de pessoal para dar auxilio nos trabalhos administrativos da promotoria, inclusive para realizar 
notificações. 2) Ressaltou também a necessidade de melhoria na estrutura física da promotoria.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
P ro c e d i m e n t o 
Preparatório

017/2012 20/08/12 Irregular. PP não convertido em IC.

Proced imento 
Preparatório 040/2012 04/10/12 Irregular. PP não convertido em IC.

Proced imento 
Preparatório 053/2012 29/10/12 Irregular. Prorrogado em 31.1.2013. PP não 

convertido em IC.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.
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16.41. 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Promoção e Defesa da Saúde

TITULAR Maria Ivana Botelho Vieira Marroquim (afastada – Assessora do PGJ)

SUBSTITUTO Helena Capela Gomes (titular da 34ª PJDC da Capital)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A Promotora de Justiça informou que assumiu o órgão em agosto/2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de 
curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo 
disciplinar; responde cumulativamente pela 34ª PJDC da Capital; nesta 11ª PJDC da Capital, ora inspecionada, recebeu colaboração nos 
últimos 06 meses do Dr. Clovis Sodré, titular da 31ª PJDC da Capital; afastou-se das atividades por motivo de férias (setembro/2013); 
cumpre expediente às quartas e quintas-feiras, de 9h30min às 19h30min e às segundas, terças e sextas-feiras, de 12h30min às 19h30min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.
Estrutura física Funciona em 02 salas de apoio administrativo
Estrutura de pessoal Há 02 analistas e 03 técnicos.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Não 
há TAC's celebrados. O gestor administrativo não aceita celebrar TAC's.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não sabe dizer (todos físicos).
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribuídos no mês 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Impulsionados no mês 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: A Promotora não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na presente 
data a informação da necessidade de tal relatório. Ressaltou, ainda, que os dados acima não espelham a realidade da promotoria de justiça.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 10 2 28 1 9 2 38 56 46 21 6 3 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento s/ Remessa 1 1 11 1 4 4 8 4 9 12 6 4 -
Arquivamento c/ Remessa 7 22 18 8 15 5 8 5 17 2 14 6 -
Audiências Extrajudiciais 1 5 3 4 4 3 7 7 11 6 1 1 -
Obs.:  A Promotora não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na presente 
data a informação da necessidade de tal relatório. Ressaltou, ainda, que os dados acima não espelham a realidade da promotoria de justiça. 
A promotora informou, por fim, que tramitam na promotoria em torno de 350 (trezentos e cinquenta) procedimentos (IC's, NF's, PP's).

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -
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Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: -
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

-

Em tramitação há mais de 180 dias: -

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: -
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

-

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

-

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

-

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: -
Recomendações feitas nos últimos 12 meses -

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: -
Estabelecimentos prisionais: -
Centros de internamentos provisórios: -
Outras unidades de atendimento: -
Estabelecimentos de idosos: -
Estabelecimentos de deficientes: -
Estabelecimentos de Saúde: -
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

-

Fundações: -

Qual o critério de recebimento de feitos: Sistema Arquimedes faz a distribuição igualitária entre 11ª e 34ª PJ's. Entre os promotores 
que atuam na 11ª PJ não há critério de distribuição dos feitos.

Obs.: A Promotora não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na presente 
data a informação da necessidade de tal relatório.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Relatou grupo de trabalho realizado por meio de um inquérito civil visando à regularização da distribuição de medicamentos padronizados 
(IC feito em conjunto com a 34ªPJ). Por via de recomendação da PJ, o Estado criou comitês de médicos para avaliação de medicamentos 
que não estão padronizados – o comitê tem 30 dias para avaliar o prescrição de medicamentos não padronizados. A promotora relata que, 
em razão disso, o número de reclamações na promotoria diminuiu sensivelmente.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) A promotora asseverou que o sistema Arquimedes deve ser melhorado, pois ele não avisa quando os procedimentos vencem, não avisa 
de outros prazos relativos à resposta de ofícios, etc. 2) Informou também a necessidade de contratação de servidores para apoio adminis-
trativo e jurídico (inclusive para notificação de pessoas – oficial de diligências). 3) Relatou, por fim, a necessidade, também, de melhoria 
na estrutura física.



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

176

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Proc. Preparatório 017/2012 20/08/12 Irregular. PP não convertido em IC.
Proc. Preparatório 040/2012 04/10/12 Irregular. PP não convertido em IC.
Proc. Preparatório 053/2012 29/10/12 Irregular. Prorrogado em 31.1.2013. Não convertido IC

16.41.1 MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua manifestação, a Promotora de Justiça Helena Capela 
Gomes, enviou cópia do Ofício nº 1253/2014-34ª/11ª PJS, anteriormente remetido à Corregedoria local, 
em que relata àquele órgão as desconformidades existentes entre os saldos de cargas do sistema Arquime-
des com a realidade fática das promotorias de saúde da capital. Apresentou, também, cópia de expediente 
já encaminhada ao CNMP, com data de 10/11/2014, assinado conjuntamente com o Promotor de Justiça 
Clóvis Ramos Sodré da Mota, referente à Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo – RIEP - nº 
0.00.000.001454/2014-10, cuja tramitação ocorreu sob relatoria do Exmo. Conselheiro Leonardo Carvalho, 
com decisão de arquivamento, sob fundamento no art. 43, IX, c, do RICNMP, datada de 11/12/2014. 

16.42. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Meio Ambiente e Patrimônio Histórico

TITULAR Ricardo Van Der Linden De Vasconcellos Coelho

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em março/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamen-
to; exerce o magistério na Aeso Barros Mello (Instituição Privada), lecionando 72horas/semestre, às terças e quintas; não exerce a advocacia; não 
respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 19ª PJDC e 20ª PJDC; não recebeu 
colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.
Estrutura física Possui estrutura física própria com 01 gabinete e 01antessala.
Estrutura de pessoal Existem 04 técnicos e 01 analista, divididos entre a 12ª e 13ª PJ's da Cidadania.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de TACs, transações penais e outros acordos? Fundo de Defesa do 
Meio Ambiente do Município de Recife. A Promotoria faz trabalho de fiscalização acerca da aplicação dos recursos deste fundo.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube dizer, pois não atua perante varas específicas.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –

Obs.: O promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local não repassou a informa-
ção da necessidade de tal relatório. Os dados acima não espelham a realidade da promotoria de justiça.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 11 11 7 5 4 6 9 12 10 6 8 6 –
TAC firmado 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 32 1 7 1 0 2 15 11 12 6 0 5 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 3 4 2 2 6 20 14 0 19 –
Audiências Extrajudiciais 2 0 2 6 2 2 0 3 4 3 0 2 –
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Obs.: O Promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local não repassou a informa-
ção da necessidade de tal relatório. Os dados acima não espelham a realidade da promotoria de justiça. O promotor acredita que 
existem em torno de 300 procedimentos tramitando na promotoria.  
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: –
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

–

Em tramitação há mais de 180 dias: –

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: –
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

–

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: –

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: –

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: –
Recomendações feitas nos últimos 12 meses –

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: –
Estabelecimentos prisionais: –
Centros de internamentos provisórios: –
Outras unidades de atendimento: –
Estabelecimentos de idosos: –
Estabelecimentos de deficientes: –
Estabelecimentos de Saúde: –
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: –
Fundações: –

Qual o critério de recebimento de feitos: O Sistema Arquimedes faz a distribuição entre as promotorias do meio ambiente.
Obs.: O promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local não repassou a informação da 
necessidade de tal relatório.
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EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
O promotor recebeu o prêmio de “ambientalista do ano” pela Agência Ambiental do Estado por ter redigido o Projeto de Lei do Código 
Ambiental de Pernambuco. Como resultado de uma recomendação feita pela Promotoria de Justiça, ocorrerá em Recife um simpósio, com 
a participação de especialistas de diversos países, para tratar dos recorrentes ataques de tubarões que tem havido na cidade.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Registrou a necessidade de criação de novas promotorias de justiça do meio ambiente, em razão da demanda, já que atualmente existem 
apenas duas. 2) Sugeriu também a criação de novos cargos de apoio administrativo e jurídico.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Inquérito Civil 097-1/2012 10/10/12 Irregular. Fora do prazo. Não há despacho de prorrogação.
Inquérito Civil 034-1/2012 18/04/12 Irregular. Fora do prazo. Não há despacho de prorrogação.
Proced imento 
Preparatório 094-1.2012 28/09/12

Irregular. Fora do prazo. Não há despacho de prorro-
gação do PP ou despacho de conversão do PP em IC.

Inquérito Civil 055-12011 03/04/12
Irregular. PP convertido em IC em 3.4.2012. 
Após, não houve prorrogação do prazo para 
conclusão das investigações.

16.43. 14ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Promoção e Defesa do Patrimônio Público, com atuação nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Varas da Fazenda Pública 
da Capital e, eventualmente, perante as Varas Cíveis, com relação a demandas na defesa do patrimônio quanto a 
pessoas jurídicas que não integrem a Administração Direta ou Indireta, em razão da competência determinada 
pela Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco. Atua como órgão agente, juntamente com as 14ª, 
15ª, 25ª e 26ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital.

TITULAR Ana Joemia Marques da Rocha

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 23/03/2009; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outro órgão; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(de 15 a 30/10/2013); cumpre expediente às segundas e quartas-feiras de 9h às 17h e, nos demais dias, de 13h30min às 19h30 min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 09h às 18h.

Estrutura física

Funciona em prédio alugado, localizado em Recife na Rua 1º de Março, onde são abrigadas as 14ª, 15ª, 
25ª, 26ª e 27ª PJDC da Capital e o CAO de Defesa do Patrimônio Público. Há 01 sala de audiências, a 
qual se encontra fechada, devido a problemas de vazamento que danificaram parcialmente o forro; sala 
única para estagiários, funcionando a secretaria no rol de entrada. Há também 01 antessala, com cadeiras 
para recebimento do público e para o policial militar que faz a segurança. Banheiros feminino e masculi-
no, este último interditado. Há, ainda, armários, mesas, cadeiras e demais mobiliários, porém insuficientes 
para atender a todos os servidores e estagiários. Há somente 02 computadores para 06 estagiários.

Estrutura de pessoal

Existem 03 técnicos ministeriais e 01 agente administrativo cedido ao MP pelo Município de Paulista/
PE, bem como outros 03 estagiários de nível médio, os quais auxiliam, simultaneamente, às 14ª, 15ª, 25ª, 
26ª e 27ª PJDC da Capital. Há, ainda, 03 estagiários de Direito, sendo 01 deles vinculado à 14ª e à 26ª 
PJDC, 01 vinculado à 15ª PJDC e outro vinculado à 27ª PJDC.

Sistema de Arquivo Sistema Arquimedes, arquivo digital e dossiê das ações, bem como de autos suplementares.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de TACs, transações penais e outros acordos? Informou que não gerencia tais recursos.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar, tendo em vista a atuação em todas as 
Varas da Fazenda Pública e, excepcionalmente, também em Varas Cíveis da Capital.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
Obs.: Não houve registro de movimentação no período solicitado referente ao presente item.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 12 6 6 6 10 8 3 0 0 0 4 10 21
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TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 6 1 9 0 3 11 8 0 6 0 1 6 14
Arquivamento c/ Remessa 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 5
Audiências Extrajudiciais 0 0 2 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 1
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

2

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 10
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

76

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

13

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos:
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Relatou que, em 2007, quando integrava o CAO de Defesa do Patrimônio Público, promoveu uma ação articulada no combate ao nepo-
tismo, obtendo resultados práticos efetivos na defesa da moralidade administrativa na esfera Municipal e Estadual. Informou ainda que, até 
hoje, tal iniciativa rende resultados, pois, por exemplo, foram criadas rotinas na admissão de servidores, com a exigência, antes não realizada, 
de que assinem declaração de não acumulação indevida de cargos, empregos ou funções públicas, facilitando o controle.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

16.44. 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Promoção e Defesa do Patrimônio Público, com atuação nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Varas da Fazenda Pública da 
Capital e, eventualmente, perante Varas Cíveis, com relação a demandas na defesa do patrimônio quanto a pessoas 
jurídicas que não integrem a Administração Direta ou Indireta, em razão da competência determinada pela Lei 
de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco. Atua como órgão agente, juntamente com as 14ª, 15ª, 25ª e 
26ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital.

TITULAR Lucila Varejão Dias Martins Leite

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 15/08/2001; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outro órgão; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(outubro/2013 e janeiro/2014); cumpre expediente em horário variável, dependendo da demanda, sendo que, quando chega pela manhã, 
de 09h às 13h e no período da tarde, de 14h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 09h às 18h.

Estrutura física

Funciona em prédio alugado, localizado em Recife na Rua 1º de Março, onde são abrigadas as 14ª, 15ª, 
25ª, 26ª e 27ª PJDC da Capital e o CAO de Defesa do Patrimônio Público. Há 01 sala de audiências, 
a qual se encontra fechada, devido a problemas de vazamento que danificaram parcialmente o forro; 
sala única para estagiários, funcionando a secretaria no rol de entrada. Há também 01 antessala, com 
cadeiras para recebimento do público e para o policial militar que faz a segurança. Banheiros feminino 
e masculino, este último interditado. Há, ainda, armários, mesas, cadeiras e demais mobiliários, porém 
insuficientes para atender a todos os servidores e estagiários. Por fim, há somente 02 computadores 
para todos os 06 estagiários.

Estrutura de pessoal

Existem 03 técnicos ministeriais e 01 agente administrativo cedido ao MP pelo Município de Paulista/
PE, bem como outros 03 estagiários de nível médio, os quais auxiliam, simultaneamente, às 14ª, 15ª, 25ª, 
26ª e 27ª PJDC da Capital. Há, ainda, 03 estagiários de Direito, 01 deles vinculado à 14ª e 26ª PJDC, 
01 vinculado à 15ª PJDC e outro vinculado à 27ª PJDC.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes, arquivo digital e dossiê das ações, bem como de autos suplementares.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de TACs, transações penais e outros acordos? Não gerencia tais recursos.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar, tendo em vista a atuação em todas as Varas da 
Fazenda Pública e, excepcionalmente, também em Varas Cíveis da Capital.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  01 processo.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo do mês 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 9 4 7 3 12 10 2 1 7 0 4 7 17
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arquivamento s/ Remessa 5 2 5 7 7 1 6 0 0 6 1 13 0
Arquivamento c/ Remessa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 2
Audiências Extrajudiciais 0 2 2 2 1 6 0 0 0 0 3 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 2
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

2

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 19
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

12

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

18

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: Há distribuição automática e equitativa, feita por intermédio do sistema Arquimedes, entre 
as 14ª, 15ª, 25ª, 26ª e 27ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie
Número do 
procedimento

Data da 
instauração

Situação detectada

NF (disque-denúncia)
Não autuado

2013.1280581 05/09/13
Sem instauração de PP ou decisão de indeferimento até a presente data. Des-
pacho solicitando complementação informações em 24/02/13.

NF 2013.1280581 03/10/13
Sem instauração de PP ou decisão de indeferimento até a presente data. Des-
pacho solicitando complementação informações em 24/02/13

NF (disque-denúncia)
Não autuado 2013.1373518 27/09/13

Sem instauração de PP ou decisão de indeferimento até a presente data. 
Despacho solicitando complementação informações em 19/12/13. Últi-
ma diligência em 27/02/13.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.44.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Ao tempo em que tomou conhecimento do teor deste re-
latório, a Promotora de Justiça Lucila Varejão Dias Martins, relatou que, apesar do registro de regularidade dos 
processos e procedimentos sob sua responsabilidade, na 15ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio 
Público, destacou as seguintes observações: Notícias de fato: a) Arquimedes nº 2013/1280581- Denúncia 
Indeferida em 02 de setembro do corrente ano (2014), sem interposição de recurso pela parte interessada; 
b) Arquimedes nº 2013/1373518 – Denúncia Indeferida em 01 de setembro do corrente ano (2014), sem 
interposição de recurso pela parte interessada.

16.45. 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Promoção e Defesa dos Direitos do Consumidor.

TITULAR Maviael de Souza Silva

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 2006; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoa-
mento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente pelo CAO do Patrimônio Público; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não houve afastamento nos últimos 
06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta-feira, de 09h30min às 20h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.
Estrutura física Funciona em prédio próprio, onde há 01 gabinete e 01 sala de apoio.

Estrutura de pessoal
Existe 01 técnico, 02 analistas, 03 estagiários, e estes últimos também são divididos com outras 03 (três) 
promotorias de justiça do consumidor.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Fundo 
Estadual de Defesa do Consumidor. Há o acompanhamento pela promotoria da aplicação das verbas deste fundo.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  02 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27
Distribuídos no mês 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Impulsionados no mês 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 27
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Foi informado que os dados relativos aos meses anteriores a março estão equivocados.
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 PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Notícia de fato distribuída 31 19 29 9 24 28 36 22 17 16 31 14 5

TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Arquivamento s/ Remessa 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Arquivamento c/ Remessa 8 4 6 0 0 0 2 10 12 2 10 10 0

Audiências Extrajudiciais 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8

Obs.: Foi informado que os dados relativos aos meses anteriores a março estão equivocados.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 8
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

5

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 51
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

108

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0

Recomendações feitas nos últimos 12 meses 10
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: São 04 Promotorias de Justiça com atribuição no Direito do Consumidor. A distribuição é 
feita igualitariamente pelo sistema Arquimedes.
Obs.: A Corregedoria local não informou ao promotor da necessidade de ter em mãos os dados acima no momento da inspeção.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
O membro inspecionado informou a necessidade de melhoria na estrutura física bem como de estruturação de pessoal, inclusive com 
contratação de oficial de diligências.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Inquérito Civil 070/2011 04/05/12
Irregular. PP convertido em IC em 4.5.2012. 
Não há despacho de prorrogação do IC.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A equipe encontrou problemas com o formulário de informações estatísticas em todas as promotorias de justiça inspecionadas. De ma-
neira geral, os membros relataram que os dados constantes no documento que lhes foi apresentado não correspondiam à realidade do órgão 
examinado. Disseram também que não tiveram acesso prévio, a fim de procederem ao devido preenchimento. Em suma, a Corregedoria 
local, além de prestar informações incorretas, não disponibilizou o formulário aos promotores de justiça. 2) O prédio onde funcionam as 
promotorias demonstra-se inadequado para tanto. Além de no momento passar por reformas que dificultam o acesso às instalações, veri-
fica-se a absoluta ausência de padronização das salas dos promotores. Algumas são bastante grandes, muitas são bem pequenas, outras não 
possuem janelas, e há o caso de três promotores dividindo a mesma sala. 3)  Não foram relatadas experiências inovadoras.

16.46. 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Promoção e Defesa dos Direitos do Consumidor

TITULAR Liliane da Fonseca Lima Rocha

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 2001; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoa-
mento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente pelo CAO do Consumidor; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta-feira de 11h30min às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta, de 12h às 18h.
Estrutura física Funciona em prédio próprio, onde há 01 gabinete e 01 sala de apoio.

Estrutura de pessoal
Há 01 técnico, 02 analistas e 03 estagiários e estes últimos também são divididos com outras 03 (três) 
promotorias de justiça do consumidor.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Fundo Estadual ou Municipal do Consumidor. Há fiscalização dos fundos quando, eventualmente, há denúncia de malversação.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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Distribuídos no mês 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Impulsionados no mês 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Audiências judiciais 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 37 10 25 11 23 22 28 20 13 13 26 15 4
TAC firmado 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1
Arquivamento s/ Remessa 1 0 0 0 0 2 7 0 2 1 3 3 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 1 0 11 0 1 7 0 1 27 33
Audiências Extrajudiciais 4 1 1 0 7 1 0 7 4 2 0 0 0
Obs.: Foi informado que os dados relativos aos meses anteriores a março estão equivocados.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 6
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

13

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 56
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

81

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 10
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 6
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: São 04 Promotorias de Justiça com atribuição no Direito do Consumidor. A distribuição é 
feita igualitariamente pelo sistema Arquimedes.
Obs.: O Promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local não repassou a informação da 
necessidade de tal relatório.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade de esclarecer, mediante campanhas, a atribuição do Ministério Público para demandas coletivas e não individuais, princi-
palmente na área do consumidor. 2) Implementar o ponto para os servidores; 3) Necessidade de estruturação da promotoria para atuar nos 
processos judiciais.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Procedimento Prepara-
tório

037/2013 26/07/13 Irregular. Não há despacho de prorrogação.

Inquérito Civil 002/2010 22/03/12
Irregular. Despacho de PP que converteu em IC 
em 22.3.2012; não há despacho de prorrogação.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras.

16.47. 20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Habitação e Urbanismo.

TITULAR Áurea Rosane Vieira (convocada como Procuradora de Justiça Cível).

SUBSTITUTO Ricardo Van Der Linden de Vasconcellos Coelho.

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em março/2014; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; exerce o magistério na Aeso Barros Mello (Instituição Privada), lecionando 72horas/semestre, às terças e quintas; não exerce a 
advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 12ª PJDC e 19ª 
PJDC; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente 
de segunda a sexta de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.
Estrutura física Funciona em prédio próprio, onde há 01 gabinete e 01 antessala.
Estrutura de pessoal 01 analista e 02 técnicos.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Não soube informar.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero). Os processos são todos físicos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
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Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obs.: O promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local não repassou a informação da 
necessidade de tal relatório. Os dados acima não espelham a realidade da Promotoria de Justiça.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 2 1 2 1 0 4 5 9 5 1 4 5 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6 5 -
Arquivamento c/ Remessa 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 3 -
Audiências Extrajudiciais 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 -
Obs.: O promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local não repassou a informação da 
necessidade de tal relatório. Os dados acima não espelham a realidade da Promotoria de Justiça.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: –
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

–

Em tramitação há mais de 180 dias: –

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: –
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

–

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: –

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: –

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: –
Recomendações feitas nos últimos 12 meses –
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: –
Estabelecimentos prisionais: –
Centros de internamentos provisórios: –
Outras unidades de atendimento: –
Estabelecimentos de idosos: –
Estabelecimentos de deficientes: –
Estabelecimentos de Saúde: –
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

–

Fundações: –
Qual o critério de recebimento de feitos: Sistema Arquimedes.
Obs.: O promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local não repassou a informação da 
necessidade de tal relatório.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) A criação de novas promotorias de justiça do urbanismo (são somente duas), em razão da demanda. 2) A criação de novos cargos de 
apoio administrativo e jurídico.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Inquérito Civil 115/2007 19/11/09

Irregular. PP convertido em IC em 19.11.2009. 
Despacho de prorrogação em 11.6.2012. Desde 
13.11.2012 o IC não foi impulsionado. Fora do 
prazo. Não há despacho atual de prorrogação do IC.

Inquérito Civil 105/2007 08/10/09
Irregular. PP convertido em IC em 8.10.2009. Des-
pacho de prorrogação em 8.2.2011. Fora do prazo. 
Não há despacho atual de prorrogação do IC.

Inquérito Civil 30/2011 23/04/12
Irregular. PP convertido em IC em 23.4.2012. Fora 
do prazo. Não há despacho de prorrogação do IC.

Inquérito Civil 135/2005 14/01/10

Irregular. PP convertido em IC em 14.1.2010. 
Despacho de prorrogação em 11.3.2011 e em 
11.4.2012. Fora do prazo. Não há despacho atual 
de prorrogação do IC.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras.

16.48. 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES 1ª Vara de Acidentes do Trabalho.
TITULAR VAGO

SUBSTITUTO Shirley Patriota (respondendo pela PJDC, porém estava em gozo regular de férias quando da inspeção).

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Obs.: Diante da situação de férias do membro acima, não constam dados relacionados a ele, razão pela qual há apenas as informações 
referentes aos dados estatísticos abaixo discriminados.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 108 131 157 134 134 57 55 53 54 62 55 51 –
Distribuídos no mês 177 123 188 0 1 229 10 93 95 123 108 0 –
Impulsionados no mês 154 97 211 0 78 231 12 92 87 130 112 0 –
Saldo do mês 131 157 134 134 57 55 53 54 62 55 51 51 –
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não houve registro sobre o trâmite de procedimentos extrajudiciais no período solicitado.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras.
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16.49. 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a 3ª e 4ª Varas da Infância e Juventude da Capital – a qual tem competência para processar e julgar 
os atos infracionais, além da atividade extraprocessual referente aos procedimentos especiais de apuração de atos 
infracionais, nos termos da Resolução-CPJ nº 006/2011(cópia anexada ao presente termo).

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO
Sérgio Gadelha Souto e João Luiz da Fonseca Lapenda (respondem, cumulativamente, ambos os Promo-
tores de Justiça)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Dr. Sérgio Gadelha Souto informou que assumiu o órgão no segundo semestre de 2011 e o Dr. João Luiz da Fonseca Lapenda, no dia 
15/08/2013; residem na comarca de lotação; não participam no momento de curso de aperfeiçoamento; não exercem o magistério nem a 
advocacia; não responderam ou estão respondendo a procedimento administrativo disciplinar; O Dr. Sérgio Gadelha Souto é titular da 5ª PJ 
da Cidadania de Olinda/PE e, atualmente, está substituindo na 3ª PJ Cível de Paulista/PE. Já o Dr. João Luiz da Fonseca Lapenda é titular da 
5ª PJDC da Capital; receberam colaboração nos últimos 06 meses, pois os referidos membros ministeriais respondem cumulativamente pelo 
órgão; O Dr. Sérgio Gadelha Souto afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014) e o Dr. João Luiz Da Fonseca Lapenda 
durante aproximadamente 10 dias, também por motivo de férias (outubro/2013); cumprem expediente das 8h às 14h, quando chegam pela 
manhã, e das 12h às 18h, quando chegam na parte da tarde.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 08h às 18h.

Estrutura física
Funciona em prédio próprio, com 01 gabinete (compartilhado com o estagiário e o outro Promotor 
de Justiça), constituído de 01 sala, com ar condicionado, mesas, computadores, impressora, telefone, 
cadeiras, armários e 01 mesa para o estagiário. Os móveis estão em regular estado de conservação.

Estrutura de pessoal
Há 02 técnicos ministeriais efetivos, bem como outros 02 agentes administrativos cedidos, os quais 
auxiliam as 05 promotorias de justiça com atribuições atinentes aos atos infracionais. Há, ainda, 01 
estagiário exclusivo.

Sistema de Arquivo Utiliza pasta ficheiro e o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza pasta ficheiro (ofícios) e o sistema Arquimedes (peças processuais).
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 764 processos na 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital e 869 
processos na 4ª Vara da Infância e Juventude da Capital.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 591 588 582 593 584 587 590 584 581 583 578 0 1
Distribuídos no mês 78 86 118 45 80 94 74 105 80 71 68 83 52
Impulsionados no mês 81 92 107 54 77 91 80 108 78 76 646 82 53
Saldo do mês 588 582 593 584 587 590 584 581 583 578 0 1 0
Audiências judiciais 66 94 54 19 15 90 78 68 38 41 46 59 55

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 2 1 0 0 0 0 2 2 3 1 1 1 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 1 1 0 0 0 1 1 3 2 1 6 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: No mês de 03/2014 houve oferecimento de 14 representações pela prática de atos infracionais, 11 remissões e 12 oitivas informais 
de adolescentes.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Há distribuição equitativa e automática entre as 23ª, 5ª, 41ª, 42ª e a 24ª Promotorias de 
Justiça de Defesa da Cidadania da Capital.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) A demanda da unidade inspecionada está sendo atendida satisfatoriamente pelos Promotores de Justiça que nela oficiam. Porém o cargo 
se encontra vago, sem justificativa aparente para o seu não provimento. 
2) Os membros inspecionados sugerem: a) que seja criada uma coordenadoria administrativa das promotorias da infância e juventude para 
auxiliar na gestão de recursos materiais e humanos; e b) que haja a integração dos plantões, tendo em vista que, atualmente, há um rodízio 
específico apenas para as Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, gerando desequilíbrio em número de plantões se comparados com 
outras Promotorias de Justiça da Capital que atuam perante a justiça comum.
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OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Merece atenção a circunstância de que o ora inspecionado, Dr. Sérgio Gadelha Souto, titular da 23ª PJDC, receber a colaboração do 
Promotor de Justiça João Luiz da Fonseca Lapenda, titular da 5ª PJDC da Capital, o qual, por sua vez, recebe a colaboração da Promotora 
de Justiça Sandra Maria Mesquita de Paula Pessoa Lapenda (esposa deste), titular da 3ª PJ Cível de Olinda/PE. Por outro lado, o Dr. Sérgio 
Gadelha Souto, que é titular da 5ª PJ da Cidadania de Olinda/PE, está atuando como substituto na 3ª PJ Cível de Paulista/PE.Tais situações 
indica a necessidade de análise mais detida sobre o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da acumulação de cargos. Registre-
se que, de acordo com os dados de movimentação da 5ª PJDC e da 23ª PJDC, em princípio não foi constatado excesso de serviço ou 
demanda extraordinária.
2) O Promotor de Justiça João Luiz da Fonseca Lapenda presta auxílio, em especial, participando das audiências judiciais, porém também 
pratica outros atos, notadamente quando o Promotor de Justiça Dr. Sérgio Gadelha Souto, por algum motivo, não pode realizá-los.
3) Quanto ao item referente ao horário de funcionamento do órgão, assinalou que há revezamento entre as promotorias que atuam na 
área de atos infracionais, sendo que, em datas preestabelecidas, o órgão funciona pela manhã, de modo a realizar as oitivas informações, 
bem como preparar, conforme o caso, os pedidos de arquivamento, remissões ou representações. A cópia da tabela de controle referente 
ao mencionado revezamento, feito entre as 5ª, 23ª, 24ª, 41ª e 42ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, foi juntada ao 
termo de inspeção desta última.
4) Não foram relatadas experiências inovadoras, nem há informação de processos e procedimentos eventualmente analisados.

16.50. 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a 3ª e 4ª Varas da Infância e Juventude da Capital – a qual tem competência para processar e julgar 
os atos infracionais -, além da atividade extraprocessual referente aos procedimentos especiais de apuração de atos 
infracionais, nos termos da Resolução-CPJ nº 006/2011 (cópia anexada ao termo de inspeção).

TITULAR Ana Carolina Paes de Sá Magalhães.

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 02/06/2006; reside na comarca de lotação; participa no momento do curso de Pós-gradua-
ção (especialização) em Atuação em População em Situação de Risco e Vulnerabilidade Social, na Faculdade Frassinetti de Recife (FAFI-
RE); não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não responde 
cumulativamente por outro órgão; recebeu colaboração no mês de dezembro de 2013, durante 20 dias; afastou-se das atividades por motivo 
de férias (setembro/2013); cumpre expediente das 12h às 18h, sendo que, algumas vezes também no período da manhã, notadamente para 
o atendimento de adolescentes custodiados (oitiva informal).

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Estrutura física
Funciona em prédio próprio, com 01 gabinete (compartilhado com o estagiário), constituído de 01 
sala, com ar condicionado, mesa, computador, impressora, telefone, cadeiras e armários, com os móveis 
em regular estado de conservação.

Estrutura de pessoal
Há 02 técnicos ministeriais efetivos, bem como outros 02 agentes administrativos cedidos, os quais auxiliam as 
05 promotorias de justiça com atribuições atinentes aos atos infracionais. Há 01 estagiário exclusivo.

Sistema de Arquivo Utiliza pasta ficheiro e o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza pasta ficheiro (ofícios) e o sistema Arquimedes (peças processuais).
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de TACs, transações penais e outros acordos? Prejudicado.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 767 processos na 3ª Vara da Infância de Juventude da Capital 
e 885 processos na 4ª Vara da Infância e Juventude da Capital.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  01 processo (situação regular – vista em 21/03/2014).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 561 559 555 552 554 557 562 561 557 553 547 8 6
Distribuídos no mês 82 62 72 55 79 95 75 119 71 65 73 86 94
Impulsionados no mês 84 66 75 53 76 90 76 123 75 71 612 88 99
Saldo do mês 559 555 552 554 557 562 561 557 553 547 8 6 1
Audiências judiciais 17 43 75 27 108 26 16 48 43 18 56 36 0

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 3 0 1 3 7 0 7 0 1 1 1 0 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 20
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Audiências Extrajudiciais 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: 0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: 0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Há distribuição equitativa e automática entre as 23ª, 5ª, 41ª, 42ª e a 24ª Promotorias de 
Justiça de Defesa da Cidadania da Capital.
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SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
O membro inspecionado sugeriu a ampliação do quadro de pessoal, pois toda a atividade, inclusive a parte administrativa e burocrática 
(expedição de ofícios, arquivamentos de ofícios, controle de dados e etc.), muitas vezes, é feita diretamente pelo Promotor de Justiça.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

O processo analisado encontrava-se em situação regular, com vista datada de 21/03/2014.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Quanto ao item referente ao horário de funcionamento do órgão, assinalou que há revezamento entre as promotorias que atuam na 
área de atos infracionais, sendo que, em datas preestabelecidas, o órgão funciona pela manhã, de modo a realizar as oitivas informações, 
bem como preparar, conforme o caso, os pedidos de arquivamento, remissões ou representações. A cópia da tabela de controle referente 
ao mencionado revezamento, feito entre as 5ª, 23ª, 24ª, 41ª e 42ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, foi juntada ao 
termo de inspeção desta última.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro.

16.51. 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Promoção e Defesa do Patrimônio Público, com atuação nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Varas da Fazenda Pública 
da Capital e, eventualmente, perante as Varas Cíveis, com relação a demandas na defesa do patrimônio quanto a 
pessoas jurídicas que não integrem a Administração Direta ou Indireta, em razão da competência determinada 
pela Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco. Atua como órgão agente, juntamente com as 14ª, 
15ª, 26ª e 27ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital.

TITULAR Andrea Fernandes Nunes Padilha (está convocada para uma procuradoria cível).

SUBSTITUTO Luciana Albuquerque Prado

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em janeiro/2014; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 6ª PJ Cível da Capital, da qual é titular; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das ati-
vidades por motivo de férias (novembro/2013 e janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta-feira, de 8h30min às 13h, em razão 
de cumular com a Promotoria de Justiça da qual é a titular.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 09h às 18h.
Estrutura física Funciona em prédio alugado, onde há 01 gabinete e 01 sala de apoio.
Estrutura de pessoal Há 01 técnico.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de TACs, transações penais e outros acordos? Não existe.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: A promotora não possuía estes dados no momento da inspeção. Relatou que a Corregedoria local não informou aos membros a 
necessidade de apresentação destes dados.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 7 3 6 5 10 6 0 1 4 0 6 3 17
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 9 2 4 0 4 19 3 3 4 0 2 10 2
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Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Obs.: A promotora não possuía estes dados no momento da inspeção. Relatou que a Corregedoria local não informou aos membros a 
necessidade de apresentação destes dados.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 8
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

2

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 23
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

27

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

17

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

7

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: A distribuição é realizada entre as Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, via sistema 
Arquimedes.
Obs.: A Promotora não possuía estes dados no momento da inspeção. Relatou que a Corregedoria local não informou aos Promotores 
a necessidade de apresentação destes dados. Relatou, também, que não encontrou na Promotoria o Inquérito Civil 017/11 (Arquimedes n. 
2012/768840), conforme certidão apresentada.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Destacou que a 25ª PJ ficou alguns meses no ano de 2013 sem promotor respondendo pelo órgão e que não existe membro designado 
para a respectiva Promotoria, além do fato de o sistema não distribuir feitos para aquele órgão. 2) Ressaltou, também, a necessidade urgente 
da contratação de servidores para auxiliar no trabalho jurídico e administrativo. 3) Informou, ainda, da necessidade de uma equipe de apoio 
técnico. 4) Sugeriu, ainda, a realização de melhora no sistema Arquimedes, principalmente no que diz respeito ao aviso de prazos vencidos. 
5) Por fim, asseverou que o prédio no qual trabalha está em péssimas condições e que é necessária a criação de novas Promotorias do 
Patrimônio Público.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.52. 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Promoção e Defesa do Patrimônio Público, com atuação nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Varas da Fazenda Pública 
da Capital e, eventualmente, perante as Varas Cíveis, com relação a demandas na defesa do patrimônio quanto a 
pessoas jurídicas que não integrem a Administração Direta ou Indireta, em razão da competência determinada 
pela Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco. Atua como órgão agente, juntamente com as 14ª, 
15ª, 25ª e 26ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital.

TITULAR Charles Hamilton dos Santos Lima

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 11/01/2007; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outro órgão; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias, 
durante 15 (quinze) dias, em outubro/2013; cumpre expediente de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 16h30min nas terças, quintas e 
sextas-feiras, e, nos demais dias, das 8h30min às 18h, com horário de almoço entre 12h e 13h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 09h às 18h.

Estrutura física

Funciona em prédio alugado, localizado em Recife na Rua 1º de Março, onde  são  abrigadas as 14ª, 
15ª, 25ª, 26ª e 27ª PJDC da Capital e o CAO de Defesa do Patrimônio Público. Há 01 sala de audiên-
cias, a qual se encontra fechada, devido a problemas de vazamento que danificaram parcialmente o for-
ro; sala única para estagiários, funcionando a secretaria no rol de entrada. Há também 01 antessala, com 
cadeiras para recebimento do público e para o policial militar que faz a segurança. Banheiros feminino 
e masculino, este último interditado. Há, ainda, armários, mesas, cadeiras e demais mobiliários, porém 
insuficientes para atender a todos os servidores e estagiários. Por fim, há somente 02 computadores 
para todos os 06 estagiários.

Estrutura de pessoal

Existem 03 técnicos ministeriais e 01 agente administrativo cedido ao MP pelo Município de Paulista/
PE, bem como outros 03 estagiários de nível médio, os quais auxiliam, simultaneamente, às 14ª, 15ª, 25ª, 
26ª e 27ª PJDC da Capital. Há, ainda, 03 estagiários de Direito, 01 deles vinculado à 14ª e 26ª PJDC, 
01 vinculado à 15ª PJDC e outro vinculado à 27ª PJDC.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes, arquivo digital e dossiê das ações, bem como de autos suplementares.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Não gerencia tais recursos.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar, tendo em vista a atuação em todas as 
Varas da Fazenda Pública e, excepcionalmente, também em Varas Cíveis da Capital.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 15 35 0
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Distribuídos no mês 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0 3
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Saldo do mês 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 34 35 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: O inspecionado informa que há inconsistência dos dados encaminhados pela Corregedoria local ao CNMP, referentes ao mês de feverei-
ro/2014 e meses anteriores, mencionando, por exemplo, que, diversamente do que consta naquelas informações, o saldo do mês fevereiro para 
março de 2014 não era de 35 (trinta e cinco) feitos, mas de 00 (zero). Acrescenta que, nos últimos 12 meses, foram ajuizadas 25 ações civis públicas.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 8 1 6 5 6 7 3 0 6 0 4 8 15
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1
Arquivamento s/ Remessa 9 0 5 6 7 0 2 4 0 21 2 9 13
Arquivamento c/ Remessa 3 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: O inspecionado informa que há inconsistência dos dados encaminhados pela Corregedoria local ao CNMP, referentes ao mês de 
fevereiro/2014 e meses anteriores, mencionando, por exemplo, quanto ao número de arquivamentos com remessa, que foram realizados 
nos meses de março, maio e julho de 2013 o total de 03 (três) arquivamentos, sendo 01 (um) arquivamento por mês, e não 03, 01 e 02, 
respectivamente, tal como constou dos dados apresentados inicialmente pela Corregedoria local.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 6
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 5
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

13
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Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

13

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Há distribuição automática e equitativa, feita por intermédio do sistema Arquimedes, entre 
as 14ª, 15ª, 25ª, 26ª e 27ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital.
Obs.: O inspecionado informa que as notícias de fato pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias decorrem da necessidade de diligências 
iniciais, solicitadas aos respectivos autores das representações, a fim de complementar os elementos mínimos a embasar a instauração de investigação.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
O membro inspecionado informa que tem utilizado a rede mundial de computadores para divulgar campanhas, programas e ações voltadas 
ao fortalecimento do controle social da Administração Pública.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

IC 2012.768761 15/04/11
Prorrogação de IC em 20/05/13 (prorrogação fora do prazo). 
Sem manifestação de 21/05/13 até a data da inspeção. Irregular 
(excesso de prazo de manifestação).

16.53. 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Promoção e Defesa do Patrimônio Público, com atuação nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Varas da Fazenda Pública 
da Capital e, eventualmente, perante as Varas Cíveis, com relação às demandas na defesa do patrimônio quanto às 
pessoas jurídicas que não integrem a Administração Direta ou Indireta, em razão da competência determinada 
pela Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco. Atua como órgão agente, juntamente com as 14ª, 
15ª, 25ª e 26ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital.

TITULAR Eduardo Luiz Silva Cajueiro

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 31/12/2002; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; respon-
de cumulativamente por outro órgão, pois integra o Conselho Técnico-Pedagógico da Escola Superior do MP/PE e exerce a Coordenação 
do Programa Universitário dos Estagiários de Direito do MP/PE; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades 
entre novembro de 2012 a novembro de 2013 para assumir, mediante convocação, a 12ª Procuradoria de Justiça Cível; cumpre expediente 
das 12h às 18h, sendo que, às terças e quintas-feiras, chega às 9h, para exercer atividades internas.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física

Funciona em prédio alugado, localizado em Recife na Rua 1º de Março, onde  são  abrigadas as 14ª, 
15ª, 25ª, 26ª e 27ª PJDC da Capital e o CAO de Defesa do Patrimônio Público. Há 01 sala de audiên-
cias, a qual se encontra fechada, devido a problemas de vazamento que danificaram parcialmente o for-
ro; sala única para estagiários, funcionando a secretaria no rol de entrada. Há também 01 antessala, com 
cadeiras para recebimento do público e para o policial militar que faz a segurança. Banheiros feminino 
e masculino, este último interditado. Há, ainda, armários, mesas, cadeiras e demais mobiliários, porém 
insuficientes para atender a todos os servidores e estagiários. Por fim, há somente 02 computadores 
para todos os 06 estagiários.

Estrutura de pessoal

Existem 03 técnicos ministeriais e 01 agente administrativo cedido ao MP pelo Município de Paulista/
PE, bem como outros 03 estagiários de nível médio, os quais auxiliam, simultaneamente, às 14ª, 15ª, 25ª, 
26ª e 27ª PJDC da Capital. Há, ainda, 03 estagiários de Direito, 01 deles vinculado à 14ª e 26ª PJDC, 
01 vinculado à 15ª PJDC e outro vinculado à 27ª PJDC.
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Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes, arquivo digital e dossiê das ações, bem como de autos suplementares.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Relata ter firmado apenas um termo de ajustamento de conduta, sem previsão de multa.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar, tendo em vista a atuação em todas as 
Varas da Fazenda Pública e, excepcionalmente, também em Varas Cíveis da Capital.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 01 processo.
Obs.: Informou que, a despeito de não ter os dados com relação ao número total de processos em tramitação nas unidades judiciárias em 
que oficia, a 27ª PJDC atualmente acompanha, ao todo, 34 ações civis públicas perante o Poder Judiciário.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribuídos no mês 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Impulsionados no mês 0 91 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Saldo do mês 0 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Aponta inconsistência nos dados fornecidos pela Corregedoria, objetando que movimentou 02 autos em dezembro/2014 e 02 autos 
em janeiro/2014. Confirma a ausência de tramitação processual no mês de fevereiro/2014.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 3 1 10 3 4 5 6 0 10 0 1 6 15
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Arquivamento s/ Remessa 1 0 4 1 1 2 1 0 12 15 9 3 8
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Aponta inconsistência nos dados fornecidos pela Corregedoria, objetando que ajuizou 07 ações civis públicas em dezembro/2014. 
Informa que inclusive comunica à Corregedoria do Ministério Público o ajuizamento das ações civis públicas. Aponta distorção no dado do 
arquivamento sem remessa (indeferimento de NF), apontando que houve 16 arquivamentos em novembro/2013 e 06 em dezembro/2013, 
sendo 12 em janeiro/2014 e 02 em fevereiro/2014. Relata dificuldades no registro dos arquivamentos internos. Não havia distorções nos 
dados do arquivamento com remessa.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 11
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

8

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 1
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

28

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

18

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

12

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Há distribuição automática e equitativa, feita por intermédio do sistema Arquimedes, entre 
as 14ª, 15ª, 25ª, 26ª e 27ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

NF (disque-denúncia) 2013.137866 01/04/13
Irregular. Última manifestação em 
05/12/13.

NF (disque-denúncia) 2013.1088770 28/09/13 Última manifestação 28/01/14. Solicita 
complementação dados representação.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Observou-se a inconsistência nos dados fornecidos pela Corregedoria local. O Promotor de Justiça inspecionado informou que há algu-
mas dificuldades no registro da baixa de notícias de fato indeferidas no sistema Arquimedes. Demonstrou à equipe de inspeção solicitações 
de auxílio ao setor de informática para a realização de alguns desses registros, constando da resposta, solicitação de conferência sobre se a 
manifestação tem “número de caracteres em excesso”. O inspecionado questiona a limitação de tamanho da peça para registro no sistema, 
reputando por vezes necessária fundamentação mais extensa.

2) Não obstante tenham sido constatados lapsos temporais sem manifestação nos autos extrajudiciais, há coincidência dos mais longos com 
o período em que o inspecionado esteve afastado de suas funções para substituir na Procuradoria de Justiça, o que merece ser considerado, 
inclusive quanto à adequação das escalas de substituição de Promotores de Justiça da Defesa do Patrimônio Público à luz da relevância 
desta atuação do MP.

3) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.54. 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e da Pessoa Idosa.

TITULAR Luciana Maciel Dantas Figueiredo
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em abril de 2011; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outro órgão; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público
Ocorre nas segundas e quartas-feiras, das 13h às 17h, realizado por assistentes sociais. No mais, todos 
os dias, das 12h às 18h.

Estrutura física Funciona em prédio próprio. Há 01 gabinete e 01 sala de apoio.

Estrutura de pessoal
Há 02 técnicos, 01 analista jurídico, 01 analista em psicologia, 01 analista de serviço social, 02 assisten-
tes sociais requisitadas (sendo 01 da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e 01 do Hospital Oswaldo 
Cruz), 02 estagiários de nível médio, 02 estagiários de serviço social, 01 estagiário de Direito.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Não existe.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  01 processo.
Obs.: Os processos são todos físicos. A Promotora relatou que corriqueiramente os processos judiciais não vêm com vista pessoal ao mem-
bro e que o oficial de justiça entrega somente um mandado.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribuídos no mês 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Impulsionados no mês 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: A Promotora destacou que a Corregedoria local não repassou a necessidade de preenchimento dos dados acima.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 3 1 0 15 14 12 8 0 38 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 6 0 1 2 0 0 0 2 2 0 0 1
Arquivamento c/ Remessa 3 48 0 23 14 11 11 7 31 24 0 2 24
Audiências Extrajudiciais 6 11 0 4 43 44 48 9 5 18 0 57 2
Obs.: A Promotora noticiou que a Corregedoria local não repassou a necessidade de preenchimento dos dados acima. Afirmou que os 
dados acima relativos aos meses anteriores a março estão equivocados e que no mês de fevereiro foram registradas 98 Notícias de Fato.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 40
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

49

Em tramitação há mais de 180 dias: 21

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 54
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

74

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: 1
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 62

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: 42
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Não existe.
Obs.: A Promotora relatou que a Corregedoria local não repassou a necessidade de preenchimento dos dados acima.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
O membro inspecionado relata que elaborou um questionário de fiscalização das ILPI's (Instituições de Longa Permanência para Idosos) 
– e que as visitas estão sendo feitas pela vigilância sanitária e outros órgãos, em conjunto. Informa, ainda, sobre a criação de uma equipe, 
integrante ao município, que faz triagem das denúncias recebidas por meio do Disque 100, considerando que muitas não são verdadeiras, 
de forma a maximizar os trabalhos realizados por todos os órgãos estatais que recebem a mesma denúncia.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Sugere o aparelhamento da Promotoria com mais assistentes sociais, psicólogos. 2) Relata que muitas vezes não possui carros à disposição 
para fazer as visitas necessárias. 3) Afirma também que entregou neste ato um documento intitulado “relatório da 30ª Promotoria de Justiça 
de Cidadania da Pessoa Idosa da Capital”, solicitando providências do CNMP. 4) Ressalta, ainda, diversas inconsistências que existem no 
sistema Arquimedes. 5) Solicita, por fim, que sejam ministrados treinamentos para manejar o sistema Arquimedes.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

16.55. 31ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Promoção e Defesa da Função Social da Propriedade Rural.

TITULAR Edson José Guerra
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em dezembro/2004; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de 
aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela Coordenação do Setor de Inteligência do Ministério Público; não recebeu colaboração nos últimos 06 
meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (outubro/2013); cumpre expediente de segunda a sexta-feira, de 12h às 18h, além de 
fazer diversas atividades externas, as quais demandam sua presença fora da Promotoria.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.
Estrutura física Funciona em prédio próprio, onde conta com 01 sala.
Estrutura de pessoal Há 01 técnico e 03 estagiários.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Não há TAC's.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar (os processos são todos físicos).
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo do mês 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Obs.: O Promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na presente 
data a informação da necessidade de tal relatório.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 10 2 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 3 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1
Arquivamento c/ Remessa 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Audiências Extrajudiciais 4 0 0 0 3 1 2 0 1 0 5 4 3
Obs.: O Promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na presente 
data a informação da necessidade de tal relatório.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 9
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

14

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 85
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Não existe.

Obs.: O Promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na presente 
data a informação da necessidade de tal relatório.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
O membro inspecionado relata que sempre faz audiências extrajudiciais para mediar conflitos de posse de terra em todo o Estado de Per-
nambuco, em que consegue reunir vários órgãos, aproximando o cidadão dos órgãos públicos.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade de realização de cursos de capacitação para Promotores de Justiça relativamente à temática de sua Promotoria (direitos 
humanos e questões agrárias).  2) Necessidade de contratação de equipe técnica para dar suporte às ações, como engenheiro agrônomo.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Notícia de Fato 3393020 11/11/13 Irregular. Fora do prazo.
Notícia de Fato 3609550 24/01/13 Irregular. Fora do prazo.
Notícia de Fato 2947356 30/07/13 Irregular. Fora do prazo.
Notícia de Fato 2947574 30/07/13 Irregular. Fora do prazo.
Notícia de Fato 3619737 28/01/14 Irregular. Fora do prazo.
Notícia de Fato 3420894 11/11/13 Irregular. Fora do prazo.
Notícia de Fato 3642436 03/02/14 Irregular. Fora do prazo.
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16.55.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua manifestação, o Promotor de Justiça Edson José 
Guerra, remeteu a mesma manifestação já encaminhada ao CNMP, com data de 31/10/2014, quando de 
sua resposta à Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo – RIEP - nº 0.00.000.001342/2014-51, 
instaurada em seu desfavor, cuja tramitação ocorreu sob relatoria do Exmo. Conselheiro Cláudio Henrique 
Portela do Rêgo, com decisão de arquivamento, sob fundamento no art. 43, IX, c, 2ª parte, do RICNMP, 
datada de 12/12/2014. 

16.56. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, com atuação perante as 1ª, 2ª e a Vara 
Regional da Infância e da Juventude de Recife-PE, mediante o ajuizamento de ações judiciais, inclusive ações 
civis públicas, fiscalização de entidades que desenvolvem programas de abrigos em Recife/PE e dos Conselhos 
Tutelares, dentre outras atribuições judicias e extrajudiciais previstas na Resolução nº 002/05 do Colégio dos 
Procuradores de Justiça do MP/PE. Possui atribuições idênticas às da 33ª PJDC.

TITULAR Rosa Maria Salvi da Carvalheira

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que reassumiu o órgão em 01/08/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; no 
momento não responde cumulativamente por outro órgão, mas respondeu cumulativamente nos últimos 06 meses pela 33ª PJDC, tendo 
cessado a designação em fevereiro/2014, pois é de praxe a substituição recíproca entre a 32ª e 33ª PJDC; não recebeu colaboração nos 
últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta, das 12h às 18h.
Obs.: A inspecionada ressalta que é titular da 32ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania desde março de 2005, porém ficou afastada 
para tratar de interesse particular de dezembro de 2011 a 01 de agosto de 2013.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h, conforme demanda.

Estrutura física
Funciona em prédio próprio. Há 01 gabinete, com paredes feitas com divisórias, constituí-
do de uma sala, com ar-condicionado, mesas, computador, impressora, telefone, cadeiras 
e armários. Os móveis estão em regular estado de conservação.

Estrutura de pessoal
Há 01 técnico ministerial e 01 agente administrativo cedido pelo Estado de Pernambuco, desde feve-
reiro/2014, sendo que os referidos servidores prestam auxílio, de forma compartilhada, nas 32ª e 33ª 
PJDC da Capital.

Sistema de Arquivo
Utiliza o sistema Arquimedes. Pastas ficheiros apenas de acompanhamento de dossiês de ações judiciais 
da PJ e ofícios.

Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Não realizou e tampouco acompanha atualmente nesta Promotoria de Justiça.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): A inspecionada não soube informar, com precisão, o núme-
ro total de processos que tramitam nas 1ª, 2ª e na Vara Regional da Infância e da Juventude de Recife/PE.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  01 processo.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 17 3 9 1 5 0 3 8 2 4 0 0 1
Distribuídos no mês 38 15 5 5 8 17 7 11 4 0 11 5 5
Impulsionados no mês 52 9 13 1 13 14 2 17 2 4 11 4 5
Saldo do mês 3 9 1 5 0 3 8 2 4 0 0 1 1
Audiências judiciais 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 7 19 7 12 22 23 17 13 23 13 7 6 15
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 1 2 0 1 3 2 2 6 0 0 3 0
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Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 11 37 0
Audiências Extrajudiciais 1 0 0 0 0 6 8 13 3 10 4 9 6

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 19
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

22

Em tramitação há mais de 180 dias: 7

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 55
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

23

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

2

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 1

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: 31
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: A distribuição automática e equitativa dos feitos entre as 32ª e 33ª Promotorias de Justiça 
de Defesa da Cidadania da Capital é feita pelo sistema Arquimedes.
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Obs.:  As 31 visitas realizadas se referem às unidades de acolhimento, entre agosto de 2013 até a data da inspeção, tendo sido encaminhados 
os respectivos relatórios ao CNMP, nos termos da Resolução nº 71 deste.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
A inspecionada informa as seguintes experiências: 1) está articulando, junto com outros órgãos (dentre os quais a Superintendência Regio-
nal do Trabalho, as Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, de Controle Urbano e de Turismo do Município de Recife, 
Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Conselhos Tutelares e da Infância e Juventude de Recife), a prevenção de trabalho infantil na 
Praia de Boa Viagem, além de fazer o levantamento de informações e o acompanhamento posterior pelos diversos órgãos de proteção, o 
que está sendo objeto do Inquérito Civil nº 2008.32.010, com última reunião ocorrida em 13/03/2014.  2) Realizou ação igualmente 
articulada, envolvendo também diversos órgãos, visando à prevenção da evasão escolar nas escolas da rede municipal de ensino de Recife, 
questão objeto do Inquérito Civil nº 2009.32.029.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
A Promotora inspecionada sugere que haja uma especial atenção às 32ª e 33ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania, notadamente 
para que não fique por muito tempo sem promotores de justiça respondendo por elas, com dedicação exclusiva, como ocorreu durante o 
seu afastamento para tratar de assuntos particulares entre dezembro de 2011 e agosto de 2013. Relata que esse cuidado se deve aos princí-
pios que orientam o sistema de proteção integral das crianças e adolescentes, que estabelecem o dever de prioridade absoluta, bem como 
em razão da grande demanda do órgão.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

IC 2010.32.023 22/05/13

Irregular. Instauração de PP em 13/09/10 (prazo excedido para 
convolação em IC). Sem manifestação de fevereiro de 2012 até 
maio de 2013 (instauração de IC). Sem manifestação posterior a 
maio de 2013. IRREGULAR.

IC 2010.32.021 21/01/14

Irregular. Instauração de PP em 28/07/10. Sem manifestação 
de novembro de 2010 até janeiro de 2014 (instauração do IC). 
Sem manifestação por mais de 90 dias e prazo excedido para 
convolação em IC.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Foram constatadas algumas inconformidades procedimentais nos autos dos procedimentos extrajudiciais. Os autos compulsados pela equipe 
de inspeção indicam lapsos temporais significativos sem manifestação do membro do Ministério Público, principalmente em períodos anterio-
res aos últimos 06 meses, disso decorrendo excesso de prazos para convolação de procedimentos preparatórios em inquéritos civis públicos. Há 
72 inquéritos civis públicos, 69 dos quais tramitando há mais de 01 ano. 2) A Promotora inspecionada informou afastamento para tratamento 
de assuntos particulares de dezembro de 2011 a agosto de 2013. Destacou, ainda, que foi designada para responder cumulativamente pela 33ª 
PJDC, por 05 meses, tendo cessado a designação apenas em fevereiro de 2014. Relatou que quando reassumiu suas funções em agosto de 2013, 
encontrou “aproximadamente 200 NFs sem análise nas duas Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude”. 3) Havia 48 
procedimentos preparatórios em tramitação, dos quais 19 com tramitação há menos de 90 dias e 22 com tramitação entre 90 e 180 dias, todos 
estes últimos devidamente prorrogados. A inspecionada ressalta que os 07 procedimentos administrativos preparatórios que se encontram em 
tramitação há mais de 180 dias não foram convertidos até o momento em inquéritos civis porque se referem a fatos cuja análise demonstra a 
necessidade de seus respectivos arquivamentos, e que, embora não tenha tido tempo para formalizar tais decisões, deverá fazê-lo ainda nesta 
semana; 4) Questionada pela equipe de inspeção sobre a produtividade de medidas judiciais, informou que tramitam perante esta PJ inspe-
cionada 07 ações civis públicas e 70 representações para apuração de infração administrativa desta Promotoria de Justiça; 5) A despeito das 
inconformidades noticiadas, pode-se perceber notável movimento de regularização da Promotoria de Justiça em questão a partir da reassunção 
pela Promotora de Justiça titular de suas funções, em agosto de 2013. 6) Das constatações acima referidas, infere-se que a circunstância de ter a 
32ª PJDC ficado, por longo período, sob a condução de Promotor de Justiça que acumulava funções em outra(s) Promotoria de Justiça – esta 
que apresenta movimentação expressiva - (PJ de acompanhamento de medidas socioeducativas e fiscalização de unidades de internação), aliada 
ao fato da subsequente acumulação de funções pela Promotora de Justiça titular (logo após a reassunção de suas funções na 32ª PJDC), pode 
ter implicado prejuízos na celeridade na condução das atuações ministeriais nesta PJ, que, vale ressaltar, congrega funções institucionais na pro-
teção da infância e juventude, as quais gozam de prioridade constitucional. 7) Por fim, a 32ª e 33ª PJDC contam com apoio compartilhado de 
recursos humanos de 1 (um) técnico ministerial e 1 (um) agente administrativo cedido pelo Estado de Pernambuco, este último apenas desde 
fevereiro de 2014, merecendo registro que a assessoria por profissional que possua formação em direito é fator a potencializar as atividades 
finalísticas do membro do Ministério Público.

16.57. 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, com atuação perante as 1ª, 2ª e a Vara 
Regional da Infância e da Juventude de Recife-PE, mediante o ajuizamento de ações judiciais, inclusive ações 
civis públicas, fiscalização de entidades que desenvolvem programas de abrigos em Recife/PE e dos Conselhos 
Tutelares, dentre outras atribuições judicias e extrajudiciais previstas na Resolução nº 002/05 do Colégio dos 
Procuradores de Justiça do MP/PE. Possui atribuições idênticas às da 33ª PJDC.

TITULAR Jecqueline Guilherme Aymar Elihimas (afastada para exercer a função de Coordenadora do CAOP Infância)
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SUBSTITUTO Allana Uchôa De Carvalho

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 12/12/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outro órgão; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(setembro/2013 e janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta-feira, de 12h às 18h.
Obs.: A inspecionada informa que assumiu a 33ª PJDC da Capital em 12/12/2013, sendo que, inicialmente, acumulou tais funções com 
a da sua Promotoria anterior, qual seja, a 4ª PJDC de Olinda/PE, especializada na defesa do patrimônio público. Acrescenta que, entre 02 
e 31 de janeiro de 2014 esteve de férias, somente exercendo com exclusividade as suas atribuições na 33ª PJDC da Capital a partir do dia 
03/02/2014.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física
Funciona em prédio próprio, composto de 01 gabinete, com paredes feitas com divisórias, tendo 01 
sala, com ar-condicionado, mesas, computador, impressora, telefone, cadeiras e armários. Os móveis 
estão em regular estado de conservação.

Estrutura de pessoal
Há 01 técnico ministerial e 01 agente administrativo cedido pelo Estado de Pernambuco, desde feverei-
ro/2014, sendo que os referidos servidores prestam auxílio, simultaneamente, nas 32ª e 33ª PJDC da Capital.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas ficheiros.
Sistema de Registro Utiliza pastas ficheiros para os ofícios.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui TACs em tramitação.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): A inspecionada não soube informar, com precisão, o nú-
mero total de processos referentes à sua atuação judicial que constam das 1ª, 2ª e a Vara Regional da Infância e da Juventude de Recife/PE.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 22 11 10 3 6 2 0 6 2 5 0 3 0
Distribuídos no mês 13 18 13 6 25 8 14 9 7 4 4 4 8
Impulsionados no mês 24 19 20 3 29 10 8 13 4 9 1 7 8
Saldo do mês 11 10 3 6 2 0 6 2 5 0 3 0 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 8 18 7 15 22 16 14 13 16 7 6 5 8
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 1 1 3 0 2 1 0 0 3 2 0 43 2
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 14 3
Audiências Extrajudiciais 2 0 0 1 0 1 5 4 0 0 0 1 3

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 15
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

27

Em tramitação há mais de 180 dias: 28

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 28
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

31

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: 7
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: A distribuição automática e equitativa dos feitos entre as 32ª e 33ª Promotorias de Justiça 
de Defesa da Cidadania da Capital é feita pelo sistema Arquimedes.
Obs.: As visitas informadas foram realizadas no período de exercício das funções pela entrevistada (todas em março de 2014).
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Faz parte do Comitê de Planejamento Estratégico e tem desenvolvido projetos. Nesse aspecto, coordena um projeto na área do patrimônio 
público que tem o objetivo de viabilizar a criação dos órgãos de controle interno nos Municípios, visando reduzir a corrupção. Deriva de 
experiência bem-sucedida da declarante em Olinda/PE, nos autos de um procedimento preparatório e recomendações, em que resultou na 
instituição do controle interno naquele Município. Os projetos do planejamento são ofertados às circunscrições, que elegem sua meta, sendo 
fornecido um kit. Após, há um acompanhamento com indicadores de cumprimento dos objetivos do projetos, com resultados consistentes.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) A inspecionada sugere incremento e melhoria na distribuição do quadro de servidores. Não há em toda a PJ de Infância analista com 
formação jurídica. Há Promotorias de Justiça como Itapissuma, Itamaracá, Carnaíba que apresentam baixa ou média movimentação e 
contam com analistas jurídicos. Destaca que em fevereiro houve a nomeação de 02 analistas ministeriais para esta PJ. 2) Sugere, também, 
o incremento da estrutura material, sendo que por vezes há conflito no uso do veículo da Promotoria de Justiça, havendo dificuldades no 
acesso a outros veículos de transporte que por vezes obstaculiza a realização de determinadas diligências e atuações. 3) Reputa positiva a 
evolução nas ações de planejamento estratégico no MP/PE.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº procedimento Data da instauração Situação detectada

PIP 2010.33.009 20/04/10
Irregular. Taxonomia inadequada. Sem prorrogação ou convolação em In-
quérito Civil Público. Sem manifestação de 17/01/2010 a 14/11/13.
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PIP 2011.33.005 01/03/11
Irregular. Taxonomia inadequada. Sem prorrogação ou convolação em In-
quérito Civil Público. Último impulso em junho 2011.

PP 2012.33.0072 14/06/12
Irregular (excesso prazo manifestação; sem prorrogação PP; excesso prazo 
convolação em IC). Sem manifestação desde janeiro 2013. Sem prorrogação. 
Sem convolação em ICP.

IC 2008.33.027 04/12/09 Irregular. PP instaurado em 13/11/08. Sem manifestação de novembro 
de 2012 a março de 2014.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) O padrão de fluxo de processos extrajudiciais no MP/PE verificado pela equipe de inspeção é de entrada de documentos nas PJ com regis-
tro em Arquimedes. Há, contudo, relatos de que não é realizada triagem para prévia visando à distinção de quais sejam “respostas de ofícios” ou 
“representações de irregularidade”. Os documentos são encaminhados como folhas soltas ao Promotor de Justiça responsável, a quem compete 
realizar tal triagem”. Os relatos indicam que tal prática enseja o registro de todos os ofícios como notícias de fato, mesmo os que ensejam apenas 
juntada a autos de procedimento extrajudicial em curso (respostas de ofícios expedidos pelo MP). Tal situação não chegou a ser analisada pela 
equipe de inspeção. Por sua vez, é também recorrente que as notícias de fato tramitem sem autuação em cadernos procedimentais. No caso da 
33ª PJ, a Promotora substituta informou que pessoalmente faz a triagem do que se trata de resposta de ofício/notícia de fato, determinando 
posterior autuação das Nfs.  2) Foram constatadas algumas inconformidades procedimentais nos autos dos procedimentos extrajudiciais. Os 
autos compulsados pela equipe de inspeção indicam lapsos temporais significativos sem manifestação do membro do Ministério Público.;  3) 
A inspecionada informa que assumiu a 33ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital em 12/12/2013, sendo que, inicialmente, 
acumulou tais funções com a da sua Promotoria anterior, qual seja, a 4ª Promotoria de Justiça da Cidadania de Olinda-CE, especializada na 
defesa do patrimônio público. Acrescenta que, entre 02 e 31 de janeiro de 2014 esteve de férias, somente exercendo com exclusividade as suas 
atribuições na 33ª PJ de Defesa da Cidadania da Capital a partir do dia 03/02/2014. Em períodos anteriores, a 33ª PJ esteve sob a condução 
de Promotores de Justiça em acúmulo de funções;  4) Ressalta que, em fevereiro de 2014, havia 37 inquéritos civis e 91 procedimentos admi-
nistrativos preparatórios em andamento na 33ª PJDC. No momento da inspeção, foi constada a existência de 60 procedimentos preparatórios 
e 59 inquéritos civis públicos. Não havia notícias de fato aguardando análise. O dado indica movimento expressivo de regularização da convo-
lação de procedimentos preparatórios em inquéritos civis públicos no período de fevereiro a março de 2014;  5) Questionada pela equipe de 
inspeção sobre a produtividade de medidas judiciais, informou que ainda não possui levantamento completo das ações judiciais que tramitam 
perante esta PJ e que os dados parciais obtidos são no sentido de que, considerando apenas as ações propostas de 2011 até a dada da inspeção, 
a 33ª PJ acompanha 16 representações por infração administrativa e outras 3 ações civis públicas. Não há termos de ajuste de conduta sob fis-
calização. Em relação à produtividade conclusiva de procedimentos (TACs e ACPS), embora não nula, é reduzida para um PJ especializada em 
tutela coletiva; 6) As visitas informadas foram realizadas no período de exercício das funções pela entrevistada (todas em março de 2014); 7) A 
despeito das inconformidades noticiadas, pode-se perceber notável movimento de regularização da Promotoria de Justiça em questão a partir 
da assunção plena das funções pela Promotora de Justiça entrevistada, em período recente (fevereiro 2014); 8) Das constatações acima referidas, 
infere-se que a circunstância de ter a 33ª PJDC ficado, por longo período, sob a condução de Promotores de Justiça que acumulavam funções 
em outra(s) Promotoria de Justiça que apresenta movimentação expressiva (PJ de acompanhamento de medidas socioeducativas e fiscalização 
de unidades de internação e PJ de tutela coletiva da infância), pode ter implicado prejuízos na celeridade na condução das atuações ministeriais 
nesta PJ, que, vale ressaltar, congrega funções institucionais na proteção da infância e juventude, as quais gozam de prioridade constitucional; 
9) Por fim, a 32ª e 33ª PJDC contam com apoio compartilhado de recursos humanos de 1 (um) técnico ministerial e 1 (um) agente adminis-
trativo cedido pelo Estado de Pernambuco, este último apenas desde fevereiro de 2014, merecendo registro que a assessoria por profissional 
que possua formação em direito é fator apto a potencializar as atividades finalísticas do membro do Ministério Público; 10) A entrevistada da 
33ª PJDC (Dra. Allana) suscita a discussão sobre uma possível ausência de critérios objetivos na alocação de servidores de nível superior em 
direito, informando que algumas promotorias de interior (Itapissuma, Itamaracá, Carnaíba) contam com a lotação de tais servidores, mesmo 
com volume de trabalho médio ou reduzido. O mesmo relato se repisa em entrevista da Promotoria de Patrimônio Público (Dra. Lucila); 
11) Ainda em relação aos dados, havia registro de 5 arquivamentos de no Arquimedes, mas apenas 2 foram indeferimentos de notícia e fato. As 
outras 03 movimentações tinham natureza jurídica de redistribuição de feitos (remessa a outros órgãos). Na entrevista da 33ª PJ foi relatado 
que a dificuldade não está no registro da movimentação (possui campo distribuição), mas no registro da situação de autos - que não con-
templaria previsão de “processo redistribuído”, levando à prática institucional de registro dos remetidos como “arquivados”, para evitar que 
os autos fiquem sem baixa. Refere, ainda, inexistir no Arquimedes movimento “instauração de procedimento preparatório”, sendo também 
tais atuações registradas como “despacho com diligência”. Tais práticas podem ensejar imprecisões terminológicas aptas a distorcer dados de 
produtividade do MPPE; 12) Não apenas nesta 33ª PJDC, como na 1ª PJDC, foi informada dificuldades e equívocos no de registro eletrônico 
de dados. Solicitadas informações à equipe de TI do MP/PE, foi informado que o sistema Arquimedes possui ferramenta para a redistribuição 
de autos. A recorrência do relato de dificuldades de manuseio do Arquimedes sugere a necessidade de qualificação de membros e servidores.

16.57.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua resposta, a Promotora de Justiça Allana Uchoa de 
Carvalho, remeteu cópia da manifestação já encaminhada ao CNMP, com data de 21/10/2014, quando de 
sua resposta à Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo – RIEP - nº 0.00.000.001339/2014-37, 
instaurada em seu desfavor, cuja tramitação ocorreu sob relatoria do Exmo. Conselheiro Leonardo Carvalho, 
com decisão de arquivamento, sob fundamento no art. 43, IX, b, do RICNMP, datada de 11/12/2014. 



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

210

16.58. 34ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Promoção e Defesa do Direito Humano à Saúde

TITULAR Helena Capela Gomes Carneiro Lima

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em agosto/2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 11ª PJDC da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo 
de férias (setembro/2013); cumpre expediente nas quartas e quintas-feiras, de 9h30min às 19h30min e nas segundas, terças e sextas-feiras, 
de 12h30min às 19h30min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.
Estrutura física Funciona em prédio próprio. Há 01 gabinete e 02 salas de apoio administrativo.
Estrutura de pessoal Existem 02 analistas e 03 técnicos.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Não há TAC's celebrados. O gestor administrativo não aceita celebrar TAC's.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar (os processos são todos físicos).
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -
Distribuídos no mês 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 -
Impulsionados no mês 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 -
Saldo do mês 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obs.: A promotora não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na presente 
data a informação da necessidade de tal relatório. Os dados acima não espelham a realidade da Promotoria de Justiça.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 22 5 15 5 15 7 35 52 43 19 7 3 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento s/ Remessa 11 9 6 5 12 6 16 8 17 8 13 10 -
Arquivamento c/ Remessa 11 22 11 10 9 12 10 9 8 7 14 3 -
Audiências Extrajudiciais 7 5 0 5 4 9 5 13 12 4 11 4 -
Obs.: A Promotora não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na presente 
data a informação da necessidade de tal relatório. Os dados acima não espelham a realidade da Promotoria de Justiça. A Promotora infor-
mou que tramitam na promotoria em torno de 300 (trezentos) procedimentos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -
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Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: -
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

-

Em tramitação há mais de 180 dias: -

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: -
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

-

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

-

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

-

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento -
Recomendações feitas nos últimos 12 meses -

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: -
Estabelecimentos prisionais: -
Centros de internamentos provisórios: -
Outras unidades de atendimento: -
Estabelecimentos de idosos: -
Estabelecimentos de deficientes: -
Estabelecimentos de Saúde: -
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: -
Fundações: -

Qual o critério de recebimento de feitos: Sistema Arquimedes faz a distribuição igualitária entre 11ª e 34ª Promotoria de Justiça de 
Defesa da Cidadania da Capital.
Obs.: A Promotora não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na presente 
data a informação da necessidade de tal relatório.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Grupo de trabalho realizado por meio de um inquérito civil visando à regularização da distribuição de medicamentos padronizados (IC 
feito em conjunto com a 11ªPJ). Por recomendação da PJ, o Estado criou comitês de médicos para avaliação de medicamentos que não 
estão padronizados – o comitê tem 30 (trinta) dias para avaliar a prescrição de medicamentos não padronizados. A Promotora relata que, a 
partir disso, o número de reclamações na Promotoria diminuiu sensivelmente.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
A inspecionada informa da necessidade de contratação de servidores para apoio administrativo e jurídico (inclusive para notificação de 
pessoas – oficial de diligências), bem como de melhoria na estrutura física.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
PP 124/2013 29/10/13 Irregular. Despacho de prorrogação somente em 5.2.2014.

Inquérito Civil 010/2009 18/01/10
Irregular. Fora do prazo. PP convertido em IC em 
18.1.2010. Despacho de prorrogação em 15.4.2011 e em 
22.11.2012. Não há despacho de prorrogação atual.
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16.58.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua manifestação, a Promotora de Justiça Helena Ca-
pela Gomes, enviou cópia do Ofício nº 1253/2014-34ª/11ª PJS, anteriormente remetido à Corregedoria 
local, em que relata àquele órgão as desconformidades existentes entre os saldos de cargas do sistema Arqui-
medes com a realidade fática das promotorias de saúde da capital. Apresentou, também, cópia de expediente, 
já encaminhada ao CNMP, com data de 10/11/2014, assinado conjuntamente com o Promotor de Justiça 
Clóvis Ramos Sodré da Mota, referente à Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo – RIEP - nº 
0.00.000.001454/2014-10, cuja tramitação ocorreu sob relatoria do Exmo. Conselheiro Leonardo Carvalho, 
com decisão de arquivamento, sob fundamento no art. 43, IX, c, do RICNMP, datada de 11/12/2014.

16.59. 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Direito humano ao Transporte na Região Metropolitana.

TITULAR Humberto da Silva Graça

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em setembro/2007; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de 
aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 32ª PJDC da Capital; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda 
a sexta-feira, de 13h30min às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h, eventualmente pela manhã.
Estrutura física Funciona em prédio próprio, onde há 1 (uma) sala.
Estrutura de pessoal Existem 01 analista e 01 estagiário.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Não há.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribuídos no mês 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impulsionados no mês 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo do mês 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: O Promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na presente 
data a informação da necessidade de tal relatório.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 0 3 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Obs.: O Promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na presente 
data a informação da necessidade de tal relatório.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 10

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 8
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

57

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

2

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

27

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento 0

Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado

Estabelecimentos prisionais: Prejudicado

Centros de internamentos provisórios: Prejudicado

Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Estabelecimentos de idosos: Prejudicado

Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado

Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.

Obs.: O Promotor não possuía estes dados no momento da inspeção. Informou que a Corregedoria local repassou somente na presente 
data a informação da necessidade de tal relatório.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS

O membro inspecionado participou de grupos de enfrentamento a crimes praticados por organizações criminosas.
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SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Informa a necessidade de serem chamados os candidatos que passaram no último concurso público para analista e técnico para auxiliarem 
nas Promotorias de Justiça. Relata que há recurso orçamentário e que há extrema necessidade em chamar estes concursados, contudo existem 
muitos funcionários no Ministério Público de Pernambuco contratados por meio de empresa terceirizada, principalmente pessoas oriundas 
das cidades de Goiana e Paulista. 2) Relata que tanto o GAECO quanto o setor de inteligência não funcionam em razão de falta de vontade 
política. 3) Destaca, também, que existem muitas designações cruzadas entre promotores do interior, de modo que estes promotores recebem 
indevidamente adicionais para tanto. 4) Salienta, ainda, que as Promotorias da Cidadania da Capital não possuem carros à disposição, não em 
razão da escassez de veículos na instituição, mas porque muitos carros ficam alocados para determinados funcionários (membros ou não). 
Relata que muitos destes funcionários não precisam utilizar os veículos, mas os têm à disposição, inclusive para que sejam buscados em suas 
residências e levados ao trabalho. 5) Afirma, por fim,  que o atual Procurador-Geral de Justiça foi candidato a prefeito no município de Paulista.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Proc. Preparatório 3331743 04/11/13 Irregular. Não há despacho de prorrogação.
Proc. Preparatório 2947662 30/07/13 Irregular. Não há despacho de prorrogação.
Proc. Preparatório 2858330 04/07/13 Irregular. Não há despacho de prorrogação.

16.59.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Ao tempo em que tomou ciência do teor deste relatório, o 
Promotor de Justiça Humberto da Silva Graça, apresentou cópia de expediente já encaminhado ao CNMP, 
em decorrência de sua manifestação à Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo – RIEP - nº 
0.00.000.001340/2014-61, cuja tramitação ocorreu sob relatoria do Exmo. Conselheiro Fábio George Cruz da 
Nóbrega, com decisão de arquivamento sob fundamento no art. 43, IX, b do RICNMP, datada de 03/11/2014.
 

16.60. 39ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Promover e Acompanhar Ação Judicial e Extrajudicial de Direito Coletivo. Acompanhar a execução de medidas 
socioeducativas para internação e semi-internação em toda a região metropolitana e para liberdade assistida em 
relação a Recife. Atuação extrajudicial na fiscalização das entidades de internação de adolescentes. Atribuições 
extrajudiciais limitadas execução de medidas socioeducativas (não possui atribuições na matéria protetiva da tutela 
coletiva da infância e juventude). Atribuições idênticas às da 6ª PJ de Defesa da Cidadania da Capital.

TITULAR Josenildo da Costa Santos

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em julho/2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; exerce o magistério no Curso preparatório ATF Cursos Jurídicos (privada), carga horária variável (atualmente, terça-feira das 
19h às 22h; sexta-feira das 19h às 22h e sábado das 09h às 12h). Não exerce a advocacia; não está respondendo a procedimento adminis-
trativo disciplinar, embora tenha respondido a uma sindicância, há mais de 10 anos, a qual restou arquivada sem a instauração de PAD; não 
responde cumulativamente por outro órgão; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(fevereiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta, de 12h30min às 18h e realiza as inspeções pelo turno da manhã.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Conforme livre demanda.
Estrutura física Prédio próprio. Há 01 gabinete pequeno, com mobiliário em condições razoáveis e 01 computador.

Estrutura de pessoal
Existem 01 psicólogo, que atende de forma compartilhada às 6ª e 39ª PJDC e 01 estagiário; 02 servido-
res estatutários e 02 servidores cedidos pelo Executivo Estadual; 03 servidores terceirizados e 02 (dois) 
estagiários de ensino médio que atendem de forma compartilhadas todas as PJDC.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e pastas para os ofícios.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de TACs, transações penais e outros acordos? Não celebrou TACs durante sua atuação.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 3.693 processos na Vara Regional.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  56 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 1 96 323 488 746 998 1040 973 460 68 1 0
Distribuídos no mês 2 208 360 224 324 402 635 337 459 300 238 343 305
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Impulsionados no mês 1 113 136 62 68 152 596 401 974 692 305 305 249
Saldo do mês 1 96 320 485 744 996 1037 976 458 68 1 39 56
Audiências judiciais 0 6 6 6 26 19 32 23 16 32 17 1 6
Obs.: Justifica o fluxo instável de processos nos últimos 12 meses antecedentes em razão de requerimentos relativos à adequação da defesa 
de advogados das unidades e pela Defensoria Pública, tendo inicialmente havido aumento de fluxo (agosto/novembro) e, atualmente, a 
retenção de diversos autos, que se encontram com vistas à Defensoria Pública.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 2 3 3 4 1 8 2 3 7 4 1 1 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 3 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: O inspecionado informa que não ajuizou ações civis públicas no ano de 2013, tampouco celebrou termos de ajustamento de conduta. 
Há duas ações civis públicas sob acompanhamento desta PJ, ajuizadas pelo Promotor de Justiça que antecedeu o entrevistado. Informou 17 
arquivamentos sem remessa em 2013 e 02 com remessa.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 6
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 6
Em tramitação há mais de 1 ano (ver prorrogação): 2

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: 0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: 0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento 0
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Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: 36
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Em razão da matéria e em relação à 6ª PJ. Ccritério acordado internamente com outro Promotor titular.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Melhoria na estrutura de pessoal da Promotoria de Justiça, devendo a PJ contar com apoio técnico de ao menos 01 (um) analista de forma com-
partilhada entre a 6ª e 39ª PJ. 2) Melhoria no atendimento do suporte técnico das instituições do MP. 3) Aprimoramento da qualificação quanto ao 
fluxo de documentos e procedimentos extrajudiciais e aos conhecimentos basilares dos instrumentos de atuação do MP nesta seara.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) O Promotor de Justiça relata que possui atribuições idênticas às da 6ª Promotoria de Justiça da Defesa da Cidadania. Não obstante as atribuições 
sejam solidárias, tendo por objetivo otimizar a atuação das Promotorias de Justiça, estabeleceram divisão interna, tendo ficado o entrevistado da 39ª PJ 
encarregado das manifestações nos autos de todos os processos de medidas de internação e da realização das fiscalizações de unidades (05 centros de 
internação). Para a 6ª PJ ficou estabelecida a manifestação nos autos das medidas de semiliberdade e de liberdade assistida, bem como a realização de 
inspeções nas unidades de semiliberdade (04 unidades). Tal distribuição é informalmente “acordada” entre os Promotores de Justiça e foi comunicada 
à Corregedoria do MP/PE; 2) O Promotor de Justiça entrevistado menciona irregularidade prática relativa ao efetivo exercício das atribuições desta 
39ª PJ de funcionar perante as execuções de medidas socioeducativas do Município de Cabo de Santo Agostinho, que se encontra na região metro-
politana. Informa que embora tais funções estejam previstas normativamente como das 6ª e 39ª PJDC, na prática, como existe uma Vara Regional 
no Cabo de Santo Agostinho na qual tramitam os autos, é o Promotor de Cabo de Santo Agostinho quem atua nos autos das referidas execuções. 
Registra que as 6ª e 39ª PJ de Defesa de Cidadania, embora não se encarreguem dos processos de Cabo de Santo Agostinho, realizam as inspeções 
na unidade de internação localizada no Cabo; 3) Embora tenha informado atual acumulação, relata que é frequente a designação para acumulação 
nesta PJ, tendo acumulado funções na Tutela Coletiva da Infância (32ª e 33ª PJDC), por um período aproximado de 06 (seis) meses no ano de 2013. 
Relata também acumulação em setembro de 2013 da 41ª PJ e em janeiro de 2014 da 42ª PJ; 4) Questionado sobre os critérios para a designação 
para acúmulo de funções, respondeu que a escolha se dá pela “disponibilidade do promotor”, não havendo normatização de substituição automática; 
5) em mais de uma oportunidade nesta inspeção, foi referida a ausência de normatização e estabelecimento de critérios objetivos para as designações 
de acúmulo de função no MP/PE; 5) Relata que os servidores administrativos da secretaria da PJ somente realizam atividades de registro e controle 
de entradas e saídas de autos, sendo as demais atividades administrativas realizadas diretamente pelo membro do MP (tais como redigir ofícios e 
secretariar procedimentos). Refere a prejuízos no desempenho de suas funções em virtude da deficiência do quadro de pessoal. Refere dificuldades 
envolvendo a descontinuidade dos contratos de estágio, tendo informado que não teve estagiário, “em todo o ano de 2013”; 6) Foram constatadas 
algumas inconformidades procedimentais nos autos dos procedimentos extrajudiciais. Os autos compulsados pela equipe de inspeção indicam 
alguns lapsos temporais sem manifestação do membro do Ministério Público. Merece registro que o promotor de justiça entrevistado acumulou 
funções em períodos reiterados nos últimos 12 meses e que a estrutura de pessoal é deficitária, fatores aptos a ensejar prejuízos na atuação funcional; 
7) Também na 39ª PJDC foram verificados equívocos anteriores nos registros de movimentos no sistema Arquimedes. Foi apresentado à equipe 
de inspeção relatório de pendências encaminhado pela Corregedoria, quando em inspeção realizada em janeiro de 2014. Em tal relatório consta a 
pendência de 34 notícias de fato nesta PJ, quando, segundo o promotor de Justiça, não há nenhuma NF conclusa. O registro do sistema demonstra 
3 Inquéritos Civis Públicos, quando há 08 ICPS. Nos PPs há registro de 05 no sistema, e são 06 em tramitação. Havia 56 autos judiciais em gabinete 
e o sistema acusava 77 autos (diferença de 21 processos). Reputa equívocos na alimentação do sistema; 8) Quanto às notícias de fato pendentes, foi 
verificado por ocasião da inspeção que todos os documentos que ingressavam nesta PJ eram registrados como notícia de fato, independentemente 
de sua natureza jurídica de representação de irregularidade (p. ex. Respostas a ofícios). Após a visita da Corregedoria, o declarante vem buscando 
localizar tais documentos em aberto, visando a regularizar o registro desta PJ no Arquimedes, não tendo logrado finalizá-la. Quanto às demais incon-
sistências reputa possível que ainda haja equívocos nos registros realizados pela Secretaria; 9) O entrevistado, a propósito, afirma que “antes autuavam 
tudo como NF, agora não autuam nada, e vêm perguntar, o que é isto?”. Ademais, as NFs não são autuadas, vão para conclusão como “folhas soltas”; 
10) a menção a dificuldades no manuseio do sistema Arquimedes e a ausência de uniformidade no fluxo de tramitação de documentos no MP/
PE é recorrente nas Promotorias de Justiça inspecionadas por esta equipe; 11) Havia movimento de formalização de procedimentos preparatórios e 
inquéritos civis em janeiro de 2014 (todos os PPs autuados nesta data e, dos 08 ICs em curso na PJ, 06 foram instaurados e autuados em data idêntica 
06/01/14; outros 02 tramitavam há mais de 01 ano). O entrevistado reconhece que formalizou os PPs a partir da visita da Corregedoria local, que 
instou à regularização das notícias de fato em aberto no Arquimedes.
12) O inspecionado informa alimentação regular de relatórios de inspeção ao CNMP. Autos Judiciais regulares. Data da última vista do dia 
24/03/14; 13) A questão estrutural da 39ª PJ merece menção: 01 gabinete pequeno, com mobiliário em condições razoáveis; 01 computador. Não 
há sala ou computador para o estagiário, que “reveza” com o entrevistado o uso da única mesa e do computador do gabinete.
14) Há referência do 39ª PJDC de demora do CEMAT – Centro de Engenharia do MPPE – na resposta de solicitações técnicas formuladas no 
bojo de procedimentos extrajudiciais, mormente considerando a norma de prioridade das questões voltadas a crianças e adolescentes.
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16.61. 41ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante as 3ª e 4ª Varas da Infância e Juventude da Capital (tem competência para processar e julgar os atos 
infracionais), além da atividade extraprocessual referente aos procedimentos especiais de apuração de atos infra-
cionais, nos termos da Resolução-CPJ nº 006/2011(cópia anexada ao presente termo).

TITULAR Katarina Morais de Gusmão

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 04/07/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outro órgão; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(setembro/2013 e janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta-feira, de 11h às 18h30min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 11h às 18h30min.

Estrutura física

Funciona em prédio próprio. Há 01 gabinete, constituído de 01 sala, com ar- condicionado, mesas, 
computadores, impressora, telefone, cadeiras, armários e 01 mesa para o estagiário. Os móveis estão 
em regular estado de conservação. O gabinete é compartilhado com o estagiário e outro Promotor 
de Justiça.

Estrutura de pessoal

Há 02 técnicos ministeriais efetivos, bem como outros 02 agentes administrativos cedidos, os quais 
auxiliam as 05 Promotorias de Justiça com atribuições atinentes aos atos infracionais, bem como as 6ª e 
39ª PJDC da Capital, sendo que um dos técnicos ministeriais também auxilia outras promotorias. Há, 
ainda, 01 estagiário exclusivo.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e Pastas fichários.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes (peças processuais) e pasta ficheiro (ofícios).
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de TACs, transações penais e outros acordos?  Prejudicado.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 767 processos na 3ª Vara da Infância de Juventude da Capital; 
e 885 processos na 4ª Vara da Infância e Juventude da Capital.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  07 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 5 5 7 4 7 10 5 18 7 4 0 2 2
Distribuídos no mês 56 54 54 42 77 76 69 83 73 55 59 69 153
Impulsionados no mês 56 52 57 39 74 81 56 94 76 59 57 69 148
Saldo do mês 5 7 4 7 10 5 18 7 4 0 2 2 7
Audiências judiciais 93 39 60 63 77 77 114 82 62 70 16 67 57

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 3 1 1 2 4 2 0 2 3 2 0 0 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 32

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Há distribuição equitativa e automática entre as 5ª, 23ª, 24ª, 41ª e 42ª Promotorias de Justiça 
de Defesa da Cidadania da Capital.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO

Deficiência na estrutura física e de recursos humanos, sobretudo quanto a este último ponto. Sugere que seja feito concurso público para 
aumentar o quadro de pessoal e suprir as necessidades da 41ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO

Não foram relatadas experiências inovadoras.

16.61.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua manifestação, a Promotora de Justiça Katarina 
Morais de Gusmão, esclareceu os seguintes pontos: 1) Que assumiu a referida Promotoria de Justiça no dia 
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04/07/2012, após remoção, e não em 2013, como restou consignado no presente relatório; 2) Que afastou-se 
das atividades ministeriais, para gozo de férias, nos meses de abril/2013, setembro/2013 e janeiro/2014; 3) 
Quanto à estrutura física, a época da inspeção, trabalhava em 01 (um) gabinete, com uma mesa, um computa-
dor, uma impressora, uma mesa de canto, um armário, quatro cadeiras e telefone, compartilhada apenas com 
um estagiário, sem compartilhar com outro Promotor de Justiça; 4) que os feitos com vista ao Ministério Pú-
blico, no total de 07 (sete), foram encaminhados para a Promotoria de Justiça no dia da realização da inspeção.

16.62. 42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante as 3ª e 4ª Varas da Infância e Juventude da Capital (a qual tem competência para processar e julgar 
os atos infracionais), além da atividade extraprocessual referente aos procedimentos especiais de apuração de atos 
infracionais e procedimentos, nos termos da Resolução-CPJ nº 006/2011 (cópia anexada ao presente termo).

TITULAR Hélio José de Carvalho Xavier (afastado para exercer atividade de Assessor na CGMP).

SUBSTITUTO Ana Maria Sampaio e Maria Lizandra Lira de Carvalho (respondem cumulativamente pelo órgão)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A inspecionada Ana Maria Sampaio assumiu o órgão em 01/09/2012; reside na comarca de lotação; não participa de curso de aperfeiçoa-
mento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente pela 4ª PJDC de Olinda/PE; recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(15 dias em janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta-feira, de 12h às 18h.
A inspecionada Maria Lizandra Lira de Carvalho assumiu o órgão em 04/10/2012; reside na comarca de lotação;  participa do curso de 
Doutorado em Direito Penal Juvenil na Universidade de Frankfurt, na Alemanha;  não exerce o magistério nem a advocacia;  não res-
pondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar;  responde cumulativamente pela 3ª PJ de Igarassu/PE, da qual é 
titular;  recebeu colaboração nos últimos 06 meses;  não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a 
sexta-feira, de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física
Funciona em prédio próprio. Há 01 gabinete, constituído de 01 sala, com ar- condicionado, mesa, 
computador, impressora, telefone, cadeiras, armário e uma mesa para o estagiário. Os móveis estão em 
regular estado de conservação. O gabinete é compartilhado com o estagiário e as inspecionadas.

Estrutura de pessoal
Há 02 técnicos ministeriais efetivos, bem como outros 02 agentes administrativos cedidos, os quais 
auxiliam as 05 Promotorias de Justiça com atribuições atinentes aos atos infracionais. Há, ainda, 01 
estagiário exclusivo.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e Pastas Fichários.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes e Pastas Fichários para as peças processuais e ofícios.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado.
Obs.: Quanto ao item referente ao horário de funcionamento do órgão, assinala que há revezamento entre as Promotorias que atuam na 
área de atos infracionais, sendo que, em datas preestabelecidas, o órgão funciona pela manhã, de modo a realizar as oitivas informações, bem 
como preparar, conforme o caso, os pedidos de arquivamento, remissões ou representações. Consta, junto ao termo, a cópia da tabela de 
controle referente a mencionado revezamento.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 767 processos na 3ª Vara da Infância de Juventude da Capital; 
e 885 processos na 4ª Vara da Infância e Juventude da Capital.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  01 processo (situação regular – vista na data da inspeção, ou seja, 
25/03/2014).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 4 2 8 2 3 2 11 10 10 14 5 2 3
Distribuídos no mês 39 61 55 34 77 92 77 81 95 63 82 81 124
Impulsionados no mês 42 55 61 33 78 83 78 81 91 72 85 80 126
Saldo do mês 1 8 2 3 2 11 10 10 14 5 2 3 1
Audiências judiciais 56 58 40 46 65 66 59 100 89 59 107 34 34

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
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PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 2 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: As audiências informadas, no total de 08, referem-se à oitiva informal de adolescente.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Há distribuição equitativa e automática entre as 23ª, 5ª, 41ª, 42ª e a 24ª Promotorias de 
Justiça de Defesa da Cidadania da Capital.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
As inspecionadas relatam que os dados do sistema Arquimedes não são plenamente confiáveis, não sabendo informar se os problemas decor-
rem de falhas do sistema ou na alimentação dos dados. Caso o problema seja do programa, sugerem a utilização de outro sistema ou o aper-
feiçoamento do atual. E, na hipótese de ser um problema na alimentação dos dados, que haja um treinamento dos servidores responsáveis.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

O Procedimento analisado encontrava-se em situação regular.

16.63. CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE SOBRE AS 1ª E 3ª PROMOTORIAS DE JUS-
TIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DA CAPITAL

a) O gabinete é pequeno, com estrutura simples e algumas paredes feitas com divisórias. Há equipe interdis-
ciplinar da Procuradoria Geral de Justiça formada por 02 psicólogas e 01 assistente social, que presta apoio 
simultâneo a todas as Promotorias de Justiça da Infância e Juventude da Capital.

b) As promotoras de justiça das 1ª e 3ª PJDC relataram dificuldades na tramitação das representações oriundas 
do Disque-Denúncia. Questionadas sobre qual a atribuição extrajudicial atribuída às 1ª e 3ª Promotorias e 
Justiça da Defesa da Cidadania da Capital, responderam que não possuem funções na seara extrajudicial. No 
entanto, admitiram que vêm recebendo ordinariamente representações de disque denúncia, as quais repor-
tam, em regra, fatos relativos a questões de tutela de direitos individuais. Segundo informado, tais represen-
tações são recebidas via e-mail pelo CAOP da Infância e Juventude e distribuídas às promotorias de justiça. 
Solicitado pela equipe de inspeção cópia do ato regulamentar das atribuições das 1ª e 3ª Promotorias de Jus-
tiça da Cidadania da Capital, informaram as entrevistadas não possui-lo, não tendo sido possível no momento 
da inspeção analisar a atual previsão normativa definidora das atribuições de tais promotorias de justiça.  

16.63.b. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A resposta à alínea “b” encontra-se inserida na manifesta-
ção da alínea “d”.

c) Havia na 1ª PJDC um volume de 34 representações do disque-denúncia sem a correspondente autuação 
como Notícia de Fatp. Das 34 representações, 14 datavam de 2012, 17 datavam de 2013 e apenas 03 datavam 
do ano de 2014. Tais dados indicam atraso significativo na análise de representações. Por sua vez, na 3ª PJDC 
havia um volume de 28 representações do disque-denúncia sem a correspondente autuação como NF. Das 
28 representações, apenas 03 datavam de 2013 e 25 datavam do ano de 2014. Havia atraso na análise das NF 
(s), não tão significativo quanto o encontrado na 1ª Promotoria de Justiça.
Justificativa: Tanto na 1ª como na 3ª PJDC foram relatados intervalos relevantes entre a data de recebimento 
da representação pelo CAOP e a distribuição para as PJs. Em razão da justificativa apresentada e de tratarem as 
representações de denúncias “on line”, que podem demandar diligências preliminares para a configuração de 
elementos mínimos a embasar investigação, a equipe de inspeção deixou de apor IRREGULAR na avaliação 
das notícias de fato inspecionadas no quadro acima.
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d) Restou constatado que as representações dirigidas às 1ª e 3ª PJDC, seja oriundas de disque-denúncia, seja 
as relativas às guias de acolhimento de menores em entidades, não são autuadas como Notícias de Fato, mas 
processadas como “folhas soltas”. A autuação como cadernos procedimentais somente ocorre a partir da de-
cisão de instauração de procedimento preparatório.

16.63.d. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A equipe de inspeção questiona sobre o disciplinamento 
quanto aos critérios de recebimento, distribuição e tramitação de notícias de fato oriundas do disque-de-
núncia (especificamente, “Disque 100”) ou demais canais de comunicação com a sociedade civil. Inexiste 
orientação específica para as mencionadas notícias de fato, que hão de seguir a mesma tramitação que as 
oriundas de outras fontes. A possibilidade de encaminhamento ao Conselho Tutelar, à Delegacia de Polícia 
ou à Central de Inquéritos, com acompanhamento das medidas adotadas, foram verbalmente comentadas 
com as titulares dos cargos de 1º e 3º Promotor de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital. Em que pese 
boa parte dos casos encaminhados pelo meio referido dizer respeito a direitos individuais indisponíveis, a 
ausência de regulamentação local e nacional quanto à tramitação de procedimentos administrativos stricto 
sensu fez com que a Corregedoria Geral local optasse por orientar no sentido de serem utilizadas as regras 
pertinentes a direitos transindividuais.

e) As promotoras de justiça entrevistadas justificaram a não autuação de NF aduzindo o se-
guinte:

e.1) as representações contidas normalmente nas notícias de disque-denúncia não tratam de matéria de atri-
buição das promotorias de justiça de proteção à infância e juventude, ora devendo ensejar providência pelos 
órgãos de proteção do poder executivo, ora persecução criminal. Em razão disso, as entrevistadas recebem tais 
representações e diligenciam no encaminhamento ao conselho tutelar ou às promotorias criminais.

e.2) As entrevistadas entendem que as guias de acolhimento de menores possuem natureza jurídica de autos 
judiciais, razão pela qual não configurariam representação a ensejar autuação como notícia de fato.

f) Em relação à letra “a)”, do item ‘e’ acima, a equipe de inspeção pode verificar que são proferidos des-
pachos de arquivamento a partir das representações via Disque-Denúncia, o que equivaleria ao despacho de 
indeferimento de instauração de PP ou IC. Tais despachos contém determinação regular de comunicação ao 
representante e, em regra, mencionam como cláusula a advertência ao órgão destinatário para que se proceda 
nova comunicação ao MPES, na hipótese de exorbitância das competências próprias sem solução da questão. 
A condução das promotoras de justiça é, nesse particular, cautelosa e regular, devendo ser reconhecido que é 
recorrente no âmbito institucional do Ministério Público a discussão sobre a necessidade de estabelecer cri-
térios e triagem de tais representações, sob pena de sobrecarga dos órgãos ministeriais com o desempenho de 
funções próprias de outros órgãos de proteção social. Contudo, a despeito de tais ponderações, merece registro 
que as 34 representações via Disque-Denúncia localizadas na 1ª PJ não se encontravam adequadamente des-
pachadas e a ausência de autuação formal em cadernos procedimentais prejudica a fiscalização e controle da 
tramitação de tais denúncias.

g) Merece registro ainda que os procedimentos preparatórios em tramitação na promotoria de justiça tinham 
datas de autuação divididas em dois blocos, com despachos proferidos em datas idênticas (janeiro 2014 e fe-
vereiro 2014), o que indica que a instauração dos procedimentos não se deu de forma sequencial e contínua, 
mas como impulso de regularização de notícias de irregularidades protocoladas em datas pretéritas. A própria 
entrevistada afirmou que tais autuações somente começaram a ocorrer a partir de orientações da corregedora 
local, em inspeção realizada recentemente. Despacho de instauração de procedimentos preparatórios ade-
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quadamente apostos como folhas de rosto, mas sem delimitação do objeto pelo promotor de justiça (assunto 
consta da capa), nem indicação de representante e representado.

h) A inspecionada relata que não há estrutura suficiente de pessoal para fazer a autuação de todas as represen-
tações como notícia de fato. Foi relatado que o dado em relação ao número de notícias de fato registradas no 
Arquimedes não corresponde à realidade fática da Promotoria, pois houve um equívoco anterior nos registros 
de arquivamentos, problema este que ainda está sendo sanado. Também nesta PJ surge relato de dúvidas na 
adequação do registro do Arquimedes para movimento de redistribuição. Assim como aposto no termo da 1ª 
PJDC, solicitadas informações à equipe de TI do MPPE, foi informado que o sistema Arquimedes possui ferra-
menta para a redistribuição de autos.

i) Não apenas na 1ª e 3ª PJDC, como na 33ª Promotoria de Justiça da Defesa de Cidadania foi informada 
dificuldade de registro da distribuição. Na entrevista da 33ª PJ foi relatado, contudo, que a dificuldade está 
não no registro da movimentação (possui campo distribuição), mas no registro da situação de autos que não 
contempla previsão de “processo redistribuído”, levando à prática institucional de registro dos remetidos como 
“arquivados”, o que consistiria imprecisão terminológica.

j) As distorções entre os dados de produtividade fornecidos pela Corregedoria ao CNMP e aqueles corres-
pondentes à realidade foi explicada como decorrentes de equívocos cometidos pelos servidores na alimentação 
do sistema Arquimedes, circunstância relatada em mais de uma promotoria de justiça inspecionada por esta 
equipe, o que sugere a necessidade de qualificação de membros e servidores.

l) A despeito das inconformidades noticiadas quanto à autuação e tramitação de representações, pode-se 
perceber movimento de regularização da promotoria de justiça em questão, especialmente a partir da visita e 
orientações da Corregedoria local.

m) Autos judiciais com prazo de manifestação regulares.

n) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.64. CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE SOBRE AS 7ª, 9ª, 11ª, 12ª, 16ª, 18ª, 20ª, 21ª, 
25ª, 30ª, 31ª, 34ª E 36ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA 

a) Esta equipe encontrou problemas com o formulário de informações estatísticas em todas as promotorias 
de justiça inspecionadas. De maneira geral, os membros relataram que os dados constantes no documento que 
lhes foi apresentado não correspondiam à realidade do órgão examinado. Disseram também que não tiveram 
acesso prévio, a fim de procederem ao devido preenchimento. Em suma, a Corregedoria local, além de prestar 
informações incorretas, não disponibilizou o formulário aos promotores de justiça.

b) O prédio onde funcionam as promotorias demonstra-se inadequado para tanto. Além de estar passando 
por reformas que dificultam o acesso às instalações, verifica-se a absoluta ausência de padronização das salas 
dos promotores. Algumas são bastante grandes, muitas são bem pequenas, outras não possuem janelas, e há o 
caso de três promotores dividindo a mesma sala.

16.65. CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE SOBRE AS 14ª, 15ª, 25ª* 26ª E 27ª PROMO-
TORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA

a) O padrão de fluxo de entrada de documentos extrajudiciais na Promotoria de Justiça do Patrimônio Pú-
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blico informado pela 14ª Promotora de Justiça é a distribuição de representações aos promotores de justiça 
com atribuições na matéria, para análise e posterior autuação como notícia de fato. Foi verificado nas PJs do 
Patrimônio Público a prática de solicitação de complementação de dados da representação (normalmente 
oriundas dos disque-denúncias), antes mesmo de sua autuação como notícias de fato.

b) Os promotores de justiça entrevistados aduziram a necessidade de melhoria do processo de encami-
nhamento de tais representações que, no MP/PE, são admitidas por diversos canais (Ouvidoria, CAOPs, 
Corregedoria e 0800), e muitas vezes analisadas por profissionais sem treinamento adequado (referindo a 
prestação de serviços terceirizados no atendimento do 0800). Foram constatadas algumas inconformidades 
procedimentais nos autos dos procedimentos extrajudiciais. Os autos compulsados pela equipe de inspeção 
indicam alguns lapsos temporais sem manifestação do membro do Ministério Público.

c) A formalidade dos cadernos procedimentais apresentou-se, de um modo geral, regular, constando portarias 
de instauração de PPs, convolações em ICs e prorrogações de prazo. As documentações mais extensas estavam 
autuadas como apensos visando a evitar tumulto processual e havia razoável organização na secretaria e nos 
gabinetes (com marcação de cor nos autos separando as PJs e locais de movimentação nos armários). Havia 
dossiês de acompanhamento de ações judiciais e arquivo de autos suplementares dos procedimentos que as 
instruíram. Trata-se de organização formal razoável frente a estrutura material e de recursos humanos.

d) Solicitadas informações sobre o número de ações judiciais sob acompanhamento das Promotorias de 
Justiça, foram fornecidos os seguintes dados: 14ª PJDC: acompanha 19 ações civis públicas (improbidade 
perante o Poder Judiciário, 07  ajuizadas nos últimos 12  meses); 15ª PJDC: acompanha 27 ações civis públi-
cas (improbidade perante o Poder Judiciário, 02  ajuizadas nos últimos 12 meses); 26ª PJDC: acompanha 67 
ações civis públicas (improbidade perante o Poder Judiciário, 25 ajuizadas nos últimos 12 meses); 27ª PJDC: 
acompanha 34 ações civis públicas (improbidade perante o Poder Judiciário, sendo 07 ajuizadas em 2014).

e) Embora tenha sido verificado lapso temporal entre o registro de representações e a adoção da primeira 
providência, no segundo semestre de 2013, foi esclarecido pela 14ª Promotora de Justiça (Dra. Ana Joemia) 
que a distribuição somente se dá pela Secretaria quando todos os Promotores de Justiça com atribuições nas 
PJs do Patrimônio estão em exercício de suas funções. Informa que no período de setembro a dezembro 
de 2013, a 25ª PJDC esteve sem Promotor de Justiça designado, tendo disso resultado a suspensão da distri-
buição de denúncias para as promotorias de justiça do patrimônio público num período de 05 meses. Foi 
solicitada inspeção extraordinária à Corregedoria local nas promotorias do patrimônio público em razão do 
represamento de representações e das condições estruturais daquela unidade, que segundo os entrevistados, 
apresentava condições indignas com “piso ainda em cimento”. Merece atenção a questão da ausência ou 
mora na adoção de providências pela Administração para substituição em promotoria da importância do 
patrimônio público da capital.

f) Apesar se tratar de unidade autônoma, não há secretaria-executiva ou coordenadoria administrativa.

g) O quadro de pessoal apresenta-se insuficiente a atender a demanda de volume de atividades cartorárias 
e de complexidade da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, que demanda análise pormenorizada e 
movimentação de volume expressivo de procedimentos, usualmente instruídos com documentação extensa. 
Não há apoio de nenhum servidor com formação jurídica e o processo de trabalho de natureza de secretaria 
e cartório parece ainda não ser de todo hígido. Vale mencionar, aliás, a ausência de uniformização das rotinas 
de trabalho no fluxo de procedimentos extrajudiciais, especialmente quanto à entrada de representação e seu 
registro e autuação como notícias de fato.
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h) Os promotores de justiça da PJ do Patrimônio Público externaram sentimento de desestímulo com a 
condução institucional em relação à valorização das ações na seara do patrimônio público. Foi referido 
um progressivo desmantelamento ou desestruturação das promotorias de justiça do patrimônio público em 
Pernambuco (mencionam que servidora anteriormente designada naquela PJ “carregou” com ela a função 
gratificada quando lotada em outro setor). Foi referido, ainda, certo atrito nas relações institucionais entre os 
órgãos de execução e o poder executivo estadual e a carência de um apoio institucional mais efetivo.  

16.66. SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DOS MEMBROS INSPECIONADOS EM RE-
LAÇÃO ÀS 14ª, 15ª, 25ª*, 26ª E 27ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA 
CIDADANIA

a) Os membros inspecionados sugerem a disponibilização pela Procuradoria Geral de Justiça de um veículo 
a fim de atender, pelo menos uma vez por semana, às 14ª, 15ª, 25ª, 26ª e 27ª Promotorias de Justiça de Defesa 
da Cidadania da Capital, de maneira a viabilizar com isso a realização de diligências, bem como entrega de 
notificações e o recebimento e/ou carga de processos judicias.

b) A viabilização de estrutura física adequada aos Promotores de Justiça das 14ª, 15ª, 25ª, 26ª e 27ª PJDC da 
Capital, pois atualmente se encontram em prédio alugado, sem acessibilidade aos portadores de deficiência 
física, com salas em precárias condições e sem a adequada privacidade para o atendimento ao público (com 
exceção à da 14ª PJCD, única que é isolada mediante divisórias). Exemplo disso é o fato de os banheiros se 
encontrarem interditados, com infiltrações, além de vazamentos de esgoto que danificaram parcialmente o 
forro do teto, dentre outros problemas, inclusive de segurança, conforme teria sido constatado pela Comissão 
de Acidente do Trabalho do MPPE.

c) Que as 14ª, 15ª, 25ª, 26ª e 27ª PJDC da Capital tenham, cada uma, servidores (técnicos e analistas ministe-
riais) próprios, pois atualmente há uma equipe reduzida e que as auxiliam conjuntamente.

d) A criação de critérios objetivos para a destinação de funções gratificadas, vinculadas aos órgãos (e não ao 
servidor que as detém atualmente), observada a necessidade de serviço.

e) Fornecimento de recursos materiais (mesas, computadores, cadeiras e etc.) aos servidores e estagiários em 
quantidade suficiente para atendê-los, pois atualmente isto não vem ocorrendo.

f) O provimento das 02 Promotorias de Justiça da Defesa da Cidadania da Capital, quais sejam, a 43ª e a 44ª 
PJDC, responsáveis pela defesa do patrimônio público, pois, embora criadas, estão atualmente vagas.

g) A centralização no recebimento de notícias/denúncias dos diversos órgãos ou interessados, por servi-
dores do próprio MPPE e com o treinamento adequado, de modo que as informações sejam devidamente 
coletadas e registradas, bem como corretamente distribuídas entre os órgãos da Instituição, evitando, assim, 
situações que prejudicam a qualidade de tais notícias/denúncias e, muitas vezes, movimentam diversos ór-
gãos, sendo que, na verdade, sequer seriam da atribuição do MPPE ou dos órgãos para os quais distribuídos, 
criando uma falsa expectativa de resolução pelo noticiante/denunciante.

h) Que sejam fornecidos acessos à Receita Federal, à Junta Comercial, à Justiça Eleitoral e a outros órgãos, 
para obtenção de informações necessárias à realização da atividade-fim.

i) Aperfeiçoamento ou substituição do sistema Arquimedes, para melhor registro e confiabilidade dos dados. 
Nesse aspecto, o membro titular da 26ª PJDC da Capital se refereriu à a inconsistência nos dados de “baixa” 
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no sistema Arquimedes. Da mesma forma, houve reclamação frequente dos demais membros inspecionados 
quanto às dificuldades de manuseio do sistema pelos usuários, disso decorrendo imprecisão de dados decor-
rente de falhas na alimentação do sistema, o que sugere a necessidade de ajuste e capacitação nesta seara.

j) Tendo em vista que não há Secretaria Executiva ou Coordenadoria Administrativa das 14ª, 15ª, 25ª, 26ª 
e 27ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, os membros inspecionados, mediante con-
senso entre si, afirmaram que exercem informalmente (mediante revezamento) tais funções, desenvolvendo 
atividades de gestão dos respectivos recursos humanos (servidores) e de materiais (controle de material de 
expediente e etc.). Ficou ajustado, entre os inspecionados, que tal função seria exercida pelo período de 01 
ano, com revezamento entre os respectivos membros.

l) A despeito de todos os planejamentos estratégicos realizados nos últimos anos apontarem a necessidade de 
dar prioridade à defesa do patrimônio público, e, ainda, ser do conhecimento da PGJ os problemas atinentes 
às respectivas promotorias, na prática não estão sendo desenvolvidas e efetivadas políticas públicas a fim de 
dotá-las de estrutura adequada de recursos materiais (instalações físicas, mobiliário e etc.) e humanos.

m) Atualização das tabelas de substituição automática nos casos de afastamento temporário dos Promotores 
de Justiça das 14ª, 15ª, 25ª, 26ª e 27ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, de modo a 
evitar a interrupção dos serviços.

n) Maior organização e agilidade nos atos de designação de Promotores de Justiça para atuarem no caso de 
afastamento prolongado ou permanente do membro, pois tem ocorrido atrasos, inclusive em período recen-
te, quando deveria ter ocorrido maior atuação para o cumprimento da Meta 18 do CNJ.

o) Maior agilidade no provimento de cargos de servidores (preferencialmente de servidores do quadro do 
MPPE) e promotores de justiça com atuação nas aludidas Promotorias de Justiça, pois tem sido constante a 
demora em providências dessa natureza.

p) Necessidade de atualização da Resolução nº 01/2000 do CPJ, que define as atribuições das Promotorias e 
Procuradorias de Justiça, para explicitar a atribuição para atuar nos casos decorrentes da Lei nº 12.846/2013 
(Lei de Responsabilização Administrativa e Cível de Pessoas Jurídicas pela prática de atos contra a Adminis-
tração Pública – Lei Anticorrupção) e, ainda, para explicitar exatamente o que se entende por “controle da 
legalidade dos atos de Estado”, conforme consta do Anexo III da aludida Resolução, a fim de evitar conflitos 
negativos/positivos entre órgãos da Instituição, ou até mesmo questionamentos judicias a este respeito.

q) Necessidade de servidor com conhecimento técnico contábil, para auxiliar na análise da matéria constante 
dos procedimentos e processos atinentes às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público, haja vista que o 
setor contábil existente na PGJ, atualmente, se encontra sobrecarregado, atendendo toda a demanda do Esta-
do e sem possibilidade de resposta célere quando solicitado.

16.67. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a 1ª Vara Criminal, em todos os feitos (a vara tem competência residual na área criminal), atualmente 
em regime de substituição.

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO Amaro Reginaldo Silva Lima
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 03/03/2014; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 8ª PJ Criminal da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos 
últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal

Estrutura comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01 secretária das Pro-
motorias Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 tercei-
rizados; 05 estagiários de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário 
de Direito.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.604 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  13 feitos (data de vista mais antiga: 21/03/14).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 21 15 4 5 10 0 0 0 12 17 12 9 -
Distribuídos no mês 92 130 98 70 73 104 87 139 101 90 141 112 -
Impulsionados no mês 98 141 97 65 83 104 87 127 96 95 144 106 -
Saldo do mês 15 4 5 10 0 0 0 12 17 12 9 15 -
Audiências judiciais 35 40 10 15 27 28 37 15 19 26 28 32 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da Corregedoria local quanto à necessidade de que os 
dados estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse 
levantamento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) O membro informou que a 1ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do 
membro inspecionado. Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo 
às promotorias criminais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado 
para sua residência, onde são elaboradas as manifestações. Após a manifestação do inspecionado e devida alimentação no sistema Arquime-
des, os feitos são devolvidos à secretaria das promotorias criminais, que os devolve ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinete, 
o inspecionado transporta os processos para sua residência, onde cumpre o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participar 
das audiências judiciais. 2) Reputa necessária uma melhoria radical das estruturas físicas e de pessoal de apoio técnico e administrativo 
das Promotorias de Justiça com atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MP-PE no fórum. Informa que 
muitos colegas são obrigados a despachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou 
secretaria das promotorias de justiça, devido à inexistência de mesas e cadeiras em quantidade suficiente para os promotores. Informa que 
devido à precariedade das estruturas da secretaria das promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo o prazo 
para recursos, por exemplo, devido à desorganização e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal para cadastra-
mento dos feitos. 3) Informa a falta de promotores de justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações para exercício de 
funções junto à Administração Superior, sem a correspondente designação na base, provocando diversas distorções porque os colegas que 
são designados para colaboração não conseguem cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva estrutura de apoio. 
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PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.67.1. MANIFESTA; Em relação ao que foi constatado na 1ª PJ Criminal da Capital, o Promotor de Justiça 
Sérgio Roberto da Silva Pereira, manifestou-se nos seguintes termos: “No que concerne ao conteúdo do relato 
da Corregedoria do CNMP, atinente a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, esclareço, apenas, que no 
mês de MARÇO do corrente ano o cargo de 1º Promotor de Justiça Criminal não estava “VAGO”, salvo melhor juízo, 
eis que o Titular se encontrava de férias regulares e autorizadas conforme tabela da PGJ. Em relação as demais considerações 
insertas no aludido documento (1ª PJ Criminal da Capital) não há como refutá-las, eis que as dificuldades nos exercícios das 
Promotorias de Justiça Criminais da Capital permanecem inalteradas e sem perspectivas de dias melhores.”

16.68. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua perante a 2ª Vara Criminal (competência criminal residual)

TITULAR Jose Vladimir Da Silva Acioli (afastado – Presidente da Associação do MP/PE)

SUBSTITUTO Marcos Antônio Matos de Carvalho (titular da 4ª PJ Criminal de Paulista/PE).

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 15/08/2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; 
não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente 
pela 4ª PJ Criminal de Paulista (titular) e pela 5ª PJ Criminal de Paulista (em substituição ao titular, que se encontra em gozo de licença-prêmio); não 
recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014 e entre os dias 24 a 28 de fevereiro de 2014); 
cumpre expediente de 12h às 19h, às segundas e quartas-feiras; nos demais dias o inspecionado cumpre expediente na promotoria da qual é titular.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal
Estrutura comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01 secretária das Promotorias 
Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 tercerizados; 05 estagiá-
rios de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário de Direito.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. Não 
trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle de proce-
dimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.298 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  105 feitos (data de vista mais antiga: 30/07/2012).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 5 4 40 26 53 177 90 39 8 49 58 77 -
Distribuídos no mês 0 106 8 30 141 10 0 14 43 33 118 104 -
Impulsionados no mês 1 71 22 3 17 97 51 45 2 24 99 73 -
Saldo do mês 4 39 26 53 177 90 39 8 49 58 77 108 -
Audiências judiciais 0 20 19 0 0 2 0 0 0 0 3 0 -

Obs.: 1) O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levantamento no 
momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos. 2) Informa o inspecionado que em agosto do 
ano passado, em virtude do gozo de férias, a 2ª PJ permaneceu durante 30 dias sem designação de qualquer outro membro para responder 
pelo expediente, o que ocasionou um considerável acúmulo de feitos no retorno de suas férias. Relata que, apesar disso, no mês de dezem-
bro a promotoria já encontrava-se praticamente saneada, mas que, infelizmente, ao retornar do gozo de férias no mês de janeiro, deparou-se 
com novo acúmulo de feitos, os quais não pôde, ainda, regularizar em virtude do exíguo espaço de tempo.
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EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 5
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 2

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) A 2ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. 
Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias crimi-
nais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado para sua residência, 
onde são elaboradas as manifestações. Após a manifestação do inspecionado e devida alimentação no sistema Arquimedes, os feitos são de-
volvidos à secretaria das promotorias criminais, que os devolve ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinete, o inspecionado trans-
porta os processos para sua residência, onde cumpre o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participarem das audiências judiciais. 
2)  Reputa necessária uma melhoria radical das estruturas físicas e de pessoal de apoio técnico e administrativo das Promotorias de Justiça 
com atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MP-PE no fórum. Informa que muitos colegas são obrigados 
a despachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou secretaria das promotorias 
de justiça, devido à inexistência de mesas e cadeiras em quantidade suficiente para os promotores. Informa que devido à precariedade das 
estruturas da secretaria das promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo o prazo para recursos, por exemplo, 
devido à desorganização e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal para cadastramento dos feitos. 3) Informa 
a falta de promotores de justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações para exercício de funções junto à Administração 
Superior, sem a correspondente designação na base, provocando diversas distorções porque os colegas que são designados para colaboração 
não conseguem cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva estrutura de apoio. 4) Afirma a necessidade de que nos afastamentos 
dos promotores de justiça que atuam nas promotorias criminais sejam designados outros colegas para responderem pelo expediente, evitan-
do-se com que o órgão fique desprovido de responsável e que haja o acúmulo de feitos, em prejuízo às atividades da promotoria. Relata que 
a escala de substituição automática não é respeitada, encontrando-se desatualizada.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação penal 0067022-15.2009 10/02/09 Irregular – vista em 24/02/14
Ação penal 0000654-53.2011 12/01/11 Irregular – vista em 10/03/14
Ação penal 0022832-59.2012 19/07/12 Irregular – vista em 10/03/14
Ação penal 0030113-32.2013 30/04/08 Irregular – vista em 10/03/14
Ação penal 0002013-33.2014 20/01/14 Irregular – vista em 10/03/14
Ação penal 0144021-09.2009 05/11/09 Irregular – vista em 30/07/12
Ação penal 0046902-82.2008 27/10/08 Irregular – vista em 27/11/13
Ação penal 0044678-74.2008 06/11/08 Irregular – vista em 27/11/13
Ação penal 0054357-98.2008 01/12/08 Irregular – vista em 30/07/12

16.69. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua perante a 3ª Vara Criminal, em todos os feitos (a vara tem competência residual na área criminal)

TITULAR Patrícia Carneiro Tavares (convocada para exercício na CGMP/PE)

SUBSTITUTO José Ramón Simons Tavares de Albuquerque

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 12/09/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; é 
designado para responder perante a Central de Cartas de Ordem, Precatórias e Rogatórias, que ainda não tem promotoria de justiça com 
atribuição definida para tanto; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos 06 meses; em regra, cumpre 
expediente de segunda a sexta de 9h às 12h e das 12h30min às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal
Comum a todos os Promotores com atribuição Criminal: 01 secretária das Promotorias Criminais 
(técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 terceirizados; 05 estagiários 
de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário de Direito.
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Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 724 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  16 feitos (data de vista mais antiga: 11/03/2014).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 12 12 12 11 5 13 76 89 84 73 22 -
Distribuídos no mês 39 96 79 51 76 92 93 66 56 39 42 13 -
Impulsionados no mês 27 96 79 52 82 84 30 53 60 50 95 16 -
Saldo do mês 12 12 12 11 5 13 76 89 85 73 20 19 -
Audiências judiciais 28 0 0 8 0 12 36 28 53 43 77 58 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
O inspecionado implementou a rotina de elaboração de alegações finais orais, em audiência de instrução e julgamento, tratando-se 
de prática que, embora prevista como regra, não é observada pela grande maioria dos promotores com atribuição criminal, o que, 
acredita, tem gerado resultados positivos em termos de celeridade e efetividade.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Sugere seja realizada uma consulta prévia aos membros em relação às futuras designações, de modo a não serem surpreendidos com tais 
designações, por vezes, pelo próprio diário oficial, com evidentes prejuízos ao trabalho e ao próprio membro, que não consegue dar conti-
nuidade ao seu trabalho e responder, além disso, cumulativamente, por outra unidade. 2) Informa a necessidade de que haja uma distribuição 
mais equânime das demandas em relação aos diversos órgãos do Ministério Público, bem como em relação às próprias estruturas de pessoal, 
mediante uma padronização da estrutura mínima em cada promotoria, de modo a evitar tratamentos desiguais entre os membros. 3) Sugere a 
revisão dos critérios para a designação e permanência de membros para atuarem nos órgãos da Administração Superior, o que tem provocado 
uma sobrecarga de trabalho àqueles promotores que permanecem nas comarcas, por vezes, assumindo a responsabilidade por três ou mais 
promotorias. 4) Informa, por fim, que quando se afastou por 15 dias no mês de outubro de 2013, por motivo de férias, não houve a designa-
ção de qualquer colega para responder pela promotoria, o que ocasionou e vem ocasionando uma sobrecarga de trabalho até os dias de hoje.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação penal 0002859-50.2014.8.17.0001 21/01/14 Irregular – vista em 11/03/14
Ação penal 0040269-79.2013 10/06/13 Irregular – vista em 11/03/14
Ação penal 0000428-43.2014 23/01/14 Irregular – vista em 11/03/14
Ação penal 0030942-86.2008 18/08/08 Irregular – vista em 11/03/14
Ação penal 0000441-42.2014 21/01/14 Irregular – vista em 11/03/14

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
A 3ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. Em 
razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias criminais 
do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado para a secretaria da 3ª Vara 
Criminal, onde o inspecionado cumpre o seu expediente, logrando êxito em utilizar tal espaço graças a um ajuste pessoal com o magistrado.
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16.70. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua nos feitos de 4ª Vara Criminal (competência criminal residual).

TITULAR Eva Regina de Albuquerque Brasil

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/01/2011; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outro órgão; não recebeu colaboração nos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; 
cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal

Estrutura comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01 secretária das Pro-
motorias Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 tercei-
rizados; 05 estagiários de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário 
de Direito.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.431 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  01 processo.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 1 7 1 8 33 7 41 37 63 48 11 21 -
Distribuídos no mês 23 44 50 46 59 38 44 63 33 36 72 83 -
Impulsionados no mês 17 49 43 21 85 4 48 38 48 73 62 79 -
Saldo do mês 7 2 8 33 7 41 37 62 48 11 21 25 -
Audiências judiciais 26 2 11 7 4 12 9 13 18 0 0 0 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição total dos feitos da respectiva vara judicial.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Reputa necessária uma melhoria radical das estruturas físicas e de pessoal de apoio técnico e administrativo das Promotorias de Justiça 
com atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MP-PE no fórum. Informa que muitos colegas são obrigados 
a despachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou secretaria das promotorias 
de justiça, devido à inexistência de mesas e cadeiras para os promotores. Informa que devido à precariedade das estruturas da secretaria das 
promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo o prazo para recursos, por exemplo, devido à desorganização 
e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal para cadastramento dos feitos. 2) Informa a falta de promotores de 
justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações para exercício de funções junto à Administração Superior, sem a cor-
respondente designação na base, provocando diversas distorções porque os colegas que são designados para colaboração não conseguem 
cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva estrutura de apoio.
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PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A 4ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspeciona-
do. Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias 
criminais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados para uma sala de apoio localizada no 3º 
andar, onde a promotora inspecionada cumpre o expediente, juntamente com os estagiários de outras promotorias.  Após a manifestação da 
inspecionada e devida alimentação no sistema Arquimedes, os feitos são devolvidos à secretaria das promotorias criminais, que os devolve 
ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinetes, muitos promotores de justiça, como a inspecionada, acabam levando os processos 
para sua residência, onde cumprem o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participarem das audiências judiciais.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.71. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua perante a 5ª Vara Criminal (competência criminal residual)

TITULAR VAGO em razão de recente remoção.

SUBSTITUTO Sueli Araújo Costa

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/10/2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; 
não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente 
pela 10ª PJ Criminal da Capital (com atribuição para oficiar nos feitos da 9ª Vara Criminal, com competência residual), da qual é titular; não recebeu 
colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos seis meses; cumpre expediente de segunda a sexta de 13h às 20h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal
Estrutura comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01 secretária das Promotorias 
Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 terceirizados; 05 estagiá-
rios de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário de Direito.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. Não 
trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle de proce-
dimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de TACs, transações penais e outros acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.168 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  177 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 13 35 48 77 107 110 135 144 159 153 156 168 -
Distribuídos no mês 30 66 50 42 55 55 49 54 58 41 76 76 -
Impulsionados no mês 8 53 21 12 52 30 41 38 65 39 64 67 -
Saldo do mês 35 48 77 107 110 135 143 160 152 155 168 177 -
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obs.: A inspecionada informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados esta-
tísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levantamento no 
momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 1
Com vista há mais de 06 meses: 9
Com vista há mais de 12 dias: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Reputa necessária uma melhoria radical das estruturas físicas e de pessoal de apoio técnico e administrativo das Promotorias de Justiça 
com atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MP-PE no fórum. Informa que muitos colegas são obrigados 
a despachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou secretaria das promotorias 
de justiça, devido à inexistência de mesas e cadeiras em quantidade suficiente para os promotores. Informa que devido à precariedade das 
estruturas da secretaria das promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo o prazo para recursos, por exemplo, 
devido à desorganização e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal para cadastramento dos feitos. 2) Informa 
a falta de promotores de justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações para exercício de funções junto à Administração 
Superior, sem a correspondente designação na base, provocando diversas distorções porque os colegas que são designados para colaboração 
não conseguem cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva estrutura de apoio. 3) Como sugestão para o solucionamento do 
problema da falta de estrutura e espaços, sugere a promotora inspecionada seja analisada possibilidade de construção de áreas próprias em 
áreas próximas ao fórum e, em último caso, da locação de um pavimento ou uma ala no fórum, tendo em vista que, aparentemente, existem 
espaços desocupados e que, em tese, poderiam servir ao Ministério Público 4) Sugere a necessidade de preenchimento dos cargos atual-
mente vagos, pois, com uma certa frequência,  os promotores criminais não são substituídos por outros colegas em seus afastamentos, já 
que a Administração Superior não designa outros membros para responderem pelas promotorias temporariamente vagas, o que tem gerado 
diversas dificuldades, não apenas aos membros, diante do acúmulo de serviço, como também aos próprios magistrados, diante da ausência 
de promotores de justiça nas audiências e retardamento na tramitação dos feitos.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação penal 0003526-70.2013.8.17.0001 09/11/12 Irregular – vista em 17/10/13
Ação penal 0048266-21.2010 06/09/10 Irregular – vista em 06/09/13  
Ação penal 0017987-18.2011 19/10/10 Irregular – vista em 09/05/13
Ação penal 0066896-91.2011 22/11/11 Irregular – vista em 26/08/13
Ação penal 0013701-94.2011 21/03/11 Irregular – vista em 30/04/13
Ação penal 0052631-84.2011 07/12/11 Irregular – vista em 07/05/13
Ação penal 0050529-89.2011 08/08/11 Irregular – vista em 24/04/13
Ação penal 0007830-83.2011 24/11/10 Irregular – vista em 10/04/13
Ação penal 0052686-35.2011 16/08/11 Irregular – vista em 26/04/13
Ação penal 0068897-83.2010 30/11/10 Irregular – vista em 12/04/13

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A 5ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. 
Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias crimi-
nais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado para sua residência, 
onde são elaboradas as manifestações. Após a manifestação da inspecionada e devida alimentação no sistema Arquimedes, os feitos são 
devolvidos à secretaria das promotorias criminais, que os devolve ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinete, o inspecionado 
transporta os processos para sua residência, onde cumpre o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participarem das audiências 
judiciais.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.72. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua perante a 6ª Vara Criminal (competência criminal residual)

TITULAR Alen de Souza Pessoa

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 08/11/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; respon-
de cumulativamente pela PJ Especializada do Torcedor da Capital (com atribuição para oficiar nos feitos do Juizado Especial do Torcedor); 
não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (fevereiro/2014); cumpre expediente de 
segunda a sexta de 13h às 20h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal

Estrutura comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01 secretária das Pro-
motorias Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 tercei-
rizados; 05 estagiários de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário 
de Direito.
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Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 596 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  02 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 9 11 25 24 17 22 4 53 15 5 5 -
Distribuídos no mês 33 64 76 50 64 78 81 51 50 45 71 45 -
Impulsionados no mês 24 62 62 51 71 73 100 2 88 55 71 2 -
Saldo do mês 9 11 25 24 17 22 3 53 15 5 5 48 -
Audiências judiciais 44 63 72 41 53 90 78 30 91 68 68 93 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 1
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Reputa necessária uma melhoria radical das estruturas físicas e de pessoal de apoio técnico e administrativo das Promotorias de Justiça 
com atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MP-PE no fórum. Informa que muitos colegas são obrigados 
a despachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou secretaria das promotorias 
de justiça, devido à inexistência de mesas e cadeiras em quantidade suficiente para os promotores. Informa que devido à precariedade das 
estruturas da secretaria das promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo o prazo para recursos, por exemplo, 
devido à desorganização e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal para cadastramento dos feitos. 2) Informa 
a falta de promotores de justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações para exercício de funções junto à Administração 
Superior, sem a correspondente designação na base, provocando diversas distorções porque os colegas que são designados para colaboração 
não conseguem cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva estrutura de apoio.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação penal 0018101-83.2013.8.17.0001 20/12/12 Irregular – vista em 13/03/14
Ação penal 0057170-35.2007 31/10/07 Irregular – vista em 12/02/14

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A 6ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. 
Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias crimi-
nais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado para sua residência, 
onde são elaboradas as manifestações. Após a manifestação do inspecionado e devida alimentação no sistema Arquimedes, os feitos são 
devolvidos à secretaria das promotorias criminais, que os devolve ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinete, o inspecionado 
transporta os processos para sua residência, onde cumpre o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participar das audiências judi-
ciais; 2) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.73. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua perante a 7ª Vara Criminal (competência criminal residual)
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TITULAR Fernando Mattos (designado para atuar no Tribunal do Júri)

SUBSTITUTO Aída Acioli Lins de Arruda

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 13/08/2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 2ª PJ Criminal da Comarca de Cabo de Santo Agostinho/PE, da qual é titular; não recebeu colaboração 
nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente das 12h às 19h, às terças e quintas-feiras.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal

Estrutura comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01 secretária das Pro-
motorias Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 tercei-
rizados; 05 estagiários de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário 
de Direito.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.532 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  62 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 145 140 146 145 132 124 113 108 83 83 53 71 -
Distribuídos no mês 29 17 32 7 22 34 25 36 10 8 49 53 -
Impulsionados no mês 34 11 33 20 30 44 30 61 10 38 31 29 -
Saldo do mês 140 146 145 132 124 114 108 83 83 53 71 95 -
Audiências judiciais 32 27 31 9 22 22 22 41 17 15 34 36 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 8
Com vista há mais de 6 meses: 2
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Reputa necessária uma melhoria radical das estruturas físicas e de pessoal de apoio técnico e administrativo das Promotorias de Justiça 
com atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MP-PE no fórum. Informa que muitos colegas são obrigados 
a despachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou secretaria das promotorias 
de justiça, devido à inexistência de mesas e cadeiras em quantidade suficiente para os promotores. Informa que devido à precariedade das 
estruturas da secretaria das promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo o prazo para recursos, por exemplo, 
devido à desorganização e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal para cadastramento dos feitos. 2) Informa 
a falta de promotores de justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações para exercício de funções junto à Administração 
Superior, sem a correspondente designação na base, provocando diversas distorções porque os colegas que são designados para colaboração 
não conseguem cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva estrutura de apoio. 3) Informou que durante o mês de janeiro de 
2013, quando a inspecionada esteve em gozo de férias, a administração não nomeou qualquer promotor de justiça para substituição na 
unidade, o que provocou significativa dificuldade em relação à regularização do trabalho. Em razão disso, a inspecionada não mais gozou 
férias, para não prejudicar os trabalhos da promotoria.
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PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação penal 0055600-09.2010.8.17.0001 16/02/12 Irregular – vista em 11/09/13
Ação penal 0034264-12.2011 13/09/13 Irregular – vista em 13/09/13
Ação penal 0010096-48.2008 10/03/08 Irregular – vista em 17/10/13
Ação penal 0003244-66.2012 09/01/13 Irregular – vista em 17/10/13
Ação penal 0076566-56.2011 15/12/11 Irregular – vista em 18/10/13
Ação penal 0003848-95.2010 22/01/10 Irregular – vista em 23/10/13
Ação penal 0049609-18.2011 30/09/11 Irregular – vista em 30/10/13
Ação penal 0172094-83.2011 13/08/12 Irregular – vista em 30/10/13
Ação penal 0117673-51.2009 11/06/09 Irregular – vista em 05/11/13
Ação penal 0126615-14.2005 13/10/05 Irregular – vista em 05/11/13

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A 7ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. 
Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias crimi-
nais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado para sua residência, 
onde são elaboradas as manifestações. Após a manifestação do inspecionado e devida alimentação no sistema Arquimedes, os feitos são 
devolvidos à secretaria das promotorias criminais, que os devolve ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinete, o inspecionado 
transporta os processos para sua residência, onde cumpre o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participarem das audiências 
judiciais. 2) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.74. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua perante a 8ª Vara Criminal, em todos os feitos (a vara tem competência residual na área criminal)

TITULAR Amaro Reginaldo Silva Lima

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro assumiu o órgão em 2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o 
magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 
1ª PJ Criminal da Capital (com atribuição para oficiar nos feitos da 1ª Vara Criminal, com competência residual); não recebeu colaboração 
nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal
Comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01 secretária das Promotorias 
Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 terceirizados; 05 
estagiários de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário de Direito.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.246 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  06 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 21 15 4 5 10 0 0 0 12 17 12 9 -
Distribuídos no mês 92 130 98 70 73 104 87 139 101 90 141 112 -
Impulsionados no mês 98 141 97 65 83 104 87 127 96 95 144 106 -
Saldo do mês 15 4 5 10 0 0 0 12 17 12 9 15 -
Audiências judiciais 35 40 10 15 27 28 37 15 19 26 28 32 -
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Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Reputa necessária uma melhoria radical das estruturas físicas e de pessoal de apoio técnico e administrativo das Promotorias de Justiça 
com atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MP-PE no fórum. Informa que muitos colegas são obrigados 
a despachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou secretaria das promotorias 
de justiça, devido à inexistência de mesas e cadeiras em quantidade suficiente para os promotores. Informa que devido à precariedade das 
estruturas da secretaria das promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo o prazo para recursos, por exemplo, 
devido à desorganização e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal para cadastramento dos feitos. 2) Informa 
a falta de promotores de justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações para exercício de funções junto à Administração 
Supeiror, sem a correspondente designação na base, provocando diversas distorções porque os colegas que são designados para colaboração 
não conseguem cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva estrutura de apoio.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A 8ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. 
Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias crimi-
nais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado para sua residência, 
onde são elaboradas as manifestações. Após a manifestação do inspecionado e devida alimentação no sistema Arquimedes, os feitos são 
devolvidos à secretaria das promotorias criminais, que os devole ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinete, o inspecionado 
transporta os processos para sua residência, onde cumpre o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participarem das audiências 
judiciais. 2) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.75. 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua perante a 3ª Vara de Entorpecentes

TITULAR Maria Teresa de Oliveira (em gozo de licença médica)

SUBSTITUTO Giani Maria do Monte Santos Rodolfo de Melo (titular da 24ª PJ Criminal da Capital)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 20/03/14, após a aposentadoria do Dr. Edivaldo Oliveira da Costa  (a promotoria perma-
neceu aproximadamente 30 dias sem qualquer promotor designado, após a aposentadoria do Dr. Edivaldo, até a designação da inspeciona-
da); reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não 
respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 24ª PJ Criminal da Capital; 
não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta 
de 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal

Estrutura comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01 secretária das Pro-
motorias Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 tercei-
rizados; 05 estagiários de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário 
de Direito.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.
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De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.

EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA

Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 984 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  129 feitos (data de vista mais antiga: 07/06/2013).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 14 48 46 57 35 51 69 71 70 83 81 -
Distribuídos no mês 20 51 97 53 61 93 58 43 54 50 51 31 -
Impulsionados no mês 7 17 99 42 83 78 40 41 55 37 53 27 -
Saldo do mês 13 48 46 57 35 50 69 71 70 83 81 85 -
Audiências judiciais 30 29 9 19 47 0 72 25 53 29 40 25 -

Obs.: A inspecionada informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levantamento 
no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 8
Com vista há mais de 6 meses: 2
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO

1) Reputa necessária uma melhoria radical das estruturas físicas e de pessoal de apoio técnico e administrativo das Promotorias de 
Jusitça com atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MP-PE no fórum. Informa que muitos colegas 
são obrigados a despachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou secre-
taria das promotorias de justiça, devido à inexistência de mesas e cadeiras em quantidade suficiente para os promotores. Informa que 
devido à precariedade das estruturas da secretaria das promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo 
o prazo para recursos, por exemplo, devido à desorganização e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal 
para cadastramento dos feitos. 2) Informa a falta de promotores de justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações 
para exercício de funções junto à Administração Superior, sem a correspondente designação na base, provocando diversas distorções 
porque os colegas que são designados para colaboração não conseguem cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva 
estrutura de apoio. 3) Sugere sejam agilizadas as designações para as substituições, porquanto a inspecionada foi designada para a 
9ª PJ há aproximadamente 1 (um) mês da data da vacância, havendo herdado uma quantidade significativa de feitos com prazo 
excedido, o que provocou, inclusive, a concessão de liberdade provisória a réus presos pela 3ª Vara de Entorpecentes, em face do 
adiamento de audiências e atos processuais, devido à falta de designação do promotor de justiça para responder pela unidade após 
a aposentadoria do Dr. Edivaldo. Relata que esse fato tem ocorrido com bastante frequência em relação às promotorias criminais e 
provoca inúmeros prejuízos aos promotores, que recebem a promotoria com acúmulo de serviço, bem como à própria regularidade 
processual, o que poderia ser facilmente resolvido mediante uma gestão mais eficiente das designações por parte da Coordenação 
do Gabinete do PGJ, com o provimento imediato dos cargos vagos e informação prévia ao promotor a ser designado.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação penal 0017357-88.2013.8.17.0001 10/01/13 Irregular – vista em 17/12/13
Ação penal 0024280-67.2012 02/05/12 Irregular – vista em 26/11/13
Ação penal 0172029-88.2012 24/10/12 Irregular – vista em 11/11/13
Ação penal 0176778-51.2012 08/11/12 Irregular – vista em 07/11/13
Ação penal 0070457-26.2011 22/12/11 Irregular – vista em 26/11/13
Ação penal 0053990-35.2012 06/09/12 Irregular – vista em 19/11/13
Ação penal 0068668-89.2011 12/12/11 Irregular – vista em 19/08/13
Ação penal 0024068-46.2012 14/05/12 Irregular – vista em 07/06/13
Ação penal 0024590-39.2013 10/01/13 Irregular – vista em 26/11/13
Ação penal 0017357-88.2013.8.17.0001 10/01/13 Irregular – vista em 17/12/13
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OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A 9ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. 
Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias crimi-
nais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado para sua residência, 
onde são elaboradas as manifestações. Após a manifestação do inspecionado e devida alimentação no sistema Arquimedes, os feitos são 
devolvidos à secretaria das promotorias criminais, que os devolve ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinete, o inspecionado 
transporta os processos para sua residência, onde cumpre o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participarem das audiências 
judiciais. ) 
2) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.76. 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua perante a 9ª Vara Criminal (competência criminal residual)

TITULAR Sueli Araújo Costa

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 19/03/07; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoa-
mento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente pela 5ª PJ Criminal da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 
06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta de 13h às 20h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.

Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal

Estrutura comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01 secretária das Pro-
motorias Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 tercei-
rizados; 05 estagiários de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário 
de Direito.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.565 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  107 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 65 100 123 129 143 146 145 154 184 145 165 162 -
Distribuídos no mês 84 79 58 44 100 95 89 82 60 79 69 76 -
Impulsionados no mês 49 55 51 30 97 96 81 53 98 60 72 58 -
Saldo do mês 100 124 130 143 146 145 153 183 146 164 162 180 -
Audiências judiciais 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 10
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Reputa necessária uma melhoria radical das estruturas físicas e de pessoal de apoio técnico e administrativo das Promotorias de Justiça com 
atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MP-PE no fórum. Informa que muitos colegas são obrigados a des-
pachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou secretaria das promotorias de justiça, 
devido à inexistência de mesas e cadeiras em quantidade suficiente para os promotores. Informa que devido à precariedade das estruturas da 
secretaria das promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo o prazo para recursos, por exemplo, devido à desor-
ganização e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal para cadastramento dos feitos. 
2) Informa a falta de promotores de justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações para exercício de funções junto à Ad-
ministração Superior, sem a correspondente designação na base, provocando diversas distorções porque os colegas que são designados para 
colaboração não conseguem cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva estrutura de apoio. 
3) Como sugestão para o solucionamento do problema da falta de estrutura e espaços, sugere a promotora inspecionada seja analisada possi-
bilidade de construção de áreas próprias em áreas próximas ao fórum e, em último caso, da locação de um pavimento ou uma ala no fórum, 
tendo em vista que, aparentemente, existem espaços desocupados e que, em tese, poderiam servir ao Ministério Público 
4) Sugere a necessidade de preenchimento dos cargos atualmente vagos, pois, com uma certa frequência,  os promotores criminais não são 
substituídos por outros colegas em seus afastamentos, já que a Administração Superior não designa outros membros para responderem pelas 
promotorias temporariamente vagas, o que tem gerado diversas dificuldades, não apenas aos membros, diante do acúmulo de serviço, como 
também aos próprios magistrados, diante da ausência de promotores de justiça nas audiências e retardamento na tramitação dos feitos.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação penal 0051391-60.2011.8.17.0001 15/09/11 Irregular – vista em 16/12/13
Ação penal 0017816-27.2012 18/04/12 Irregular – vista em 13/12/13
Ação penal 0011478-03.2013 21/12/12 Irregular – vista em 21/11/13
Ação penal 0178897-82.2012 04/10/12 Irregular – vista em 22/11/13
Ação penal 0055886-79.2013 19/07/13 Irregular – vista em 13/12/13
Ação penal 0031652-67.2012 06/06/12 Irregular – vista em 18/12/13
Ação penal 0010892-63.2013 30/08/13 Irregular – vista em 16/12/13
Ação penal 0618602-76.1999 21/10/99 Irregular – vista em 06/12/13
Ação penal 0126220-80.2009 13/07/09 Irregular – vista em 06/12/13
Ação penal 0019615-71.2013 21/12/13 Irregular – vista em 23/12/13

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A 10ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. 
Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias crimi-
nais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado para sua residência, 
onde são elaboradas as manifestações. Após a manifestação da inspecionada e devida alimentação no sistema Arquimedes, os feitos são devol-
vidos à secretaria das promotorias criminais, que os devole ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinete, o inspecionado transpor-
ta os processos para sua residência, onde cumpre o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participarem das audiências judiciais.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.77. 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua perante a 10ª Vara Criminal, em todos os feitos (a vara tem competência residual na área criminal)

TITULAR Sílvio José Menezes Tavares (atua na Assessoria do PGJ.

SUBSTITUTO José Ramón Simons Tavares de Albuquerque

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 10/12/2010, permanecendo até o dia 06/09/2013, sendo novamente designado no dia 
21/03/2014, somente para o mês de março/2014; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; 
não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumu-
lativamente pela 3ª PJ Criminal da Capital (exercício pleno), bem como perante a Central de Cartas de Ordem, Precatórias e Rogatórias, 
que ainda não tem promotoria de justiça com atribuição definida para tal; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou 
das atividades nos últimos 06 meses; em regra, cumpre expediente de segunda a sexta de 9h às 12h e das 12h30min às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal
Comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01 secretária das Promotorias 
Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 terceirizados; 05 
estagiários de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário de Direito.



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

241

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 959 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  83 feitos (data de vista mais antiga: 06/05/2013).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 12 12 12 11 5 13 76 89 84 73 22 -
Distribuídos no mês 39 96 79 51 76 92 93 66 56 39 42 13 -
Impulsionados no mês 27 96 79 52 82 84 30 53 60 50 95 16 -
Saldo do mês 12 12 12 11 5 13 76 89 85 73 20 19 -
Audiências judiciais 28 0 0 8 0 12 36 28 53 43 77 58 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 8
Com vista há mais de 6 meses: 2
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
O inspecionado implementou a rotina de elaboração de alegações finais orais, em audiência de instrução e julgamento, tratando-se de 
prática que, embora prevista como regra, não é observada pela grande maioria dos promotores com atribuição criminal, o que, acredita, tem 
gerado resultados positivos em termos de celeridade e efetividade.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Sugere seja realizada uma consulta prévia aos membros em relação às futuras designações, de modo a não serem surpreendidos 
com tais designações, por vezes, pelo próprio diário oficial, com evidentes prejuízos ao trabalho e ao próprio membro, que não 
consegue dar continuidade ao seu trabalho e responder, além disso, cumulativamente, por outra unidade. 2) Informa a necessidade 
de que haja uma distribuição mais equânime das demandas em relação aos diversos órgãos do Ministério Público, bem como em 
relação às próprias estruturas de pessoal, mediante uma padronização da estrutura mínima em cada promotoria, de modo a evitar 
tratamentos desiguais entre os membros. 3) Sugere a revisão dos critérios para a designação e permanência de membros para atua-
rem nos órgãos da Administração Superior, o que tem provocado uma sobrecarga de trabalho àqueles promotores que permanecem 
nas comarcas, por vezes, assumindo a responsabilidade por três ou mais promotorias. 4) Informa que quando se afastou por 15 dias 
no mês de outubro de 2013, por motivo de férias, não houve a designação de qualquer colega para responder pela 3ª promotoria 
criminal ou na Central de Cartas Precatórias, o que ocasionou e vem ocasionando uma sobrecarga de trabalho.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação penal 0013851-75.2011.8.17.0001 25/02/11 Irregular – vista em 25/09/13
Ação penal 0016713-24.2008 28/04/08 Irregular – vista em 08/11/13
Ação penal 0005953-84.2006 10/02/06 Irregular – vista em 06/11/13
Ação penal 0121560-82.2005 22/07/05 Irregular – vista em 17/10/13
Ação penal 0148845-11.2009 07/12/09 Irregular – vista em 06/12/13
Ação penal 0028819-76.2012 16/05/12 Irregular – vista em 06/05/13
Ação penal 0035138-41.2004 28/03/11 Irregular – vista em 19/11/13
Ação penal 0038366-19.2007 28/06/07 Irregular – vista em 06/11/13
Ação penal 0065541-80.2010 18/11/10 Irregular – vista em 31/10/13
Ação penal 0088225-24.1995 09/01/98 Irregular – vista em 18/11/13
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OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1)  A 11ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. 
Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias cri-
minais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado para a secretaria 
da 3ª Vara Criminal, onde o inspecionado cumpre o seu expediente, logrando êxito em utilizar tal espaço graças a um ajuste pessoal com 
o magistrado.
2) De acordo com informações do membro inspecionado, o membro titular da 11ª PJ encontra-se afastado desta promotoria há mais de 
13 (treze) anos, ininterruptamente, em razão de sucessivas convocações para funções junto à CGMP-PE e, mais recentemente, junto ao 
gabinete do PGJ. 2. Segundo o membro inspecionado, acredita que sua designação para exercício junto à 11º PJ deva-se à inspeção da 
Corregedoria Nacional, porque tal promotoria encontrava-se sem membro designado há vários meses.

16.78. 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua perante a 11ª Vara Criminal (competência criminal residual)

TITULAR Ricardo Lapenda Figueiroa (designado para o Tribunal do Júri)

SUBSTITUTO Clóvis Alves Araújo

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 21/03/2014; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 42ª PJ Criminal da Capital (com atribuição para oficiar nos feitos da 12ª Vara Criminal, com competência 
residual); não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (outubro/2013); cumpre expediente 
de segunda a sexta de 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal

Estrutura comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01 secretária das Pro-
motorias Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 tercei-
rizados; 05 estagiários de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário 
de Direito.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 692 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  75 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 2 11 66 29 45 24 14 14 17 25 55 -
Distribuídos no mês 15 49 108 63 85 102 57 68 76 57 73 138 -
Impulsionados no mês 12 40 57 101 70 124 67 67 73 48 42 108 -
Saldo do mês 3 11 62 28 44 23 14 15 17 26 56 85 -
Audiências judiciais 27 18 1 25 22 10 20 13 21 2 18 12 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
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SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Reputa necessária uma melhoria radical das estruturas físicas e de pessoal de apoio técnico e administrativo das Promotorias de Justiça 
com atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MP-PE no fórum. Informa que muitos colegas são obrigados 
a despachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou secretaria das promotorias 
de justiça, devido à inexistência de mesas e cadeiras em quantidade suficiente para os promotores. Informa que devido à precariedade das 
estruturas da secretaria das promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo o prazo para recursos, por exemplo, 
devido à desorganização e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal para cadastramento dos feitos. 2) Informa 
a falta de promotores de justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações para exercício de funções junto à Administração 
Superior, sem a correspondente designação na base, provocando diversas distorções porque os colegas que são designados para colaboração 
não conseguem cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva estrutura de apoio.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação penal 0016510-23.2012.8.17.0001 09/03/12 Irregular – vista em 08/01/14
Ação penal 0057074-59.2003 26/10/04 Irregular – vista em 21/01/14
Ação penal 0068886-54.2010 03/12/10 Irregular – vista em 11/12/13
Ação penal 0018025-69.2007 14/02/07 Irregular – vista em 15/01/14
Ação penal 0085148-07.1995 05/02/96 Irregular – vista em 13/01/14
Ação penal 0038900-21.2011 22/06/11 Irregular – vista em 11/12/13
Ação penal 0000883-18.2008 22/01/08 Irregular – vista em 21/11/13
Ação penal 0107730-64.1996 03/11/97 Irregular – vista em 08/10/13
Ação penal 0031162-79.2011 25/05/11 Irregular – vista em 23/01/14

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A 12ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. 
Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias crimi-
nais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado para sua residência, 
onde são elaboradas as manifestações. Após a manifestação do inspecionado e devida alimentação no sistema Arquimedes, os feitos são 
devolvidos à secretaria das promotorias criminais, que os devolve ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinete, o inspecionado 
transporta os processos para sua residência, onde cumpre o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participarem das audiências 
judiciais e outras atividades.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.79. 13ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua nos feitos de numeração par, da 1ª Vara Criminal dos Feitos Relativos a Entorpecentes (pauta vespertina).

TITULAR Nivaldo Rodrigues Machado Filho

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/02/2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outros órgãos; recebe, desde fevereiro de 2014, a colaboração do Promotor de Justiça substituto, Dr. Mau-
rílio Sérgio, o qual oficia nos feitos ímpares da unidade judiciária, e realiza as audiências do período matutino; afastou-se das atividades nos 
últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal

Estrutura comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01 secretária das Pro-
motorias Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 tercei-
rizados; 05 estagiários de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário 
de Direito.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.129 processos.
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Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  03 feitos (data de vista mais antiga: 18/03/2014).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 68 85 35 24 25 17 36 28 7 8 23 40 -
Distribuídos no mês 86 72 86 48 51 95 117 65 68 76 134 81 -
Impulsionados no mês 69 122 97 47 59 76 125 86 67 61 117 81 -
Saldo do mês 85 35 24 25 17 36 28 7 8 23 40 40 -
Audiências judiciais 0 32 11 23 29 37 21 20 40 21 29 27 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição parcial dos feitos da respectiva vara judicial (processos pares).
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Reputa necessária uma melhoria radical das estruturas físicas e de pessoal de apoio técnico e administrativo das Promotorias de Justiça 
com atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MP-PE no fórum. Informa que muitos colegas são obrigados 
a despachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou secretaria das promotorias 
de justiça, devido à inexistência de mesas e cadeiras para os promotores. Informa que devido à precariedade das estruturas da secretaria das 
promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo o prazo para recursos, por exemplo, devido à desorganização 
e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal para cadastramento dos feitos. 2) Informa a falta de promotores de 
justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações para exercício de funções junto à Administração Superior, sem a cor-
respondente designação na base, provocando diversas distorções porque os colegas que são designados para colaboração não conseguem 
cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva estrutura de apoio.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A 13ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspeciona-
do. Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias 
criminais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados para uma sala de apoio localizada no 3º 
andar, onde o promotor inspecionado cumpre o expediente, juntamente com os estagiários de outras promotorias.  Após a manifestação do 
inspecionado e devida alimentação no sistema Arquimedes, os feitos são devolvidos à secretaria das promotorias criminais, que os devolve 
ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinetes, muitos promotores de justiça acabam levando os processos para sua residência, onde 
cumprem o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participarem das audiências judiciais.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.80. 14ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a Vara dos Crimes contra a Administração Pública e a Ordem Tributária da Capital. Atua como Promo-
tora de Justiça com exercício cumulativo na 15ª Promotoria do Júri, em conjunto com o Promotor de Justiça titular 
(Dr. André Múcio Rabelo de Vasconcelos) e o Promotora de Justiça substituto (Dr. André Silvani).

TITULAR Helena Martins Gomes

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 06/03/2007; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente pela 15ª PJ da Capital (com atribuição no Tribunal do Júri); não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das 
atividades por motivo de férias (janeiro e fevereiro/2014); cumpre expediente nas quartas e quintas, a partir das 12h às 19h, além das sessões 
no Tribunal do Júri.
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EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.
Estrutura de pessoal Há 01 analista ministerial.
Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s):  852 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  6 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 6 29 25 31 45 7 9 27 13 17 27 10 -
Distribuídos no mês 34 19 24 20 35 43 49 42 50 50 52 52 -
Impulsionados no mês 12 25 20 6 74 42 31 57 46 40 69 48 -
Saldo do mês 28 23 29 45 6 8 27 12 17 27 10 14 -
Audiências judiciais 0 0 11 0 6 5 0 0 0 0 0 0 -

Obs.: A inspecionada informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obs.: A inspecionada informou que não recebeu qualquer orientação da Corregedoria local quanto à necessidade de que os dados esta-
tísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levantamento no 
momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
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EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Relata a instauração de 02 PIC's, de ofício, com o propósito de materializar, em ações penais, fatos que, a rigor, não passariam pelo crivo 
do judiciário, porque não foram provocados por qualquer interessado.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Defende a inspecionada a necessidade de que seja desenvolvido um sistema de integração das atividades das promotorias, especi-
ficamente entre a Central de Inquéritos, as Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e a 14ª Promotoria de Justiça Criminal. 
Nos fatos relativos a fraudes em licitações, por exemplo, há representações que chegam com o material para o patrimônio público, 
que, por não ter atuação criminal, remete para a Central de Inquéritos, que detém a atribuição para funcionar até o oferecimento da 
denúncia. Ocorre que, como atualmente se tem notícia de que a Central de Inquérito esgota sua atividade praticamente em torno 
dos feitos que envolvem presos, muitos procedimentos que seriam da atribuição da promotoria da qual é titular acabam prescreven-
do ou demorando considerável lapso temporal para chegar ao seu conhecimento, retardando sobremaneira a respectiva persecução 
penal. Por essa razão, sugere a alteração do ato que disciplina o funcionamento da Central de Inquérito, a fim de que os inquéritos 
policiais referentes à sua atribuição pudessem vir diretamente das delegacias de polícia para a 14ª Promotoria de Justiça Criminal.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
A 14ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. 
Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias crimi-
nais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são trazidos para a sala das Promotorias com atribuição no 
tribunal do júri, em razão da inspecionada responder pela 15ª Promotoria Criminal do Júri. Referidos feitos permanecem na sala de apoio 
administrativo das promotorias do júri até que haja manifestação da inspecionada e, após, são devolvidos ao cartório judicial. A inspecio-
nada, antes de responder pela 15ª PJ do Júri e poder utilizar a respectiva estrutura, trazia os processos para sua residência, onde cumpria o 
expediente, o que é a rotina da maior parte dos promotores de justiça da capital.

16.81. 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Atua perante a 1ª Vara do Tribunal do Júri. Titular da 15ª Promotoria do Júri, onde atua em conjunto com o Pro-
motor de Justiça substituto (Dr. Andre Silvani) e a Promotora de Justiça com exercício cumulativo (Dra. Helena 
Martins – titular da 14ª PJ). Divide os feitos da 1ª Vara do Tribunal do Júri com o Promotor de Justiça titular da 
17ª Promotoria do Júri (Dr. Carlos Alberto Pereira Vitório).

TITULAR André Múcio Rabelo de Vasconcelos

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro não informou quando assumiu o órgão; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; 
não exerce o magistério nem advocacia, contudo, eventualmente dá aula em cursos preparatórios para concursos; não respondeu ou está 
respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela PJ do Arquipélago de Fernando de Noronha, onde 
passa uma semana por mês para cumprir o expediente; recebeu colaboração nos últimos 06 meses, pois atua em conjunto com o Promotor 
de Justiça titular (Dr. André Silvani) e com a Promotora substituta (Dra. Helena Martins); afastou-se das atividades por motivo de férias 
(novembro/2013); cumpre expediente a partir das 8h, nos dias em que há sessões do Tribunal do Júri; nos demais, cumpre expediente a 
partir das 12h até às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.

Estrutura física
Compõe-se de sala e antessala. Ocupa 01 sala no 5º andar do prédio do Fórum. O inspecionado divide 
o gabinete com os demais 06 Promotores que atuam nas 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Promotorias de Justiça.

Estrutura de pessoal
Há 03 técnicos ministeriais, 01 analista ministerial, 01 secretária ministerial (cedida Secretaria Estadual 
de Saúde desde 2003), 01 terceirizado (operador de máquina copiadora), 01 recepcionista, além de 04 
estagiários. A estrutura de pessoal é dividida entre as 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Promotorias de Justiça.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.576 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  05 feitos (data de vista mais antiga: 13/03/14).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
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 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 2 1 1 16 7 17 -
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 5 99 90 69 61 106 68 -
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 3 100 90 54 70 96 62 -
Saldo do mês 0 0 0 0 0 2 1 1 16 7 17 23 -
Audiências judiciais 28 24 18 18 47 39 55 46 40 18 31 30 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados esta-
tísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levantamento no 
momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Não há critério de distribuição de feitos entre os promotores de justiça que atuam na 15ª 
promotoria de justiça. A distribuição é feita aleatoriamente, sem critério pré-definido.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO

1) O inspecionado relatou a necessidade de que sejam implementadas melhorias estruturais e de pessoal no apoio aos promotores que atuam 
no tribunal do júri, bem como a reestruturação física da promotoria. 2) Mencionou a necessidade de criação de cargos de oficiais de diligências 
e oficiais de promotorias, além da necessidade de prover um número maior de técnicos e analistas ministeriais. 3) Mencionou a necessidade de 
maior atenção em relação à segurança pessoal dos promotores do júri, porquanto, por vezes, os promotores terminam as sessões de julgamento 
em horário avançado, não havendo quem promova a segurança pessoal desses promotores, fazendo com que fiquem expostos a situações de 
extrema vulnerabilidade, especialmente em relação ao estacionamento, que fica ao lado do local onde é feito o transporte de presos e do portão 
de acesso do público.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Ação penal 0025037-95.2011 29/03/11 Aguardando intimação de sentença pronúncia.

Ação penal 0033614-09.2004 27/12/04
Irregular – vista em 13/03/2014, para contrarra-
zões.

Ação penal 0017128.02.2011 01/03/11
Despacho de abertura de vista em 13/03/2014, sem 
data de recebimento.

Ação penal 0030833-43.2006 02/08/06 Irregular – vista em 14/03/14.
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OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Verificou-se a ausência de carimbo de abertura de vista em todos os feitos analisados, o que impediu uma análise mais segura quanto à 
tempestividade das manifestações do membro em referidos feitos, tendo em vista que os autos encontravam-se em gabinete sem qualquer 
referência de remessa ou recebimento materializada por meio de carimbo ou outra informação.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.82. 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Atua perante a 1ª Vara do Tribunal do Júri. Atua como Promotor de Justiça Substituto, com exercício pleno junto 
à 17ª Promotoria do Júri, e com exercício cumulativo na 15ª Promotoria do Júri, onde atua em conjunto com 
o Promotor de Justiça titular (Dr. André Múcio Rabelo de Vasconcelos) e a Promotora de Justiça com exercício 
cumulativo (Dra. Helena Martins – titular da 14ª PJ). Divide os feitos da 1ª Vara do Tribunal do Júri com o Pro-
motor de Justiça titular da 15ª Promotoria do Júri (Dr. André Múcio Rabelo de Vasconcelos).

TITULAR André Múcio Rabelo De Vasconcelos

SUBSTITUTO André Silvani Da Silva Carneiro (inspecionado)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/10/2013; não reside na comarca de lotação e sim na região metropolitana (Município 
de Camaragibe), pois, de acordo com a Resolução CSMP n. 002/2008, a distância parâmetro para as autorizações de residência fora da 
comarca é de 100 Km, não havendo necessidade de autorização no caso do inspecionado, cuja distância do município de residência até 
a sede da comarca é de 13 Km; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento, mas se encontra inscrito para o curso de MBA, 
promovido pelo MPPE, que na época da inspeção ainda não havia iniciado; não exerce o magistério nem advocacia; respondeu a proce-
dimento administrativo disciplinar há mais de 10 anos quando foi representado pelo PGJ, no entanto não teve maiores informações sobre 
a tramitação do procedimento; responde cumulativamente pela 17ª PJ da Capital; recebeu colaboração nos últimos 06 meses, pois atua em 
conjunto com o promotor de justiça titular (Dr. André Múcio) e com a promotora substituta (Dra. Helena Martins); afastou-se das ativi-
dades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente a partir das 7h, nos dias em que há sessões do Tribunal do Júri, nos demais 
dias, a partir das 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.

Estrutura física
A Promotoria de Justiça é composta de sala e antessala. Ocupa 01 sala no 5º andar do prédio do Fórum. 
O inspecionado divide o gabinete com os demais 06 Promotores que atuam nas 15ª, 16ª, 17ª e 18ª 
Promotorias de Justiça.

Estrutura de pessoal
Há 03 técnicos ministeriais, 01 analista ministerial, 01 secretária ministerial (cedida Secretaria Estadual 
de Saúde desde 2003), 01 terceirizado (operador de máquina copiadora), 01 recepcionista, além de 04 
estagiários. A estrutura de pessoal é dividida entre as 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Promotorias de Justiça.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.576 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 02 processos da 15ª PJ e 09 processos da 17ª PJ (data mais antiga de vista: 
12/03/14).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 2 1 1 16 7 17 -

Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 5 99 90 69 61 106 68 -

Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 3 100 90 54 70 96 62 -

Saldo do mês 0 0 0 0 0 2 1 1 16 7 17 23 -

Audiências judiciais 28 24 18 18 47 39 55 46 40 18 31 30 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.
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PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados esta-
tísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levantamento no 
momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Não há critério de distribuição de feitos entre os promotores de justiça que atuam na 15ª 
promotoria de justiça. A distribuição é feita aleatoriamente, sem critério pré-definido.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
O membro relatou que procura instruir os feitos com imagens de localização dos crimes, a fim de facilitar uma melhor contextualização 
da acusação em plenário. Utiliza com frequência provas emprestadas nas ações penais em que oficia.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Segundo o inspecionado, haveria a necessidade de uma coordenação administrativa exclusiva para as promotorias do júri, diante 
do volume de expedientes administrativos envolvidos na atuação dessas promotorias. 
2) Relata, ainda, a necessidade de uma maior preocupação e discussão interna com relação às questões inerentes ao trabalho dos 
promotores do júri, diante das características da atuação desses profissionais. 
3) Acredita que o CNMP deveria buscar mecanismos de identificação dos limites da atuação do advogado, especialmente diante de 
posturas procrastinatórias que têm sido identificadas em relação aos mesmos advogados. 
4) Sugere o inspecionado que sejam estabelecidas regras claras e objetivas que possam regulamentar as designações dos promotores 
substitutos, evitando-se situações casuísticas e, se possível, aproveitando-se o perfil de atuações de cada promotor.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Ação penal 0006870-11.2003 18/03/13 Irregular – vista em 12/03/2014

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Verificou-se a ausência de carimbo de abertura de vista em todos os feitos analisados, o que impediu uma análise mais segura quanto à 
tempestividade das manifestações do membro em referidos feitos, tendo em vista que os autos encontravam-se em gabinete sem qualquer 
referência de remessa ou recebimento materializada por meio de carimbo ou outra informação.
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16.83. 15ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Atua perante a 1ª Vara do Tribunal do Júri. Atua como Promotora de Justiça com exercício pleno junto à 14ª 
Promotoria de Justiça (com atribuição criminal - titular), e com exercício cumulativo na 15ª Promotoria do Júri, 
onde atua em conjunto com o Promotor de Justiça titular (Dr. André Múcio Rabelo de Vasconcelos) e o Promo-
tora de Justiça substituto (Dr. André Silvani). Divide os feitos da 1ª Vara do Tribunal do Júri com o Promotor de 
Justiça titular da 17ª Promotoria do Júri.

TITULAR André Múcio Rabelo de Vasconcelos

SUBSTITUTO Helena Martins (inspecionada)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/10/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; respon-
de cumulativamente pela 14ª PJ da Capital, da qual é titular; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por 
motivo de férias (janeiro e fevereiro/2014); cumpre expediente nas quartas e quintas, a partir das 12h às 19h, além das sessões no Tribunal 
do Júri.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.

Estrutura física
A Promotoria de Justiça é composta de sala e antessala. Ocupa 01 sala no 5º andar do prédio do Fórum. 
O inspecionado divide o gabinete com os demais 06 Promotores que atuam nas 15ª, 16ª, 17ª e 18ª 
Promotorias de Justiça.

Estrutura de pessoal
Há 03 técnicos ministeriais, 01 analista ministerial, 01 secretária ministerial (cedida Secretaria Estadual 
de Saúde desde 2003), 01 terceirizado (operador de máquina copiadora), 01 recepcionista, além de 04 
estagiários. A estrutura de pessoal é dividida entre as 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Promotorias de Justiça.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado em razão da atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.576 processos
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 2 1 1 16 7 17 -
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 5 99 90 69 61 106 68 -
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 3 100 90 54 70 96 62 -
Saldo do mês 0 0 0 0 0 2 1 1 16 7 17 23 -
Audiências judiciais 28 24 18 18 47 39 55 46 40 18 31 30 -

Obs.: A inspecionada informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obs.: A inspecionada informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados esta-
tísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levantamento no 
momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.
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EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Não há critério de distribuição de feitos entre os promotores de justiça que atuam na 15ª 
promotoria de justiça. A distribuição é feita aleatoriamente, sem critério predefinido.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Relatou a necessidade de uma maior estruturação de todas as promotorias da capital, de um modo geral, mas reconhece que embora 
precária, a estrutura das promotorias de justiça do júri, ainda é melor do que as demais. 2) Relatou dificuldades na realização de diligências 
próprias à atuação do promotor do júri, em razão da inexistência de estrutura pessoal e de apoio administrativo.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.84. 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Oficia perante a 2ª Vara do Tribunal do Júri. Atua como Promotor de Justiça Substituto, com exercício pleno, na 
16ª Promotoria do Júri. Atua em conjunto com a Promotora de justiça titular (Dra. Selma Magda Pereira Barbosa 
Barreto) e a Promotora de Justiça Substituta (Dra. Dalva Cabral de Oliveira Neta). Divide os feitos da 2ª Vara do 
Tribunal do Júri com o Promotor de Justiça titular da 18ª Promotoria do Júri (Dr. Eli Gomes dos Santos).

TITULAR Selma Magda Pereira Barbosa Barreto

SUBSTITUTO Roberto Brayner Sampaio

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 30/11/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outros órgãos; recebeu colaboração das Promotoras de Justiça titular e substituta na 16ª PJ; não se afastou 
das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente a partir das 8h, nos dias em que há sessões do Tribunal do Júri; nos demais dias o 
expediente é cumprido das 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.

Estrutura física
Compõe-se de sala e antessala. Ocupa uma sala no 5º andar do prédio do Fórum (divide o gabinete 
com os 02 Promotores de Justiça Substitutos e demais Promotores do Júri).

Estrutura de pessoal
Há 03 técnicos ministeriais, 01 analista ministerial, 01 secretária ministerial (cedida Secretaria Estadual 
de Saúde desde 2003), 01 terceirizado (operador de máquina copiadora), 01 recepcionista, além de 04 
estagiários. A estrutura de pessoal é dividida entre as 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Promotorias de Justiça.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.718 processos na 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  16 feitos (data mais antiga de vista: 18/02/14).
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ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 5 13 2 2 1 0 -
Distribuídos no mês 0 0 1 0 0 11 82 64 59 64 78 204 -
Impulsionados no mês 0 0 1 0 0 6 74 75 59 65 79 196 -
Saldo do mês 0 0 0 0 0 5 13 2 2 1 0 8 -
Audiências judiciais 24 21 14 12 18 21 19 18 27 19 40 14 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 1
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Não há critério de distribuição de feitos entre os promotores de justiça que atuam na 15ª 
promotoria de justiça. A distribuição é feita aleatoriamente, sem critério predefinido.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
O inspecionado relata a necessidade de que sejam implementadas melhorias estruturais e de pessoal no apoio aos promotores que atuam no 
tribunal do júri. Informa que já foi encaminhado expediente a esse respeito, com a relação das reivindicações, ao senhor PGJ, informando 
que recentemente receberam computadores, em atenção a essa reivindicação, mas que a estrutura precisa melhorar ainda mais. Relata que 
essa dificuldade tende a se acentuar porque os juízes estão reiteradamente indeferindo os pedidos de diligências formulados pelos promo-
tores, como a localização de testemunhas, a verificação de endereços, etc., demandas essas que deverão ser incorporadas pelas promotorias, 
sem a necessária estrutura.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Ação penal 0055587-39.2012.8.17.0001 09/07/12 Irregular – vista em 11/03/14

Ação penal 0026501-91.2010 14/05/10 Irregular – ista em 07/03/14

Ação penal 0021906-88.2006 25/05/06 Irregular – ista em 17/03/14

Ação penal 0115367-12.2009 17/05/09 Irregular – vista em 06/03/14

Ação penal 0194293-02.2010 22/02/10 Irregular – vista em 18/02/14

Ação penal 0098028-40.2009 30/01/09 Irregular – vista em 10/03/14

Ação penal 0042088-85.2012 01/06/12 Irregular – vista em 14/03/14
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OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Verificou-se a ausência de carimbo de abertura de vista em todos os feitos analisados, o que impediu uma análise mais segura quanto à 
tempestividade das manifestações do membro em referidos feitos, tendo em vista que os autos encontravam-se em gabinete sem qualquer 
referência de remessa ou recebimento materializada por meio de carimbo ou outra informação.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado

16.85. 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Oficia perante a 2ª Vara do Tribunal do Júri (substituta). Divide os feitos da 2ª Vara do Tribunal do Júri com o 
Promotor de Justiça titular da 18ª Promotoria do Júri (Dr. Eli Gomes dos Santos). Atua em conjunto com 2 (dois) 
Promotores de Justiça (Dr. Roberto Brayner Sampaio e Dra. Selma Magda Barreto), com exercício pleno.

TITULAR Selma Magda Pereira Barbosa Barreto

SUBSTITUTO Dalva Cabral de Oliveira Neto

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 15/08/2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; exerce o magistério na Universidade Professor Salgado de Oliveira (UNIVERSO), lecionando 4horas/aula por semana, 
às terças-feiras pela manhã; não exerce a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outro órgão, embora participe do Mutirão do Júri, na Comarca de Jaboatão dos Guararapes, realizando 
sessões plenárias nas segundas e quintas feiras, desde fevereiro de 2014; atua em regime de colaboração, juntamente com outros 02 (dois) 
Promotores de Justiça substitutos e a titular, junto à 16ª Promotoria do Júri; afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014) 
e de licença-prêmio (outubro/2013); cumpre expediente a partir das 8h, nos dias em que há sessões do Tribunal do Júri; nos demais o 
expediente acontece das 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.

Estrutura física
A Promotoria de Justiça é composta de sala e antessala. Ocupa uma sala no 5º andar do prédio do 
Fórum (divide o gabinete com os 02 Promotores de Justiça Substitutos e demais Promotores do Júri).

Estrutura de pessoal
Há 03 técnicos ministeriais, 01 analista ministerial, 01 secretária ministerial (cedida Secretaria Estadual 
de Saúde desde 2003), 01 terceirizado (operador de máquina copiadora), 01 recepcionista, além de 04 
estagiários. A estrutura de pessoal é dividida entre as 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Promotorias de Justiça.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.

EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA

Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.718 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  10 feitos (data de vista mais antiga: 12/02/14).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 5 13 2 2 1 0 -
Distribuídos no mês 0 0 1 0 0 11 82 64 59 64 78 204 -
Impulsionados no mês 0 0 1 0 0 6 74 75 59 65 79 196 -
Saldo do mês 0 0 0 0 0 5 13 2 2 1 0 8 -
Audiências judiciais 24 21 14 12 18 21 19 18 27 19 40 14 -

Obs.: A inspecionada informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 2
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Qual o critério de recebimento de feitos: Não há critério de distribuição de feitos entre os promotores de justiça que atuam na 16ª 
promotoria de justiça, todavia, a distribuição é equânime e aleatória, sem critério pré-definido.
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SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) O membro relatou a dificuldade de alimentação dos dados no sistema Arquimedes, levando o membro a envolver boa parte do seu tempo 
e rotina de trabalho em atividades que poderiam ser simplificadas ou, em última análise, realizadas por servidores, se houvesse ma estrutura 
de pessoal adequada. 2) Mencionou a necessidade de maior atenção em relação à segurança pessoal dos promotores do júri, porquanto, 
por vezes, os promotores terminam as sessões de julgamento em horário avançado, não havendo quem promova a segurança pessoal desses 
promotores, fazendo com que fiquem expostos a situações de extrema vulnerabilidade, especialmente em relação ao estacionamento, que 
fica ao lado do local onde é feito o transporte de presos e do portão de acesso do público. 3) Relatou, ainda, a necessidade de haver um 
motorista da instituição à disposição dos promotores do júri, para levá-los a suas residências após as sessões de julgamento, que venham a 
terminar em adiantado horário, o que ocorre eventualmente.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação penal 0053656-69.2010.8.17.0001 22/09/10 Irregular – vista em 10/03/14
Ação penal 0058562-05.2010 19/10/10 Irregular – vista em 12/02/14
Ação penal 0033912-83.2013 07/05/13 Irregular – vista em 14/03/14
Ação penal 0033912-83.2013 07/05/13 Irregular – vista em 14/03/14
Ação penal 0133673-29.2009 05/06/09 Irregular – vista em 17/02/14
Ação penal 0117522-61.2004 30/12/03 Irregular – vista em 06/03/14
Ação penal 0027816-67.2004 04/02/05 Irregular – vista em 11/03/14

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Verificou-se a ausência de carimbo de abertura de vista em todos os feitos analisados, o que impediu uma análise mais segura quanto à 
tempestividade das manifestações do membro em referidos feitos, tendo em vista que os autos encontravam-se em gabinete sem qualquer 
referência de remessa ou recebimento materializada por meio de carimbo ou outra informação. 2) Não foram relatadas experiências ino-
vadoras pelo membro inspecionado.

16.86. 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Oficia perante a 2ª Vara do Tribunal do Júri (titular). Divide os feitos da 2ª Vara do Tribunal do Júri com o Pro-
motor de Justiça titular da 18ª Promotoria do Júri (Dr. Eli Gomes dos Santos). Atua em conjunto com 2 (dois) 
Promotores de Justiça Substitutos (Dr. Roberto Brayner Sampaio e Dra. Dalva Cabral de Oliveira Neta), com 
exercício pleno.

TITULAR Selma Magda Pereira Barbosa Barreto

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 12/11/2013; não reside na comarca de lotação e sim em  Olinda/PE, e que embora ainda 
não tenha formulado requerimento de residência fora da comarca, a distância existente entre sua casa e o local de trablalho (7 Km) insere-se 
na distância parâmetro estabelecida pelo Ato CSMP n. 002/2008; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o 
magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 
27ª PJ Cível da Capital (Fazenda Pública), desde abril/2013; recebe colaboração dos 02 (dois) membros substitutos que atuam no órgão, 
de modo permanente, mês a mês, desde a sua promoção; afastou-se das atividades por motivo de férias (dezembro/2013 e março/2014); 
cumpre expediente a partir das 8h, nos dias em que há sessões do Tribunal do Júri; nos demais, a partir das 12h até às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.

Estrutura física
A Promotoria de Justiça é composta de sala e antessala. Ocupa uma sala no 5º andar do prédio do 
Fórum (divide o gabinete com os 02 Promotores de Justiça Substitutos e demais Promotores do Júri).

Estrutura de pessoal
Há 03 técnicos ministeriais, 01 analista ministerial,  01 secretária ministerial (cedida Secretaria Estadual 
de Saúde desde 2003), 01 tercerizado (operador de máquina copiadora), 01 recepcionista, além de 04 
estagiários. A estrutura de pessoal é dividida entre as 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Promotorias de Justiça.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de TACs, transações penais e outros acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.718 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  20 feitos (data de vista mais antiga: 06/02/14)

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 5 13 2 2 1 0 -
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Distribuídos no mês 0 0 1 0 0 11 82 64 59 64 78 204 -
Impulsionados no mês 0 0 1 0 0 6 74 75 59 65 79 196 -
Saldo do mês 0 0 0 0 0 5 13 2 2 1 0 8 -
Audiências judiciais 24 21 14 12 18 21 19 18 27 19 40 14 -

Obs.: A inspecionada informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Obs.: A inspecionada informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 6
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Qual o critério de recebimento de feitos: Não há critério de distribuição de feitos entre os promotores de justiça que atuam na 16ª 
promotoria de justiça. A distribuição é feita aleatoriamente, sem critério pré-definido.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO

1) A inspecionada relatou a necessidade de que sejam implementadas melhorias estruturais e de pessoal no apoio aos promotores 
que atuam no tribunal do júri. Informa que já foi encaminhado expediente a esse respeito, com a relação das reivindicações, ao 
senhor PGJ, informando que recentemente receberam computadores, em atenção a essa reivindicação, mas que a estrutura precisa 
melhorar ainda mais. Relata que essa dificuldade tende a se acentuar porque os juízes estão reiteradamente indeferindo os pedidos 
de diligências formulados pelos promotores, como a localização de testemunhas, a verificação de endereços, etc., demandas essas que 
deverão ser incorporadas pelas promotorias, sem a necessária estrutura. 2) Mencionou a necessidade de criação de cargos de oficiais 
de diligências e oficiais de promotorias, além da necessidade de prover um número maior de técnicos e assistentes ministeriais. 3) 
Mencionou a necessidade de maior atenção em relação à segurança pessoal dos promotores do júri, porquanto, por vezes, os promo-
tores terminam as sessões de julgamento em horário avançado, não havendo quem promova a segurança pessoal desses promotores, 
fazendo com que fiquem expostos a situações de extrema vulnerabilidade, especialmente em relação ao estacionamento, que fica 
ao lado do local onde é feito o transporte de presos e do portão de acesso do público. 4) Relatou a necessidade da criação de um 
espaço apropriado para que as testemunhas de acusão pudessem permanecer resguardadas da intervenção de familiares e advogados 
do réu, ou do próprio réu, para sua segurança pessoal e para uma maior efetividade da atuação do Ministério Público na sessão de 
julgamento e nas audiências. 5) De acordo com a inspecionada, a estrutura física da Promotoria, em atenção à realidade local, é pri-
vilegiada, mas encontra-se aquém daquela necessária ao adequado cumprimento das atividades do órgão.  A antessala da promotoria 
é utilizada pelos servidores dos respectivos membros (7 servidores). No total, a sala é ocupada por 6 (seis) Promotores de Justiça, e é 
composta por 4 (quatro) estações de trabalho, sem computadores. Cada membro tem 1 (um) notebook funcional à sua disposição. 
A inspecionada relata que trabalha em sua residência com frequência, devido ao excessivo volume de trabalho.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Ação penal 00153234-39.2009 08/01/10 Irregular – vista em 12/02/14

Ação penal 01004.0011.00146-2012 24/07/12 Irregular – vista em 06/03/14

Ação penal 0037532-11.2010 09/07/10 Irregular – vista em 24/02/14

Ação penal 0004430-95.2010 26/01/09 Irregular – vista em 24/02/14

Ação penal 0022023-06.2011 14/04/11 Irregular – vista em 06/02/14

Ação penal 0187278-79.2012 26/11/12 Irregular – vista em 17/02/14

Ação penal 0075402-57.1991 05/11/04 Irregular – vista em 06/03/14
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OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Verificou-se a ausência de carimbo de abertura de vista em todos os feitos analisados, o que impediu uma análise mais segura quanto à 
tempestividade das manifestações do membro em referidos feitos, tendo em vista que os autos encontravam-se em gabinete sem qualquer 
referência de remessa ou recebimento materializada por meio de carimbo ou outra informação.
2) Não foram relatadas expediências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.87. 17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a 1ª Vara do Tribunal do Júri. Atua como Promotor de Justiça Substituto, com exercício pleno junto 
à 17ª Promotoria do Júri, e com exercício cumulativo na 15ª Promotoria do Júri.

TITULAR Carlos Alberto Pereira Vitorio (convocado para atuar em Procuradoria de Justiça)

SUBSTITUTO Andre Silvani da Silva Carneiro

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/10/2013; não reside na comarca de lotação e sim na região metropolitana (Município 
de Camaragibe), pois, de acordo com a Resolução CSMP n. 002/2008, a distância parâmetro para as autorizações de residência fora da 
comarca é de 100 Km, não havendo necessidade de autorização no caso do inspecionado, cuja distância do município de residência até 
a sede da comarca é de 13 Km; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento, mas se encontra inscrito para o curso de MBA, 
promovido pelo MPPE, que na época da inspeção ainda não havia iniciado; não exerce o magistério nem advocacia; respondeu a procedi-
mento administrativo disciplinar há mais de 10 anos quando foi representado pelo PGJ, no entanto não teve maiores informações sobre a 
tramitação do procedimento; responde cumulativamente pela 15ª PJ da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se 
das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente a partir das 7h, nos dias em que há sessões do Tribunal do Júri, nos 
demais dias, a partir das 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.

Estrutura física
A Promotoria de Justiça é composta de sala e antessala. Ocupa 01 sala no 5º andar do prédio do Fórum. 
O inspecionado divide o gabinete com os demais 06 Promotores que atuam nas 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Pro-
motorias de Justiça.

Estrutura de pessoal
Há 03 técnicos ministeriais, 01 analista ministerial,  01 secretária ministerial (cedida Secretaria Estadual de 
Saúde desde 2003), 01 tercerizado (operador de máquina copiadora), 01 recepcionista, além de 04 estagiá-
rios. A estrutura de pessoal é dividida entre as 15ª, 16ª, 17ª e 18ª Promotorias de Justiça.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle de 
procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado em razão da atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.576 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  02 processos da 15ª PJ e 08 processos da 17ª PJ (data de vista mais antiga: 
11/03/14).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 2 -
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 0 59 85 60 53 42 67 -
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 54 85 61 55 42 49 -
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 2 20 -
Audiências judiciais 19 29 23 10 26 0 2 17 7 25 23 29 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levantamento 
no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
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Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados estatísticos do 
mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levantamento no momento, razão pela 
qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Não há critério de distribuição de feitos na 17ª promotoria de justiça, pois o inspecionado 
responde em exercício pleno pelo órgão.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Verificou-se a ausência de carimbo de abertura de vista em todos os feitos analisados, o que impediu uma análise mais segura quanto à 
tempestividade das manifestações do membro em referidos feitos, tendo em vista que os autos encontravam-se em gabinete sem qualquer 
referência de remessa ou recebimento materializada por meio de carimbo ou outra informação.
2) Não foram relatas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.88. 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES 2ª Vara do Tribunal do Júri. Divide os feitos com a 16ª Promotoria de Justiça.

TITULAR Eli Gomes dos Santos (Licença Médica) – Sem Designação

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Os trabalhos de inspeção no órgão restaram prejudicados, tendo em vista o afastamento do respectivo titular, sem designação de qualquer 
outro membro para substituição no período. Segundo informações repassadas à equipe de inspeção pela Dra. Selma Magda Pereira Barbosa, 
titular da 16ª Promotoria de Justiça do Júri, os feitos que ordinariamente seriam distribuídos para a 18ª Promotoria de Justiça do Júri, com 
o afastamento do seu titular e, não havendo designação específica de outro agente ministerial, passaram a ser distribuídos para a 16ª PJ do 
Júri, onde atuam atualmente, além da titular, outros 02 promotores de justiça substitutos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
Distribuídos no mês 0 0 0 0 2 4 0 62 37 52 74 0 -
Impulsionados no mês 0 0 0 0 2 4 0 62 37 51 75 0 -
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -
Audiências judiciais 28 7 45 17 28 26 0 34 22 21 12 0 -

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
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Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

16.89. 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a 2ª Vara de Execução Penal (unidades prisionais de Palmares, Vitória de Santo Antão, Itaquitinga e 
Itamaracá).

TITULAR Marcellus de Albuquerque Ugiette

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 20/08/2001; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; com frequência ministra módulos de pós-graduação nos finais de semana na ASCES (Associação Caruaruense de Ensino 
Superior); não exerce a advocacia; respondeu a procedimento administrativo disciplinar e sofreu pena de advertência, que prescreveu no 
curso do procedimento, há 4 (quatro) anos, aproximadamente (em razão do fato, suposta advocacia administrativa, foi processado crimi-
nalmente pelo então PGJ, mas a denúncia foi rejeitada pelo TJPE); responde cumulativamente pela promotoria de justiça que atua junto à 
2ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes, com atribuição no Mutirão do Júri do CNJ; recebeu colaboração nos últimos 6 (seis) meses 
do Dr. Luiz Sávio Loureiro da Silveira, o qual está designado para atuar conjuntamente com o inspecionado na 19ª PJ há mais de 01 ano; 
afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 8h às 19h, quando não está em 
inspeção nas unidade do interior e quando não está em sessão do Tribunal do Júri (pois cumula a promotoria que oficia perante a 2ª Vara 
Criminal de Jaboatão dos Guararapes).

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.

Estrutura física
A Promotoria é composta por 02 salas (uma que serve como gabinete e a outra é utilizada pelos ser-
vidores).

Estrutura de pessoal
Há 02 técnicas ministeriais, 01 servidora cedida da PERPART (órgão da Secretaria da Agricultura) e 
02 estagiários de nível médio.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não há sistema de controle de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é rea-
lizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.

EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA

Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 6.500 processos, aproximadamente.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  36 feitos (data de vista mais antigo: 07/02/2014)

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 0 0 61 49 54 53 52 41 42 68 78 210 -

Distribuídos no mês 0 623 894 419 640 599 583 765 789 629 1238 -

Impulsionados no mês 0 424 1029 416 638 612 596 764 764 619 1360 -

Saldo do mês 0 199 0 52 56 40 39 42 67 78 210 88 -

Audiências judiciais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da Corregedoria local quanto à necessidade de que os 
dados estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse 
levantamento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.
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EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Com vista há mais de 6 meses: 5
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais Com vista há mais de 30 dias: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Ver observação
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
Obs.: Realiza visitas mensais ordinárias, no entanto, desloca-se com frequência às unidades prisionais de sua atribuição (em número de 05) 
sempre que necessário em razão de problemas pontuais. Realiza a visita mensal de todas as unidades prisionais, no mínimo, 01 vez por mês.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Sugeriu a criação de um CAOP ou coordenadoria de execução penal, a fim de que possa ser prestado um melhor atendimento às pro-
motorias especializadas nessa área. 2) O inspecionado reputa necessária a criação de uma promotoria de justiça de cidadania especializada 
em questões prisionais, inclusive com atribuições não apenas em políticas públicas, como, também, na área da improbidade administrativa.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento
Data da instau-
ração

Situação detectada

Processo de Execução Criminal 2006.0184.002687 08/11/00 Irregular – vista em 19/02/14
Processo de Execução Criminal 2004.0184.004157 02/09/04 Irregular – vista em 27/02/14
Processo de Execução Criminal 2011.0184.000587 11/02/11 Irregular – vista em 25/02/14
Processo de Execução Criminal 2010.0184.000107 06/01/10 Irregular – vista em 07/02/14
Processo de Execução Criminal 2007.0184.002327 04/12/07 Irregular – vista em 11/03/14

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.90. 20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a Vara de Execução de Penas Alternativas (competência de execução de penas alternativas e susensão 
condicional do processo na Comarca de Recife e região metropolitana)

TITULAR Maria Helena de Oliveira e Luna

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 25/03/2003; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outros órgãos; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal
Estrutura comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01  secretária das Promo-
torias Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 tercerizados;  
05 estagiários de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário de direito.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 3.741 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  75 feitos (data de vista mais antiga: 17/04/2014)

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
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Distribuídos no mês 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
Impulsionados no mês 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -
Saldo do mês 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 -
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 16 88 31 8 0 38 -

Obs.: A inspecionada informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: 0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: 0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial. Não tem procedimentos extra-
judiciais em andamento.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Reputa necessária uma melhoria radical na estrutura física e de pessoal de apoio técnico e administrativo das Promotorias de Jusitça 
com atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MPPE no fórum. Informa que muitos colegas são obrigados 
a despachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou secretaria das promotorias 
de justiça, devido à inexistência de mesas e cadeiras em quantidade suficiente para os promotores. Informa que devido à precariedade das 
estruturas da secretaria das promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo o prazo para recursos, por exemplo, 
devido à desorganização e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal para cadastramento dos feitos. 
2) Informa a falta de promotores de justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações para exercício de funções junto à 
Administração Supeiror, sem a correspondente  designação na base, provocando diversas distorções porque os colegas que são designados 
para colaboração não conseguem cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva estrutura de apoio. 
3) Sugere a alteração do ato que disciplina o estágio no MP-PE, a fim de que os estagiários possam permanecer mais tempo sob a orienta-
ção do mesmo promotor, porquanto a sistemática adotada atualmente determina que a cada 4 (quatro) meses o estagiário seja relotado em 
outra promotoria. Sugere, ainda, que o prazo total do estágio, que hoje é de 1 (um) ano, seja ampliado.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A 20ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. 
Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias criminais 
do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado para sua residência, onde 
são elaboradas as manifestações. Após a manifestação do inspecionado e devida alimentação no sistema Arquimedes, os feitos são devolvidos 
à secretaria das promotorias criminais, que os devole ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinete, o inspecionado transporta os 
processos para sua residência, onde cumpre o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participarem das audiências judiciais.  2) Não 
foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado. Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

16.91. 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a 1ª Vara Regional de Execuções Penais (unidades prisionais de Recife, Abreu e Lima, Itamaraca e 
Itapissuma)

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO Frederico Guilherme da Fonseca Magalhães (titular da PJ Criminal de Palmares)
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 27/09/2013; reside na comarca de lotação, todavia permanece na Comarca de Palmares 
nos dias da semana em que cumpre expediente naquela unidade, que fica a 110Km de Recife; não participa no momento de curso de 
aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela PJ Criminal de Palmares; recebeu colaboração nos últimos 06 meses,  pois respondem pela 21ª PJ Criminal, 
além do inspecionado, outros 03 Promotores de Justiça que atuam em conjunto; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre 
expediente às quintas e sextas-feiras de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público
Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.A Promotoria é composta por 02 
salas, uma que serve como gabinete (com uma única estação de trabalho para todos os 04 Promotores 
de Justiça) e a outra sendo utilizada pelos servidores.

Estrutura física
A Promotoria é composta por 02 salas, uma que serve como gabinete (com uma única estação de 
trabalho para todos os 04 Promotores de Justiça) e a outra sendo utilizada pelos servidores.

Estrutura de pessoal Há 02 técnicos ministeriais e 03 estagiários de nível médio.
Sistema de Arquivo Utiliza Pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).
Sistema de Registro O recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Em torno de 15.000 processos, mas nem mesmo o próprio 
Juizado sabe informar esse dado com segurança.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 -
Distribuídos no mês 0 0 0 0 11 0 2 0 1 0 2 0 -
Impulsionados no mês 0 0 0 0 10 1 0 0 1 0 2 0 -
Saldo do mês 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 -
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Obs.: De acordo com informação repassada pelo servidor Leonardo Cantarelli, os dados estatísticos fornecidos pela CGMP-PE, 
que constam na tabela, não correspondem à efetiva movimentação de feitos nos períodos de referência. Tal se deve, possívelmente, 
porque a 21 PJ Criminal não faz a distribuição de feitos pelo sistema Arquimedes, pois a demanda é direcionada aos promotores de 
acordo com as disponibilidades de cada membro. O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedo-
ria local quanto à necessidade de que os dados estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não 
dispondo de condições para realizar esse levantamento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos 
campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Ver observação
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Não há critério de distribuição de feitos na promotoria entre os promotores de justiça em 
exercício na unidade. Os feitos são distribuídos aleatoriamente.
Obs.: As visitas aos estabelecimentos prisionais são realizadas pelo Dr. Marco Aurélio Farias da Silva, mediante ajuste com os demais 
promotores que atuam na unidade. O inspecionado atua com mais ênfase na parte processual. Não tem procedimentos extrajudiciais em 
andamento sob sua responsabilidade.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) O inspecionado reputa necessária a criação de uma promotoria de justiça de cidadania especializada em questões prisionais, inclusive 
com atribuições não apenas em políticas públicas, como, também, na área da improbidade administrativa. 2) Sugere que seja provido o 
cargo da 21ª PJ o mais rápido possível.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.92. 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a 1ª Vara Regional de Execuções Penais (unidades prisionais de Recife, Abreu e Lima, Itamaraca e 
Itapissuma)

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO Maxuell Anderson de Lucena Vignoli (titular da 8ª PJDC da Capital)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 11/12/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 8ª PJDC de Recife, da qual é titular; recebeu colaboração nos últimos 06 meses, pois responde pela 21ª PJ 
Criminal, além do inspecionado, outros 03 Promotores de Justiça, que atuam em conjunto; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(fevereiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta das 12h às 18h, mas comparece com frequência no período matutino também.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.

Estrutura física
A Promotoria é composta por 02 salas, uma que serve como gabinete (com uma única estação de 
trabalho para todos os 04 Promotores de Justiça) e a outra sendo utilizada pelos servidores.

Estrutura de pessoal Há 02 técnicos ministeriais e 03 estagiários de nível médio.
Sistema de Arquivo Utiliza Pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).
Sistema de Registro O recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Em torno de 15.000 processos, mas nem mesmo o próprio 
juizado sabe informar esse dado com segurança.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 -
Distribuídos no mês 0 0 0 0 11 0 2 0 1 0 2 0 -
Impulsionados no mês 0 0 0 0 10 1 0 0 1 0 2 0 -
Saldo do mês 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 -
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Obs.: De acordo com informação repassada pelo servidor Leonardo Cantarelli, os dados estatísticos fornecidos pela CGMP-PE, 
que constam na tabela, não correspondem à efetiva movimentação de feitos nos períodos de referência. Tal se deve, possívelmente, 
porque a 21 PJ Criminal não faz a distribuição de feitos pelo sistema Arquimedes, pois a demanda é direcionada aos promotores de 
acordo com as disponibilidades de cada membro. O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedo-
ria local quanto à necessidade de que os dados estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não 
dispondo de condições para realizar esse levantamento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos 
campos específicos.
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EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Ver observação
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Não há critério de distribuição de feitos na promotoria entre os promotores de justiça em 
exercício na unidade. Os feitos são distribuídos aleatoriamente.
Obs: As visitas aos estabelecimentos prisionais são realizadas pelo Dr. Marco Aurélio Farias da Silva, mediante ajuste com os demais pro-
motores que atuam na unidade. O inspecionado atua com mais ênfase na área extrajudicial, nas políticas públicas na área prisional, a partir 
das últimas semanas. Não há procedimentos extrajudiciais em andamento sob a responsabilidade do inspecionado.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) O inspecionado reputa necessária a criação de uma promotoria de justiça de cidadania especializada em questões prisionais, inclusive 
com atribuições não apenas em políticas públicas, como, também, na área da improbidade administrativa. 
2) Sugere que seja provido o cargo da 21ª PJ o mais rápido possível.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relacionadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado. Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

16.93. 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a 1ª Vara Regional de Execuções Penais (unidades prisionais de Recife, Abreu e Lima, Itamaraca e 
Itapissuma)

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO LILIANE ASFORA CUNHA CAVALCANTI DA FONTE (titular da 1ª PJ de Gravatá/PE)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 14/06/2013; reside na comarca de lotação, mas nos dias em que cumpre expediente em 
Gravatá/PE permanece naquela comaca, onde tem imóvel alugado; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce 
o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar, todavia informou que foi 
representada em dezembro/ 2012 perante o CNMP, pelo ex-prefeito do Município de Gravatá, porém referida representação foi arquivada 
sem instauração de sindicância ou PAD; responde cumulativamente pela 1ª PJ de Gravatá, onde é titular; recebeu colaboração nos últimos 
06 meses, pois responde pela 21ª PJ Criminal, além da inspecionada, outros 03 Promotores de Justiça que atuam em conjunto; afastou-se 
das atividades por motivo de férias (30 dias em  outubro/2013), licença-prêmio (30 dias em novembro/2013) e  licença para tratamento 
de saúde (de 4 a 18 de fevereiro/2014), tendo retornado no dia 12/12/2013; cumpre expediente às segundas e sextas-feiras de 9h30min às 
18h, permanecendo nos demais dias permanece em Gravatá/PE.
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EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.

Estrutura física
A Promotoria é composta por 02 salas, uma que serve como gabinete (com uma única estação de 
trabalho para todos os 04 Promotores de Justiça) e a outra sendo utilizada pelos servidores.

Estrutura de pessoal Há 02 técnicos ministeriais e 03 estagiários de nível médio.
Sistema de Arquivo Utiliza Pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).
Sistema de Registro O recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de TACs, transações penais e outros acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Em torno de 15.000 processos, mas nem mesmo o próprio 
Juizado sabe informar esse dado com segurança.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 -

Distribuídos no mês 0 0 0 0 11 0 2 0 1 0 2 0 -

Impulsionados no mês 0 0 0 0 10 1 0 0 1 0 2 0 -

Saldo do mês 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 -

Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obs.: O servidor Leonardo Cantarelli informou, que os dados estatísticos fornecidos pela CGMP-PE, que constam na tabela, não cor-
respondem à efetiva movimentação de feitos nos períodos de referência. Tal se deve, possívelmente, porque a 21 PJ Criminal não faz a 
distribuição de feitos pelo sistema Arquimedes, pois a demanda é direcionada aos promotores de acordo com as disponibilidades de cada 
membro. O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levantamento no 
momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: 0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: 0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Ver observação
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Não há critério de distribuição de feitos na promotoria entre os promotores em exercício 
na unidade. Os feitos são distribuídos aleatoriamente.
Obs.: As visitas aos estabelecimentos prisionais são realizadas pelo Dr. Marco Aurélio Farias da Silva, mediante ajuste com os demais pro-
motores que atuam na unidade. Não há procedimentos extrajudiciais em andamento sob a responsabilidade da inspecionada.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) A inspecionada reputa necessária a criação de uma promotoria de justiça de cidadania especializada em questões prisionais, inclusive com 
atribuições não apenas em políticas públicas, como, também, na área da improbidade administrativa. 2) Sugere que seja provido o cargo da 
21ª PJ o mais rápido possível.
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OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado

16.94. 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES
Atua perante a 1ª Vara Regional de Execuções Penais (unidades prisionais de Recife, Abreu e Lima, Itamaraca e 
Itapissuma)

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO Marco Aurélio Farias da Silva (titular da 16ª PJ Cível da Capital)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 10/02/13; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; exerce o magistério na Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco, com carga horária de 14 h/semanais, lecionando às 
segundas e terças pela manhã (de 8h às 11h) e à noite (de 19h às 21h); não exerce a advocacia; não respondeu ou está respondendo a pro-
cedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Cidadania, desde 
janeiro de 2011; não se afastou das atividades nos últimos seis meses; recebeu colaboração nos últimos 06 meses, pois responde pela 21ª PJ 
Criminal, além do inspecionado, outros 03 Promotores de Justiça que atuam em conjunto; cumpre expediente das 12h às 18h, diariamente.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.

Estrutura física
A Promotoria é composta por 02 salas, uma que serve como gabinete (com uma única estação de 
trabalho para todos os 04 Promotores de Justiça) e a outra sendo utilizada pelos servidores.

Estrutura de pessoal Há 02 técnicos ministeriais e 03 estagiários de nível médio.
Sistema de Arquivo Utiliza Pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).
Sistema de Registro O recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Em torno de 15.000 processos, mas nem mesmo o próprio 
Juizado sabe informar esse dado com segurança.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  09 feitos (data de vista mais antigo: 05/02/2014)

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2  –
Distribuídos no mês 0 0 0 0 11 0 2 0 1 0 2 0 –
Impulsionados no mês 0 0 0 0 10 1 0 0 1 0 2 0 –
Saldo do mês 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 –
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –

Obs.: De acordo com informação repassada pelo servidor Leonardo Cantarelli, os dados estatísticos fornecidos pela CGMP-PE, 
que constam na tabela, não correspondem à efetiva movimentação de feitos nos períodos de referência. Tal se deve, possívelmente, 
porque a 21 PJ Criminal não faz a distribuição de feitos pelo sistema Arquimedes, pois a demanda é direcionada aos promotores de 
acordo com as disponibilidades de cada membro. O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedo-
ria local quanto à necessidade de que os dados estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não 
dispondo de condições para realizar esse levantamento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos 
campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 2
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

5

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0
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Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Ver observação
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Não há critério de distribuição de feitos na promotoria entre os promotores de justiça em 
exercício na unidade. Os feitos são distribuídos aleatoriamente.
Obs.: De acordo com o relato do promotor inspecionado, as visitas aos estabelecimentos prisionais são realidadas mensalmente, todavia, 
nem todos os estabelecimentos acabam sendo visitados em um mesmo mês, tendo em vista que são 9 (nove) os estabelecimentos inseridos 
na atrbuição da 21ª PJ. Desse modo, os relatórios mensais do CNMP são elaborados apenas em relação àquelas unidades cujas visitas tenham 
sido efetivamente realizadas, ainda que a informação tenha sido prestada pela unidade.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) O inspecionado reputa necessária a criação de uma promotoria de justiça de cidadania especializada em questões prisionais, inclusive 
com atribuições não apenas em políticas públicas, como, também, na área da improbidade administrativa. 2) Sugere que seja provido o cargo 
da 21ª PJ o mais rápido possível. 3) Sugere sejam envidados esforços pelo Ministério Público brasileiro para que todos os promotores de 
justiça que atuam na área da execução penal façam o curso promovido pela APT – Associação de Prevenção à Tortura, uma fundação suíça 
com atuação mundial, que se dedica ao enfrentamento da tortura nos vários âmbitos de sua manifestação, juntamente com a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº do procedimento Data instauração Situação detectada
Processo de Execução 
Criminal 2013.0184.3564 11/04/13 Irregular - vista em 25/02/14

Processo de Execução 
Penal 2011.0581.00475 05/09/11 Irregular – vista em 05/02/14

Procedimento Prepa-
ratório 003/2013 05/03/13

Irregular – ofício expedido em 04/11/13, ou seja, sem movi-
mentação há mais de 90 dias.

Procedimento Prepa-
ratório 002/2013 08/02/13

Irregular – ofício expedido em 01/11/13, ou seja, sem movi-
mentação há mais de 90 dias.

Procedimento Prepa-
ratório 001/2013 15/02/13 Irregular – ofício expedido em 04/11/13, ou seja, sem mo-

vimentação há mais de 90 dias.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.95. 22ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua perante a Auditoria da Justiça Militar Estadual

TITULAR Jose Bispo De Melo (afastado por ser o atual Chefe de Gabinete da PGJ)

SUBSTITUTO Hodir Leitão (em exercício)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 23/12/13; reside na comarca de lotação, mas já formulou pedido de residência fora da 
comarca ao CSMP, haja vista que é titular da 2ª PJ Criminal de Olinda/PE;  participa com frequência dos cursos do CEAF; não exerce o 
magistério atualmente, uma vez que se encontra com o contrato com a Associação Caruaruense de Ensino Superior suspenso em razão 
de sua remoção, efetivada no mês de dezembro, de Santa Cruz do Capibaribe para Olinda; não exerce a advocacia; não respondeu ou está 
respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 2ª PJ Criminal de Olinda/PE; não recebeu cola-
boração nos 06 (seis) meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente às quartas e sextas-feiras de das 12h às 
18h (pois é titular em Olinda/PE).

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.

Estrutura física
A Promotoria de Justiça localiza-se no prédio das Promotorias de Justiça da Capital (Avenida 
Suassuna). A estrutura física é composta de 01 gabinete exclusivo e 01 sala de apoio, onde ficam 
os servidores da promotoria.
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Estrutura de pessoal Há 01 técnico administrativo e 01 estagiário de nível médio.
Sistema de Arquivo Pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 831 feitos (254 cíveis e 577 criminais).
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  01 feito (data de vista mais antiga: 21/03/2014).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 28 27 27 28 27 27 27 27 27 27 27 26 4
Distribuídos no mês 18 16 49 3 1 0 0 0 0 0 76 101 1
Impulsionados no mês 19 16 48 4 1 0 0 0 0 0 77 97 4
Saldo do mês 27 27 28 27 27 27 27 27 27 27 26 30 1
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção. O controle de recebimento e remessa de feitos é feita 
manualmente, em livro de protocolo. Verificou-se uma inconsistência dos dados apresentados pela CGMP e aqueles informados 
pelo inspecionado.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas sugestões/observações nem experiências inovadoras pelo inspecionado. Os processos analisados encontravam-se em 
situação regular.

16.96. 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua perante a 2ª Vara Privativa de Entorpecentes

TITULAR Jose Correia De Araujo

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 30/12/2002; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; respon-
de cumulativamente pela 33ª PJ Criminal da Capital; recebeu colaboração em outubro/2013 (Dra. Maria Helena de Oliveira); afastou-se 
das atividades por motivo de férias (novembro/2013) e em razão de convocação para oficiar em Procuradoria de Justiça Criminal em 
dezembro/2013; cumpre expediente de segunda a sexta das 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal
Estrutura comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01  secretária das Promo-
torias Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 tercerizados;  
05 estagiários de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário de direito.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.
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De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.

EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA

Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.297 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  03 feitos (data de vista mais antiga: 10/03/2014).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 21 66 103 103 108 137 137 94 90 125 82 -
Distribuídos no mês 46 82 56 49 85 103 93 42 52 64 63 33 -
Impulsionados no mês 25 37 22 50 81 76 94 85 56 29 106 96 -
Saldo do mês 21 66 100 102 107 135 136 94 90 125 82 19 -
Audiências judiciais 25 11 11 10 38 33 43 1 11 2 0 4 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Reputa necessária uma melhoria radical das estruturas físicas e de pessoal de apoio técnico e administrativo das Promotorias de Jusitça 
com atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MP-PE no fórum. Informa que muitos colegas são obrigados 
a despachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou secretaria das promotorias 
de justiça, devido à inexistência de mesas e cadeiras em quantidade suficiente para os promotores. Informa que devido à precariedade das 
estruturas da secretaria das promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo o prazo para recursos, por exemplo, 
devido à desorganização e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal para cadastramento dos feitos. 
2) Informa a falta de promotores de justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações para exercício de funções junto à 
Administração Supeiror, sem a correspondente  designação na base, provocando diversas distorções porque os colegas que são designados 
para colaboração não conseguem cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva estrutura de apoio. 
3) Sugere a alteração do ato que disciplina o estágio no MP-PE, a fim de que os estagiários possam permanecer mais tempo sob a orienta-
ção do mesmo promotor, porquanto a sistemática adotada atualmente determina que a cada 4 (quatro) meses o estagiário seja relotado em 
outra promotoria. O prazo total do estágio é de 1 (um) ano.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A 23ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. 
Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias crimi-
nais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado para sua residência, 
onde são elaboradas as manifestações. Após a manifestação do inspecionado e devida alimentação no sistema Arquimedes, os feitos são 
devolvidos à secretaria das promotorias criminais, que os devole ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinete, o inspecionado 
transporta os processos para sua residência, onde cumpre o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participarem das audiências 
judiciais. 
2) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo inspecionado. Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

16.97. 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Central de Inquérito. Atua em inquéritos judiciais e em notícias de fato oriundas da Ouvidoria, disque-denúncia 
e central de denúncias do MPES e controle externo difuso. As Promotorias de Justiça com atribuições na Central 
de Inquérito funcionam até o recebimento da denúnica. Possuem atribuição para PICs, para acompanhar inter-
ceptações telefônicas e outras medidas cautelares no curso da investigação.  

TITULAR Patricia de Fatima Oliveira Torres (convocada para atuar na Procuradoria Geral de Justiça)

SUBSTITUTO Irene Cardoso Souza (titular da 5ª PJDC de Jaboatão dos Guararapes/PE)
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em fevereiro/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de 
aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; é 
titular da 5ª PJDC de Jaboatão e acumula também as atribuições junto ao Juizado Especial Criminal do Idoso da Capital; recebeu colabora-
ção nos últimos 06 meses (Dra. Dalva Oliveira Cabral respondeu cumulativamente até janeiro/2014); afastou-se das atividades por motivo 
de férias (outubro/2013 e janeiro/2013); cumpre expediente de segunda a sexta de 09h às 16h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 16h.

Estrutura física
Gabinete utilizado ao mesmo tempo por 03 Promotores de Justiça, sem banheiro privativo, composto de 01 
computador e 01 impressora partilhada entre todos os membros da sala. Mobiliário em condições razoáveis. 
Sala de estagiário compartilhada com a equipe das outras promotorias de central de inquérito.

Estrutura de pessoal
Há 01 estagiário de Direito. A inspecionada destacou que a parte administrativa é compartilhada com 
todos os promotores de justiça, não sabendo informar o número de servidores administrativos.

Sistema de Arquivo Utiliza o Arquimedes e pasta virtual.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.

EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA

Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não sabe dizer
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  05 processos (todos com vistas em 24/03/2014)
Obs.: A inspecionada justificou que não possui a informação sobre o número de processos em tramitação na unidade judiciária porque os 
promotores de justiça da central atuam em todas as Varas Criminais da Capital, mas somente até o recebimento da denúncia.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 74 51
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75 46
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Informa a entrevistada discrepância dos dados encaminhados pela Corregedoria para constar neste relatório com a produtividade 
efetiva da PJ. Os dados já baixados nesse termo de inspeção indicavam entrada e saída 0 de processos judiciais no mês de fevereiro. Foram 
inseridos neste termo os dados fornecidos pela entrevistada.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 9 12 11 3 10 4 8 5 2 0 0 0 1
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Informa que não foram computadas as comunicações de flagrante no campo da Notícia de Fato distribuída. Refere a 09 comuni-
cações de flagrante no mês de março. Questionada sobre quantas denúncias apresentou nos últimos 12 meses, informou que foram 43 no 
mês de fevereiro, 35 em março, e 255 nos últimos 06 meses.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: 0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: 0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição equitativa entre os membros que atuam na Central de Inquérito, feito por 
deliberação do respectivo Coordenador, que utiliza, para tanto, do sistema Arquimedes, observada eventual prevenção.
Obs.: Na Central de Inquéritos a distribuição não se faz entre as Promotorias de Justiça (órgãos), mas entre os membros que nesta oficiam. 
Em razão disso, a promotoria que tiver mais membros designados receberá proporcionalmente mais procedimentos/processos, mas entre os 
membros que oficiam na Central de Inquéritos a distribuição é equânime. Ocorre que há um número muito elevado de procedimentos/
processos pendentes de distribuição, por falta de providências nesse sentido por parte do Coordenador da referida Central de Inquéritos.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Relatou já ter mencionado tais dados no termo de inspeção da 5ª PJDC de Jaboatão do Guararapes/PE.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) A Promotora de Justiça acumula funções em 02 Promotorias de Justiça além de sua titularidade. Não refere ser substituta automática de 
nenhuma delas. Em relação às atribuições junto ao Juizado Especial Criminal do Idoso refere à “inexistência de uma promotoria de justiça 
com atribuições para atuar naquele órgão, sendo os promotores designados para a função e não para o cargo”. Menciona ainda auxílio da Dra. 
Dalva Cabral que é titular do Júri da Capital nesta PJ. Questionada sobre quais são os critérios de escolha para substituição, referiu a abertura 
de edital pela Procuradoria de Justiça para cadastro de interessados em substituição. O edital é publicado apenas para substituição na central de 
inquérito. Na central a acumulação é diferenciada, porque impõe a designação por período mínimo de 01 ano e há cobrança da Administração 
Superior pelo cumprimento da integralidade das funções atribuídas (manifestações em todos os inquéritos policiais). A acumulação de função 
é remunerada com gratificação de 20%  (promotores de outra comarca), e 10% (promotores da mesma comarca), sem possibilidade de acúmulo 
de gratificações. 2) Sugere a melhoria da estrutura física e de pessoal da promotoria de justiça.
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PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS (27ª PJ CRIMINAL – CENTRAL DE INQUÉRITOS)

Espécie Nº procedimento
Data  instau-
ração

Situação detectada

Auto de Prisão 
em Flagrante De-
lito

0 0 1 8 7 5 0 -
14.2014.8.17.0001

18/03/14

Irregular. Cuida-se de APF em que o Juízo determinou a abertura de 
vista ao MP, antes de homologar o flagrante. Aguarda pronunciamento 
do MP a respeito de tal homologação. Recebido do Poder Judiciário 
em 20/03/2014 (quinta-feira), sendo distribuído à 27ª PJ somente em 
24/03/2014 (segunda-feira). Irregularidade decorrente da demora na 
aludida distribuição, à cargo da Coordenação da Central de Inquéritos, 
considerando possível excesso de prazo, já que a prisão não havia sido ho-
mologada e a sua extensão temporal pode constituir, no caso, constrangi-
mento ilegal. Há necessidade de triagem, para dar urgência na distribuição 
de feitos dessa natureza, considerando a absoluta prioridade.

Pedido de quebra 
de sigilo telefônico, 
cumulado com o 
de autorização para 
“ação controlada”, 
nos termos da Lei 
nº 10.2017/01

0 0 4 4 1 3 3 -
62.2012.8.17.001

05/07/12

Irregular. Embora os autos tenham sido encaminhados à CI em 21/03/2014 
e distribuídos à 27ª PJ em 24/03/2014, houve falha por não ter a secretaria 
certificado nos autos a prevenção com o IP nº 09905.9028.00022/2012-
1.3. Ademais, este IP, segundo registro feito pelo Judiciáiro nos autos do 
pedido de quebra, estaria com o MPPE desde 24/07/2012. A unidade 
inspecionada, qual seja, a 27ª PJ, informou que a secretaria da CI ainda 
não teria distribuído o IP nº 09905.9028.00022/2012-1.3.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS (COORDENADORIA DA CENTRAL DE INQUÉRITOS)

Espécie Nº procedimento Data instauração Situação detectada
IP (Meta 2 ENASP) 2008.4837 03/07/03 Irregular. Recebido na CI em 14/08/13 e ainda não distribuído.

IP (Meta 2 ENASP) 2008.7837 03/06/03
Irregular. Não constava dos autos a última folha com registro 
de vistas, apresentando condições de autuação irregulares. Úl-
tima diligência em 15/04/11.

IP (Meta 2 ENASP) 2014.1445553 19/05/08 Irregular. Recebido na CI em 08/09/13 e ainda não distribuído.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO

*Em relação a 27ª Promotoria de Justiça Criminal: 1) Assim como em outras promotorias de justiça foi verificada a prática institucional 
de designações por acumúlo de função sem observância de normas objetivas de substiuição automática, para situações em que o afastamento do 
promotor de justiça titular se dá por período superior ao de 30 dias (férias). Há recorrência também na prática de acumulação simultânea de mais 
de 01 membro do MP nessas substiuições, o que implica responsabilidades compartilhadas de mais de um membro por um mesmo órgão do MP. 
2) O relato da entrevistada dá conta de diferenciações nos procedimentos de designações para acumulação de funções na central de inquéritos e em 
outros órgãos do MPPE, quanto à exigência de cumprimento integral das obrigações funcionais respectivas e quanto ao processo de escolha dos des-
tinatários da designação. 3) A entrevistada relatou possuir atribuições para controle externo, mas apenas o controle difuso, limitando-se a avaliar, caso 
a caso, a atuação das polícias, nos autos dos inquéritos policiais de que tem vistas. Relatou não realizar atividades concernentes ao controle externo 
concentrado, o que também ocorreria em relação às demais promotorias da Central de Inquéritos. Não realiza visitas e tampouco atua na fiscalização 
das condições estruturais e de funcionamento das polícias. Questionada sobre se há algum órgão no MPPE encarregado de tais funções, não soube 

informar. 4) Foram feitas referências adicionais quanto ao controle externo da atividade policial na Capital no termo de inspeção da 35ª PJ Criminal.
*Em relação à Coordenação da Central de Inquéritos: 5) As Promotorias de Justiça da Central de Inquéritos apresentavam movimentação 
de autos bastante confortável. No entanto, foi constatado pela equipe o represamento de diversos autos de inquéritos policiais na secretaria daquela 
Central. 6) Realizada nova visita à Central de IP(s) foi entrevistado o Coordenador daquela unidade, Dr. Francisco Edilson de Sá Jr. Pelo inspe-
cionado foi dito que a Central recebe demanda de 50 delegacias de polícia, além de notícias de fato (origens diversas). Relatou que todos os autos 
são registrados no Arquimedes e posteriormente distribuídos aos promotores de justiça com atribuições. Conforme informação, são 10 cargos de 
titularidade, 03 destes titulares e apenas 02 em efetivo exercício. Os demais são supridos por designações para acúmulo de funções. 7) O coorde-
nador afirmou ter uma estrutura precária e apresentou dados de movimentação de 19.922 autos em 2013, mas, quando questionado, não soube 
informar quantas denúncias foram apresentadas em 2013. 8) Solicitado o dado sobre o número de inquéritos policiais aguardando distribuição, 
foi fornecida certidão (em anexo), informando 3.993. Questionado o Promotor de Justiça quanto às razões para o represamento de volume tão 
expressivo de inquéritos policiais, reputou que “não há promotores suficientes para atender à demanda”. Questionado sobre se há um critério para 
a tomada de decisão quanto ao quantitativo de autos a serem distribuídos, respondeu que são imediatamente distribuídos apenas os inquéritos de 
réu preso, preventiva e prioridades constitucionais. Os demais inquéritos são distribuídos “conforme seja possível”. 9) Foi constatada a existência de 
inquéritos policiais relativos à Meta 2 com distribuição em atraso, alguns deles referidos – por amostragem - no quadro acima. De todos os inquéritos 
compulsados aleatoriamente pela equipe de inspeção havia aposição de carimbo recente da Corregedoria local, sendo possível inferir que seria do 
conhecimento da CGPE o represamento e o atraso na distribuição de inquéritos policiais na Central. 10) O Francisco Edilson de Sá Jr. informou 
que se encontra com atribuições exclusivamente na Secretaria da Central de Inquérito, não recebendo processos distribuídos a fim de serem por 
Sua Excelência analisados. 11) A equipe de inspeção buscou informações complementares com o servidor José Alexandre Ramos Moura, o qual 
informou estarem todos os autos devidamente cadastrados no Arquimedes, podendo ser imediatamente distribuídos, o que não ocorre por ordem 
do Coordenador, Dr. Francisco Edilson de Sá Jr. 12) A constatação é de que o atraso na distribuição dos inquéritos policiais é decorrente de decisão 
administrativa da Coordenação da Central de Inquéritos, não guardando relação de causalidade com possíveis deficiências no quadro de pessoal 
administrativo. De fato, no momento da inspeção não havia nenhum inquérito policial esperando para ser cadastrado no Arquimedes, estando o 
serviço de secretaria perfeitamente regular. 13) Solicitado ao setor de informática informações quanto à quantidade de processos que já haviam sido 
recebidos na Central de Inquéritos, porém ainda não distribuídos, constatou-se que, de fato, havia 3.665 (três mil seiscentos e sessenta e cinco) feitos 
pendentes de distribuição, os mais antigos de Jan/2012, ou seja, há mais de 2 anos e alguns meses.
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16.97.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao que foi constatdo, no âmbito da Coordena-
ção da Central de Inquérito da Capital, a Corregedoria do MPPE, manifestou-se nos seguintes termos:  “Foi 
consignado que ‘de todos os inquéritos compulsados aleatoriamente pela equipe de inspeção havia aposição de carimbo 
recente da Corregedoria local, sendo possível inferir que seria do conhecimento da CGPE o represamento e o atraso na 
distribuição de inquéritos policiais na Central”. Nesse ponto, resta esclarecer que, de fato, o “represamento” de autos poli-
ciais na Central de Inquéritos tornou-se do conhecimento desta Corregedoria através do acompanhamento constante das 
atividades ali efetivadas, o que motivou, ainda no primeiro ano de gestão desta CGMP, a realização de Correição no mês 
de dezembro de 2013 em todas as Promotorias afetas à Central de Inquéritos da Capital, elaborando-se, ao final, relatório 
circunstanciado, no qual se constatou a ausência de cadastramento de cerca de 3.000 (três mil) procedimentos policiais, o que 
ocorria, segundo informações colhidas, por falta de servidor para tal, sendo deliberada a expedição de ofícios aos Exmos. Srs. 
Procurador-Geral de Justiça e Secretário-Geral do Ministério Público, no sentido de providenciar a lotação de mais servi-
dores junto à Central de Inquéritos. Também visando subsidiar os trabalhos ministeriais na referida Central, foi sugerida 
a alocação de mais Analistas Ministeriais para auxiliar no trabalho dos Promotores de Justiça (conforme documentação 
juntada às fls. 236/237 dos autos de inspeção)’.”

16.97.2. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Por sua vez, a Promotora de Justiça, Christiane Roberta 
Gomes de Farias Santos, emcaminhou cópia do ofício nº 881/2014-Coord., apresentado à Corregedoria local 
em 22/12/2014, do qual, segue inteiro teor:  “Considerando o teor do Ofício Circular CGMP nº 015/2014-115, 
no que pertine a 27ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, com atuação junto à Central de Inquéritos da Capital, por 
ocasião  do Relatório Preliminar de Inspeção realizada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público,  observo que na 
parte final do relatório foi feito menção à Coordenação da Central de Inquéritos da Capital, na época coordenada pelo Dr. 
Francisco Edilson Sá Júnior, razão pela qual passo a tecer algumas considerações:  Assumindo a coordenação desta Central, em 
primeiro de outubro de 2014,  informo, inicialmente, que dei início à nova função, me deparando com o quantitativo de 5.000 
mil feitos cadastrados e aguardando distribuição para os Promotores de Justiça que seriam designados, visto que o quantitativo 
de Promotores atualmente em exercício  pleno e cumulativo na Central, em média 10,  não suportaria o recebimento total do 
acervo.  Em julho de 2014 foi instituída uma comissão de   06(seis) analistas processuais visando a análise do acervo, os quais 
produziram no período aproximadamente 1000 feitos. Para agilizar a análise dos processos, a comissão foi implementada 
com mais 13 analistas e prorrogada até o dia 19.12.2014,  e no período de 15.07.2014 a 17.12.2014,  produziram  
2.123 manifestações. Visando dar saída ao quantitativo de processos existentes na Central foi instituída uma comissão de 
10 servidores, os quais estão  dando prioridade a saída de processos, material entorpecente, armas e acompanhamentos que 
estavam no setor em virtude de acúmulo de processos existentes. Esta comissão, em relatório enviado à Procuradoria   já deu 
saída a mais de  1458  feitos e  582 acompanhamentos.  Do mesmo modo, foi instituído um mutirão de 08 promotores 
para análise e pronunciamento dos processos do acervo, os quais foram analisados e auxiliados por outra comissão composta 
de servidores  e analistas. Informamos, por oportuno, que apesar do relatório do CNMP apontar a existência de processos da 
meta ENASP em atraso, no mês de março de 2014,   tais procedimentos já foram todos distribuídos nos últimos três meses.  
É importante mencionar, que o Ministério Público do Estado de Pernambuco encontra-se, nacionalmente, em segundo lugar 
na resolutividade de inquéritos policiais da Meta 2, do ENASP, tendo finalizado 90,1%, fato reconhecido pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público, o que pode ser constatado no “Inqueritômetro” hospedado no sítio daquele CNMP.  Res-
salta-se que a Central de Inquéritos da Capital, mesmo recebendo cerca de 1500 (hum mil e quinhentos) autos/mês, vem 
mensalmente reduzindo, com eficiência, o acervo de Inquéritos Policiais em seu poder, tendo no curto período de outubro a 
dezembro/2014, baixado de 5.000 IPs para cerca de apenas 3.170 autos no total.  A Central de Inquéritos possui 12 
(onze) Promotores de Justiça titulares, dentre os quais 01 (um) aposentou-se, 01(um) está na Coordenação e 5 (cinco) encon-
tram-se deslocados do setor, contando, tão somente, com 4 (quatro) Promotores de Justiça em exercício.  Ademais,  os demais 
membros atuantes na Central, em número de 12 (doze), são compostos por Promotores de Justiça de 3ª e 2ª entrância, existin-
do uma Portaria contendo uma listagem de Promotores de Justiça que se habilitaram e foram escolhidos para, eventualmente, 
suprir as necessidades do setor.   Em razão da distribuição mensal de feitos vindos da COORDPPOL e outros setores, 
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em média 1500-1800 procedimentos,  a distribuição média mensal entre os promotores de justiça é de 160 feitos, contando 
com 11 promotores em exercício. Caso esse número de Promotores diminua, em razão de férias, licenças e compensação de 
plantões, resta prejudicada a distribuição diária, dando ensejo a represamento dos feitos aguardando Promotores que possam 
vir a receber a distribuição.   Tal preocupação já foi demonstrada  à Procuradoria pelos Coordenadores que antecederam, Dra. 
Cristiane Medeiros, Dra. Maria da Conceição de Oliveira Martins e Dr. Francisco Edilson,  os quais relataram a situação 
da Central, o acervo de processos e a necessidade urgente de  reposição de Promotores no setor, com a nomeação de analistas 
e servidores, visando evitar a formação de acervo. Tal informe se presta a demonstrar que o número de Promotores de Justiça, 
assim como o de funcionários, não atende à demanda normal dos feitos que aportam nesta Central de Inquéritos. Diante de 
tal situação, renovamos os pleitos e encaminhamos à Procuradoria Geral de Justiça e Corregedoria Geral do MPPE,  sugestão  
de transformação de 8 promotorias de Justiça Criminais substitutas da capital para Promotorias de Justiça Criminais com 
atuação na Central de Inquéritos da Capital, as quais encontram-se vagas, conforme publicação do Diário Oficial do Estado 
de PE, do dia 04 de setembro de 2014. Por sua vez, solicitamos à Procuradoria através de ofício a nomeação de analistas 
e funcionários para compor o quadro da Central, a qual necessitará de um maior suporte para atendar a demanda dos Pro-
motores que serão lotados, evitando-se criar uma demanda reprimida. Por fim, vale ressaltar que todos os esforços estão sendo 
empreendidos pela Central de Inquéritos da Capital, através dos  promotores e servidores,  com apoio da Procuradoria Geral 
de Justiça e Corregedoria Geral do Ministério Público,  para sanar as deficiências e dificuldades, visando tornar à Central de 
Inquéritos da Capital,  um setor que represente a instituição de maneira forte e efetiva, desempenhando o papel para o qual 
foi criada, de servir a sociedade com celeridade e presteza.

16.98. 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Central de Inquérito. Atua em inquéritos judiciais e em notícias de fato oriundas da Ouvidoria, disque-denún-
cia e central de denúncias do MPES e controle externo difuso. As Promotorias de Justiça com atribuições na 
Central de Inquérito funcionam até o recebimento da denúnica. Possuem atribuição para PICs, para acompa-
nhar interceptações telefônicas e outras medidas cautelares no curso da investigação.  

TITULAR Christiane Roberta Gomes de Farias Santos (afastada para atuar na Procuradoria Geral de Justiça)

SUBSTITUTO Alice De Oliveira Moraes (inspecionada)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 03/12/2013; reside na comarca de lotação; participou, em 2013, de curso sobre a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e Contabilidade e que realizou MBA em Gestão do Ministério Público, sendo, ainda, pós-graduada em Direito 
Público, mais especificamente na área de licitações, contratos administrativos e lei de responsabilidade fiscal pela Escola da Magistratura 
do Pernambuco; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo discipli-
nar; responde cumulativamente pela 2ª PJDC de Cabo de Santo Agostinho/PE, e eventualmente ainda fica designada para atuar em 03 
promotorias de justiça por força de substiuição automática na Cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE; não recebeu colaboração nos 
últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos útimos 06 meses; cumpre expediente às segundas-feiras à tarde e às quarta-feiras em 
período integral, cumprindo expediente nos demais dias da semana na Promotoria de Justiça da qual é titular.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física
Gabinete utilizado ao mesmo tempo por 03 Promotores de Justiça, sem banheiro privativo, composto de 01 
computador e 01 impressora partilhada entre todos os membros da sala. Mobiliário em condições razoáveis. 
Sala de estagiário compartilhada com a equipe das outras promotorias de central de inquérito.

Estrutura de pessoal
Há 01 estagiário de Direito. A inspecionada destacou que a parte administrativa é compartilhada com 
todos os promotores de justiça, não sabendo informar o número de servidores administrativos.

Sistema de Arquivo Utiliza o Arquimedes e pasta virtual.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não sabe dizer.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  01 processo (última a vista em 24/03/2014).
Obs.: Justifica que não possui a informação sobre o número de processos em tramitação na unidade judiciária porque os promotores de 
justiça da Central de Inquéritos atuam em todas as Varas Criminais da Capital, mas somente até o recebimento da denúncia.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
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PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Informa a entrevistada discrepância dos dados encaminhados pela Corregedoria local para constar neste relatório, se comparado com 
a produtividade efetiva da PJ. Os dados já baixados nesse termo de inspeção indicavam entrada e saída 00 (zero) de processos judiciais em 
todos os meses até fevereiro de 2014. A entrevistada informa que embora o sistema Arquimedes apresente necessidade de aprimoramento 
quanto à emissão de relatórios, tal sistema apresenta dados fidedignos quando corretamente alimentado. Aberta a tela do sistema da PJ para 
a equipe de inspeção, foi constatado que embora não estivesse explícito o registro de entradas e saídas, estavam registradas movimentações 
da entrevistada em janeiro 2014, entre as quais 49 denúncias escritas, 06 pedidos de arquivamentos e 08 baixas de inquérito policial com 
diligência.  A inspecionada informa o oferecimento de 30 denúncias em março, sendo alcançado um total de 109 denúncias no período de 
janeiro a março de 2014. Assinale-se que, embora conste como sendo 05 (cinco) o saldo do mês de março de 2014, na verdade há apenas 
01 (um) Inquérito Policial, abaixo especificado, sendo os outros 04 (quatro) cópias de atos de comunicação em flagrante delito, para serem 
analisados e, se for o caso, requerida alguma providência.  

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 5 9 5 5 8 3 1 3 1 1 2 0 4
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição equitativa entre os membros que atuam na Central de Inquérito, feito por 
deliberação do respectivo Coordenador, que utiliza, para tanto, do sistema Arquimedes, observada eventual prevenção.
Obs.: Na Central de Inquéritos a distribuição não se faz entre as Promotorias de Justiça (órgãos), mas entre os membros que nesta oficiam. 
Em razão disso, a promotoria de justiça que tiver mais membros designados receberá proporcionalmente mais procedimentos/processos, 
mas entre os membros que oficiam na Central de Inquéritos a distribuição é equânime. Ocorre que há um número muito elevado de 
procedimentos/processos pendentes de distribuição, por falta de providências nesse sentido por parte do Coordenador da referida Central 
de Inquéritos.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Presidente do Comitê Estratégico de Tecnologia de Informação do MP e tem buscado articular a atuação de TI com o planejamento 
estratégico da Instituição.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Melhoria da estrutura de pessoal, tanto em relação ao número de membros, como em relação ao número de servidores. 2) Refere pre-
juízos na qualidade da atuação dos promotores de justiça em função da necessidade de frequentes acumulações de funções.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Poucas Promotorias de Justiça da Central de Inquéritos possuem membros titulares, sendo que a grande maioria seriam membros de-
signados, em acumulação de funções.
2) A equipe de inspeção se reporta às observações realizadas no termo de inspeção da 27ª PJ Criminal da Capital, que contem considera-
ções, inclusive, a respeito da coordenação da Central de Inquéritos.

16.98.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A Promotora de Justiça Christiane Roberta Gomes de 
Farias Santos, informou que, à época da realização da inspeção, ou seja, março/2014, estava exercendo suas  
funções na Procuradoria Criminal, sem autos pendentes de manifestação, e que quem respondia pela 28ª PJ 
era a Promotora de Justiça Alice de Oliveira Moraes. 

16.99. 29ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Central de Inquéritos

TITULAR Érica Lopes Cezar de Almeida (convocada para atuar em Procuradoria Cível)

SUBSTITUTO Diego Pessoa Costa Reis

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

276

O membro informou que assumiu o órgão em 06/02/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoa-
mento; exerce o magistério na Faculdade Marista do Recife (privada), 8h semanais (matutino) não exercendo cargo administrativo; não exerce 
a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 5ª PJ Criminal de 
Olinda/PE; não recebeu colaboração nos últimos 6 (seis) meses; não se afastou das atividades nos últimos seis meses; não cumpre expediente 
na 29ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, leva os processos consigo para trabalhar na Promotoria de Olinda, da qual é titular.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.
Estrutura física Gabinete com 01 sala utilizada por 03 membros e 01 antessala para estagiários.
Estrutura de pessoal Não há nenhum servidor lotado nesta Promotoria.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.

Sistema de Registro
Utiliza o sistema físico e o Arquimedes. Porém, o Arquimedes não acusa se as diligências requeridas estão 
fora do prazo (nenhum servidor faz este controle).

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não sabe dizer.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  04 processos (os feitos são todos físicos).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 47
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 43
Saldo do mês 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.: As informações relativas aos meses anteriores a março estão equivocadas e não espelham a realidade da promotoria de justiça.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 8 6 6 4 6 4 3 4 0 0 0 1 1
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 2 0 1 0 1 0 1 2 0 4 7 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

1

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO

1) O membro inspecionado registrou a necessidade de mais servidores para apoio técnico e juridico. 2) Afirmou necessidade de promo-
tores de justiça para também dar andamento aos feitos que estão paralisados.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Notícia de Fato 
(Crime)

3375040 13/11/13
Irregular. Mais de 30 dias desde seu registro sem 
tomada de providências. Contudo, a NF somente 
foi distribuida ao Promotor em 20.3.2014.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Esta equipe encontrou problemas com o formulário de informações estatísticas em todas as promotorias de justiça inspecionadas. De 
maneira geral, os membros relataram que os dados constantes no documento que lhes foi apresentado não correspondiam à realidade do 
órgão examinado. Disseram também que não tiveram acesso prévio, a fim de procederem ao devido preenchimento. Em suma, a Correge-
doria local, além de prestar informações incorretas, não disponibilizou o formulário aos promotores de justiça.
2) O prédio onde funcionam as promotorias demonstra-se inadequado para tanto. Além de estar passando por reformas que dificultam o 
acesso às instalações, verifica-se a absoluta ausência de padronização das salas dos promotores. Algumas são bastante grandes, muitas são bem 
pequenas, outras não possuem janelas, e há o caso de três promotores dividindo a mesma sala.
3) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.100. 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Central de Inquérito
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TITULAR Cristiane de Gusmao Medeiros

SUBSTITUTOS
Carlos Eduardo Domingos Seabra – inspecionado (titular da 1ª PJ de Paudalho/PE) e Isabel de 
Lizandra Penha Alves (titular da PJ de Palmares/PE).

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em outubro/2012; não reside na comarca de lotação e sim em  Paudalho/PE, afirmando que 
não há necessidade de autorização em razão da pouca distância para a cidade de Recife/PE; participa no momento de especialização em 
Ciências Criminais; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela PJ de Paudalho, da qual é titular; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das ativi-
dades nos últimos 06 meses; cumpre expediente às segundas-feiras, de 9h às 12h, e às sextas-feiras de 9h às 17h.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física Gabinete com 01 sala utilizada por 03 membros e 01 antessala para estagiários.

Estrutura de pessoal
Não há nenhum servidor lotado na promotoria. Há 01 estagiário vinculado a cada promotor, totali-
zando 03  estagiários na 30ª PJ.  

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.

Sistema de Registro
Utiliza o sistema físico e o Arquimedes. Porém, o Arquimedes não acusa se as diligências requeridas estão 
fora do prazo (nenhum servidor faz este controle).

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
Obs.: Não há sala para atendimento individualizado (sigilo comprometido).
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA

Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não sabe dizer.

Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  04 processos (os feitos são todos físicos).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0
Distribuídos no mês 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 93
Impulsionados no mês 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 93
Saldo do mês 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.: As informações relativas aos meses anteriores a março estão equivocadas e não espelham a realidade da Promotoria de Justiça.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 7 14 17 1 18 5 1 3 1 0 0 2 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Os Inquéritos Policiais são distribuídos igualmente entre os 03 promotores de justiça via 
sistema Arquimedes.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS

O promotor recebeu o prêmio do CNMP de boas práticas em 2013 pelo projeto intitulado “Pernambuco contra o crack”.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
O membro ressaltou a necessidade de servidores para apoio jurídico e servidores para apoio administrativo (necessidade, principalmente, 
de analistas).

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
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1) Esta equipe encontrou problemas com o formulário de informações estatísticas em todas as promotorias de justiça inspecionadas. De 
maneira geral, os membros relataram que os dados constantes no documento que lhes foi apresentado não correspondiam à realidade do 
órgão examinado. Disseram também que não tiveram acesso prévio, a fim de procederem ao devido preenchimento. Em suma, a Correge-
doria local, além de prestar informações incorretas, não disponibilizou o formulário aos promotores de justiça.
2) O prédio onde funcionam as promotorias demonstra-se inadequado para tanto. Além de estar passando por reformas que dificultam o 
acesso às instalações, verifica-se a absoluta ausência de padronização das salas dos promotores. Algumas são bastante grandes, muitas são bem 
pequenas, outras não possuem janelas, e há o caso de três promotores dividindo a mesma sala.

16.101. 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Central de Inquérito

TITULAR Cristiane de Gusmao Medeiros (inspecionada)

SUBSTITUTOS
Carlos Eduardo Domingos Seabra (titular da 1ª PJ de Paudalho/PE) e Isabel de Lizandra Penha 
Alves (titular da PJ de Palmares/PE)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 1999; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamen-
to; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não responde 
cumulativamente por outros órgãos; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (novem-
bro/2013  e janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 13h30min às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.
Estrutura física Há 01 sala que é dividida com outro promotor de justiça.

Estrutura de pessoal
Não há nenhum servidor lotado na promotoria. Há 01 estagiário vinculado a cada promotor, totali-
zando 03 estagiários na 30ª PJ.  

Sistema de Arquivo Utiliza-se o sistema físico e o Arquimedes.

Sistema de Registro
Utiliza o sistema físico e o Arquimedes. Porém, o Arquimedes não acusa se as diligências requeridas estão 
fora do prazo (nenhum servidor faz este controle).

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não atua em vara específica.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  09 processos.
Obs.: O relatório da Corregedoria local é feito por Promotor (produtividade de cada Promotor).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 -
Distribuídos no mês 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -
Impulsionados no mês 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -
Saldo do mês 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 -
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Obs.: A promotora não possuía estas informações no momento da inspeção. Informou que a corregedoria local não repassou a 
informação da necessidade de tal relatório. Os números acima informados não condizem com a realidade da promotoria – estão 
equivocados.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 7 14 17 1 18 5 1 3 1 0 0 2 -
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Arquivamento s/ Remessa 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 -
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Audiências Extrajudiciais 7 14 17 1 18 5 1 3 1 0 0 2 -
Obs: A promotora não possuia estas informações no momento da inspeção. Informou que a corregedoria local não repassou a informação 
da necessidade de tal relatório. Os números acima informados não condizem com a realidade da promotoria – estão equivocados.



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

281

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: -
Com vista há mais de 6 meses: -
Com vista há mais de 12 meses: -

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: -
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

-

Em tramitação há mais de 180 dias: -

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: -
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

-

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

-

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: -
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: -
Recomendações feitas nos últimos 12 meses -

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: -
Estabelecimentos prisionais: -
Centros de internamentos provisórios: -
Outras unidades de atendimento: -
Estabelecimentos de idosos: -
Estabelecimentos de deficientes: -
Estabelecimentos de Saúde: -
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: -
Fundações: -

Qual o critério de recebimento de feitos: Os Inquéritos Policiais são distribuídos igualmente entre os 03 Promotores de Justiça via 
sistema Arquimedes
Obs: A promotora não possuia estas informações no momento da inspeção. Informou que a corregedoria local não repassou a informação 
da necessidade de tal relatório.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Como Coordenadora da Central de Inquérito, relatório anexo, elaborado pela promotora.
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SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) A Promotora de Justiça inspecionada registrou a necessidade de contratação de servidores para apoio técnico e jurídico. 2) Relatou 
também a necessidade de mais promotores de justiça.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Esta equipe encontrou problemas com o formulário de informações estatísticas em todas as promotorias de justiça inspecionadas. De 
maneira geral, os membros relataram que os dados constantes no documento que lhes foi apresentado não correspondiam à realidade do 
órgão examinado. Disseram também que não tiveram acesso prévio, a fim de procederem ao devido preenchimento. Em suma, a Correge-
doria local, além de prestar informações incorretas, não disponibilizou o formulário aos promotores de justiça.
2) O prédio onde funcionam as promotorias demonstra-se inadequado para tanto. Além de estar passando por reformas que dificultam o 
acesso às instalações, verifica-se a absoluta ausência de padronização das salas dos promotores. Algumas são bastante grandes, muitas são bem 
pequenas, outras não possuem janelas, e há o caso de três promotores dividindo a mesma sala.

16.102. 30ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Central de Inquérito

TITULAR Cristiane de Gusmao Medeiros

SUBSTITUTOS
Isabel de Lizandra Penha Alves – inspecionada (titular da PJ de Palmares/PE) e Carlos Eduardo 
Domingos Seabra (titular da PJ de Paudalho/PE).

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/10/2011; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela Central de Inquéritos da PJ de Jaboatão dos Guararapes (7ª PJ Criminal); não recebeu colaboração nos 
últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (setembro/2013); cumpre expediente segundas, quartas e sextas-feiras, de 
8h às 18h e às terças e quintas-feiras na 7ª Promotoria de Justiça de Jaboatão dos Guararapes.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.
Estrutura física Há 01 sala que é dividida com outro promotor de justiça.

Estrutura de pessoal
Não há nenhum servidor lotado na promotoria. Há 01 estagiário vinculado a cada promotor, totali-
zando 03 estagiários na 30ª PJ.  

Sistema de Arquivo Utiliza-se o sistema físico e o Arquimedes.

Sistema de Registro
Utiliza o sistema físico e o Arquimedes. Porém, o Arquimedes não acusa se as diligências requeridas estão 
fora do prazo (nenhum servidor faz este controle).

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
Obs.: Não há sala para atendimento individualizado (sigilo comprometido).
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não atua em vara específica, de modo que não sabe dizer 
quantos processos existem.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  06 processos (todos os feitos são físicos).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0
Distribuídos no mês 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 70
Impulsionados no mês 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 64
Saldo do mês 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.: As informações relativas aos meses anteriores a março estão equivocadas e não espelham a realidade da promotoria de justiça. 
A promotora não possuia estes dados no momento da inspeção. Informou que a corregedoria local não repassou a informação da 
necessidade de tal relatório.

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 7 14 17 1 18 5 1 3 1 0 0 2 1
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TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: A promotora não possuia estes dados no momento da inspeção. Informou que a corregedoria local não repassou a informação da 
necessidade de tal relatório.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

1

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Os inquéritos policiais são distribuídos igualmente entre os três promotores de justiça via 
sistema Arquimedes.
Obs.: A promotora de justiça relata que existem em torno de 04 (quatro) mil feitos (inquéritos policiais, termo circunstanciados e notícias 
de fato) aguardando para serem distribuídos. Isso, de acordo com a promotora, se deve à falta de servidores. A promotora não possuia os 
dados acima no momento da inspeção. Informou que a corregedoria local não repassou a informação da necessidade de tal relatório. O 
relatório da corregedoria local é feito por Promotor (produtividade de cada Promotor).
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) O membro inspecionado registrou a necessidade de servidores para apoio jurídico e servidores para apoio administrativo (principalmen-
te na distribuição). 2) Necessidade de mais computadores.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Esta equipe encontrou problemas com o formulário de informações estatísticas em todas as promotorias de justiça inspecionadas. De 
maneira geral, os membros relataram que os dados constantes no documento que lhes foi apresentado não correspondiam à realidade do 
órgão examinado. Disseram também que não tiveram acesso prévio, a fim de procederem ao devido preenchimento. Em suma, a Correge-
doria local, além de prestar informações incorretas, não disponibilizou o formulário aos promotores de justiça.
2) O prédio onde funcionam as promotorias demonstra-se inadequado para tanto. Além de estar passando por reformas que dificultam o 
acesso às instalações, verifica-se a absoluta ausência de padronização das salas dos promotores. Algumas são bastante grandes, muitas são bem 
pequenas, outras não possuem janelas, e há o caso de três promotores dividindo a mesma sala.
3) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.103. 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES

Atuação extrajudicial, consistente na elaboração de parecer, após o final da instrução, referente à regularidade formal, bem 
como quanto ao mérito de processos administrativos disciplinares em curso na Corregedoria da Secretaria de Defesa So-
cial do Estado de Pernambuco, em face de agentes públicos a esta vinculados (servidores em geral, agentes penitenciários, 
peritos, policiais civis, policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiros de Pernambuco). Não tem atribuição no 
controle externo da atividade policial, tampouco em outras áreas, como na improbidade administrativa.

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO

São designados pelo PGJ para atuar no órgão, conjuntamente, os Promotores de Justiça Epaminondas 
Ribeiro Tavares, em exercício cumulativo com a PJ de Abreu e Lima/PE, da qual é titular; Guilherme 
Vieira Castro, titular da PJ de Certânea/PE, porém afastado desta; Tathiana Barros Gomes, em exercício 
cumultativo com a 1ª PJ Criminal do Cabo de Santo Agostinho/PE, da qual é titular).

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Dr. Epaminondas Ribeiro Tavares assumiu o órgão em 14/09/2011; reside em Abreu e Lima/PE (a distância para Recife é 25 Km); não 
participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento 
administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 9ª PJ Criminal de Olida/PE (Central de Inquéritos) e pela 3ª PJ de Abreu e Lima (titular), 
da qual está afastado; recebeu colaboração nos últimos 06 meses, pois os inspecionados auxiliam uns aos outros, com distribuição equitativa dos feitos 
entre eles; não se afastou nos últimos 06 meses; cumpre expediente das 12 às 18h, porém comumente comparece no período da manhã.
O Dr. Guilherme Vieira Castro assumiu o órgão em 15/02/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente, em colaboração com a Dra. Thatiana Barros Gomes, pela 1ª PJ Criminal de Cabo de Santo Agostinho/PE; recebeu colaboração 
nos últimos 06 meses, pois os inspecionados auxiliam uns aos outros, com distribuição equitativa dos feitos entre eles; não se afastou das atividades 
nos últimos 06 meses; cumpre expediente das 12 às 18h, porém comumente comparece no período da manhã.
A Dra. Tathiana Barros Gomes informou que assumiu o órgão em 19/10/2011; reside na comarca de lotação; não participa no momento de 
curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 1ª PJ Criminal de Cabo de Santo Agostinho/PE; recebeu colaboração nos últimos 06 meses, pois os inspecionados 
auxiliam uns aos outros, com distribuição equitativa dos feitos entre eles; não se afastou nos últimos 06 meses; cumpre expediente de 12 às 18h, 
porém comumente comparece pela manhã.
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EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta de 12h às 18h.

Estrutura física
A 35ª PJ de Criminal não possui sede própria ou alugada, sendo que os Promotores de Justiça inspecionados 
exercem as respectivas atividades na sede do GAECO, que foi objeto de inspeção em termo próprio.

Estrutura de pessoal
A 35ª PJ de Criminal não tem estrutura própria de pessoal, sendo que os Promotores de Justiça inspecionados 
exercem as respectivas atividades na sede do GAECO, que foi objeto de inspeção em termo próprio.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema de pasta ficheiro.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes e pastas ficheiro.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 00 (zero).
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero), pois não atua perante unidade judiciária.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.: Foi solicitada a estatística dos últimos seis meses, foi informada a entrada de processos nos seguintes quantitativos: 41, em outu-
bro/2013; 32 em novembro2013; 24 em dezembro/2013; 42 em janeiro/2014; 16 em fevereiro/2014; e 25 em março/2014.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 dias 
(verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar pror-
rogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social encaminha todos os processos administrativos 
disciplinares, que, em tese, devem ser distribuídas entre as 35ª e 36ª Promotorias de Justiça Criminais da Capital. Porém o titular desta, Dr. JOSÉ 
ROBERTO DA SILVA, encontra-se afastado para exercer a função de assessor do Corregedor-Geral do MPPE, sem designação de outro membro 
para nela atuar em substituição. Em razão disso, todos os feitos são encaminhados apenas à 35ª PJ, com divisão interna e equitativa, por intermédio 
do sistema Arquimedes, entre os 03 Promotores de Justiça que nela oficiam por designação do PGJ.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO

O inspecionado EPAMINONDAS RIBEIRO TAVARES informou que, na época da designações feitas pelo PGJ, a fim de Sua Excelência e os 
outros 02 Promotores de Justiça atuassem na 35ª PJ da Criminal, esta se encontrava vaga. Não são instauradas notícias de fato, procedimentos admi-
nistrativos, procedimentos preparatórios ou inquéritos civis, sendo as manifestações lançadas nos autos dos processos administrativos disciplinares. Tais 
PADs, contudo, são registrados, no sistema Arquimedes, como sendo “procedimentos administrativos”.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Processo Administrativo Disciplinar 
(autuado e em tramitação no âmbito 
da Corregedoria  da SDS)

10.102.1012.00103.2.4 13/12/12 Vista em 13/03/14.

Processo Administrativo de Licencia-
mento a bem da disciplina (autuado e 
em tramitação no âmbito da Correge-
doria  da SDS)

10.109.1014.00017/2013.3 26/09/13 Vista em 20/03/14.

Processo Administrativo Disciplinar 
(autuado e em tramitação no âmbito 
da Corregedoria  da SDS)

10.102.1012.00008/2014.2.4 07/02/14 Vista em 26/03/14.
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OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO

1) As atribuições da 35 e 36 PJ restringem-se a uma atuação de parecer ministerial em autos de processos administrativos disciplinares que tramitam externa-
mente ao Ministério Público, particularmente, na Corregedoria da Defesa Social. 2) Os promotores de justiça inspecionados sustentaram entendimento de que 
seria cabível a manifestação de mérito nos pareceres exarados pela 35ª PJ. 3) Solicitadas pela equipe de inspeção as pastas de manifestações nos autos dos proce-
dimentos disciplinares referentes à atuação da 35ª PJ, foram fornecidas as respectivas pastas, no total de 03, cada uma delas correspondendo à atuação de um dos 
promotores de justiça designados. Foi constatada a existência de algumas manifestações discordantes dos pareceres das comissões processantes, bem como alguns 
encaminhamentos de cópias a outros órgãos do MPPE, como as promotorias do patrimônio público e central de inquéritos e requisição de diligências com-
plementares. 4) Questionada a respeito, a Dra. THATIANA informou que os autos dos procedimentos disciplinares somente vêm ao Ministério Público por 
ocasião da oportunidade de paracer, entre a conclusão da comissão processante e o julgamento pelo Corregedor da SDS, não retornando para vistas de ciência 
da decisão subsequente, nem havendo acompanhamento do MPES quanto ao resultado final. 5) O Doutor EPAMINONDAS, ademais, ressaltou que não há 
mecanismos internos de controle quanto a efetiva remessa, ao MPPE, de todos os processos administrativos disciplinares em curso na SDS. 6) Foi entregue 
cópia da Lei Estadual nº 11.929 de janeiro de 2001, que assim prevê: Art. 7, § 3º: “Os relatórios finais dos processos administrativos instaurados pela Comissões 
de que tratam os incisos I a VIII deste artigo, após parecer técnico, deverão ser homologados pelo Corregedor Geral, antes do envio para deliberação do Secre-
tário de Defesa Social ou do Secretário Executivo de Ressocialização, do envio para deliberação do Secretário de Defesa Social ou do Secretário Executivo de 
Ressocialização, conforme o caso, ouvidos, para oferecimento de parecer ou outras providências que entenderem cabíveis, os membros do Ministério Público 
com atuação junto à Corregedoria Geral”. Não foi informado se, na Lei Ôrgânica do MPPE existe previsão de tal atribuição, bem como se o Colégio de 
Procuradores de Justiça regulamentam aludidas atribuições. 7) O Promotor de Justiça entrevistado, Dr. GUILHERME VIEIRA CASTRO, no curso da en-
trevista, levanta questão a respeito da constitucionalidade das atribuições das 35ª e 36ª PJ, à luz da Constituição Federal, artigo 129, inciso IX, que veda ao MP 
a consultoria jurídica de entidades públicas. Afirma o referido inspecionado que a intervenção ministerial destas PJs tem sido fundamentada pela interpretação 
de que tais atribuições seriam uma espécie de controle das atividades policiais.  8) Os Promotores de Justiça com atuação nesta 35ª PJ, à exceção do Dr. GUI-
LHERME, acumulam funções em suas promotorias de titularidade e no GAECO. Relatam que não há previsão normativa de cargos ou funções para o 
exercício das atribuições próprias do GAECO, em razão de que restou instituída a prática administrativa de que os integrantes do GAECO sejam designados 
concomitantemente para o cargo da 35ª PJ, como forma de legitimiar sua atuação na Capital, e de legitimá-la como o que denominam de “atribuição plena”. 
Mencionada tal expressão, a equipe de inspeção solicitou esclarecimentos, tendo sido dito que, na prática institucional, quando há acumulação de funções em 
mais de uma PJ, uma delas é considerada a de “atribuição plena”, sendo esta considerada principal, à qual deve ser dispensada atuação preferencial, com possíveis 
desdobramentos quanto às exigências institucionais de cumprimento integral de deveres e número de comparecimentos em dias da semana. A título expem-
plificativo, Dra. THATIANA relatou que solicitou autorização para residir em Recife à Procuradoria de Justiça, tendo obtido resposta administrativa de que 
seria desnecessária a autorização, pois “a sua atribuição plena estaria no GAECO e não em sua promotoria de titularidade”. Solicitada pela equipe informação 
sobre a normatização das definições de “atribuição plena” e “atribuição cumulativa”, com as consequências daí decorrentes quanto aos compromissos do 
membro do MP em cada uma dessas situações de acúmulo de funções, não souberam  responder se tais regras existem de forma regulamentar ou apenas re-
presentam um praxis do MPPE. 9) Foi dito, ainda, no curso da entrevista, que a 35ª PJ se encontra vaga por longo período, tendo sido apenas recentemente 
aberto edital para sua titularidade. O Dr. GUILHERME menciona a violação à ordem de vacância e prazos definidos legalmente para a abertura de vagas para 
titularidade no MPPE, aduzindo que a escolha de cargos a serem titularizados tem sido realizada de forma discricionária pela Administração Superior.  10) A 
36ª PJ não foi inspecionada, pois o seu titular, o Doutor JOSÉ ROBERTO DA SILVA, se encontra afastado para exercer a função de assessor do Corregedor-
Geral do MPPE, sem designação de outro membro para nela atuar em substituição. Esta situação foi constatada diretamente com o Doutor JOSÉ ROBERTO 
DA SILVA, que, às 13hs do dia 27/03/2014, foi contatado por esta equipe de inspeção, tendo se prontificado a prestar informações adicionais que passam a ser 
sintetizados:   11) Quanto às regras de acumulação de cargos e do conceito referido acima de “exercício pleno”, foi esclarecido o seguinte: 11.1. Não 
há normatização formalizada no MPPE para regulamentação dos limites a cumprimento de deveres funcionais relativos ao exercício cumulado de 
funções em mais de um promotoria de justiça. Entretanto, é regra consuetudinária da instituição que, nas situações de acumulação de funções, seja 
priorizada a titularidade, devendo o membro atender à PJ de acumulação com o seguinte critério: a) Se a PJ de acumulação é de entrância superior 
à da titularidade, o membro deve comparecer 02 vezes na semana na PJ de cumulação e 03 vezes na semana na comarca de titularidade; b) Se a PJ 
de acumulação é de entrância inferior à da titularidade, o membro deve comparecer na PJ de acumulação apenas 01 vez na semana, mantendo ex-
pediente na de titularidade nos outros 04 dias da semana. O Promotor de Justiça JOSÉ ROBERTO DA SILVA, assessor da CGMPPE, informou 
que a regra é orientação que deve ser relativizada e adaptada às circunstância de cada caso, não sendo inflexível. 11.2. Denomina-se “exercício pleno” 
instituto utilizado pela Administração Superior do MPPE pelo qual se designa membro do MP para atuar promotoria de justiça de que não é titu-
lar, passando a responder por esta, em exercício pleno, ou seja, como se titular fosse, para fins de remuneração e responsabilidades funcionais. Melhor 
esclarecendo as seguintes decorrências:  a) A designação para “exercício pleno” é realizada por critério discricionário do Procurador Geral de Justiça 
em promotoria diversa daquela de que o membro é titular. b) Quando o membro é designado para exercício pleno em comarca de entrância superior, 
passa a receber remuneração referente à da maior entrância. c) Designado para exercício pleno em comarca diversa da que é titular, o membro pode ser dis-
pensado do exercício de suas atividades como titular ou acumular tais funções. Na segunda hipótese, ou seja, de acumulação, a PJ de exercício pleno passa a ser 
sua atividade prioritária, inclusive para fins da aplicação relatada no item 01 e de residência na comarca. 12) Quanto à definição de atribuições das PJ para o 
controle externo da atividade policial, foi esclarecido o seguinte: a) Atualmente o controle externo da atividade policial (difuso), inclusive quanto a visitas a 
delegacias de polícia, na Capital, é de atribuição dos Promotores de Justiça de 3ª entrância com atuação nas Promotorias de Justiça Criminal, na Central de 
Inqúeritos, na Execução Penal e na Defesa da Cidadania com atribuição na Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, nos termos do artigo 2º, inciso II, da 
Resolução CPJ nº 2006/2012, em sistema de rodízio, que consiste no revezamento entre agrupamentos de promotorias de justiça, no encargo de inspeções 
às DPOLS (PORTARIA nº. 312/2008). b) Informa que o referido sistema não encontrou efetividade na prática institucional, tendo notícia de que não tem 
sido regulares as visitas de inspeção a Delegacias de Polícia e outros atos de controle externo concentrado, sugerindo a busca de informações pormenorizadas 
junto ao Centro de Apoio Criminal, órgão incumbido do controle e acompanhamento direto de tal atividade institucional. c) Em razão das dificuldades refe-
ridas na alínea anterior, informa o Promotor Corregedor que foi instituído grupo de trabalho pela Procuradoria Geral de Justiça, visando a discutir a redistri-
buição das atribuições do controle externo da atividade policial.
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16.104. 37ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua perante a 4ª Vara de Entorpecentes

TITULAR VAGO desde junho/2012

SUBSTITUTO Rosemary Souto Maior de Almeida

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 25/03/2014; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 43ª PJ Criminal da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades 
nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal
Estrutura comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01  secretária das Promo-
torias Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 tercerizados;  
05 estagiários de nível médio.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.237 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  64 feitos (data de vista mais antiga: 20/02/2014).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 12 65 55 118 128 134 143 145 125 125 32 29 -
Distribuídos no mês 83 148 154 72 120 116 66 82 80 61 66 65 -
Impulsionados no mês 29 160 91 61 114 107 64 101 80 154 69 55 -
Saldo do mês 66 53 118 129 134 143 145 126 125 32 29 39 -
Audiências judiciais 13 10 0 11 25 25 14 16 30 11 29 29 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da Corregedoria local quanto à necessidade de que os 
dados estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse 
levantamento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 2
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
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1) Reputa necessária uma melhoria radical das estruturas físicas e de pessoal de apoio técnico e administrativo das Promotorias de Jusitça 
com atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MP-PE no fórum. Informa que muitos colegas são obrigados 
a despachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou secretaria das promotorias 
de justiça, devido à inexistência de mesas e cadeiras em quantidade suficiente para os promotores. Informa que devido à precariedade das 
estruturas da secretaria das promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo o prazo para recursos, por exemplo, 
devido à desorganização e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal para cadastramento dos feitos. 2) Informa 
a falta de promotores de justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações para exercício de funções junto à Administração 
Supeiror, sem a correspondente  designação na base, provocando diversas distorções porque os colegas que são designados para colaboração 
não conseguem cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva estrutura de apoio.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação penal 0064988-28.2013 21/08/13 Irregular – vista em 24/02/14
Ação penal 0061859-15.2013 20/08/13 Irregular – vista em 20/02/14
Ação penal 0012627-34.2013 14/03/13 Irregular – vista em 12/03/14
Ação penal 0062127-69.2013 02/09/13 Irregular – vista em 26/02/14
Ação penal 0014372.83-2012 02/04/12 Irregular – vista em 14/03/14
Ação penal 0187270-05.2012 13/01/13 Irregular – vista em 28/02/14
Ação penal 0024822-85.2012 03/05/12 Irregular – vista em 13/03/14

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO

1) A 37ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. 
Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias crimi-
nais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado para sua residência, 
onde são elaboradas as manifestações. Após a manifestação do inspecionado e devida alimentação no sistema Arquimedes, os feitos são 
devolvidos à secretaria das promotorias criminais, que os devole ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinete, o inspecionado 
transporta os processos para sua residência, onde cumpre o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participarem das audiências 
judiciais. 2) Não foram relacionadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.105. 42ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atua perante a 12ª Vara Criminal (competência criminal residual)

TITULAR Clovis Alves Araujo

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/01/2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 12ª PJ Criminal da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por 
motivo de férias (outubro/2013); cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta a partir das 12h até o final do expediente.
Estrutura física Não há, conforme observações da equipe de inspeção.

Estrutura de pessoal
Estrutura comum a todos os Promotores de Justiça com atribuição Criminal: 01  secretária das Promo-
torias Criminais (técnica ministerial); 04 analistas ministeriais (assessoramento técnico); 02 tercerizados;  
05 estagiários de nível médio. Estrutura particular da promotoria inspecionada: 01 estagiário de direito.

Sistema de Arquivo Utiliza pastas físicas e também pastas virtuais (sistema Arquimedes).

Sistema de Registro
O registro e o controle de expedientes é feito manualmente. Não há um sistema de registro próprio. 
Não trabalha com inquéritos policiais (atribuição da Central de Inquérito). Não há sistema de controle 
de procedimentos internos e o recebimento e devolução de feitos é realizado pelo sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.689 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 1 2 1 4 1 1 1 12 8 2 -
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Distribuídos no mês 7 2 5 9 13 6 21 17 23 25 21 13 -
Impulsionados no mês 7 1 4 10 10 9 21 17 12 29 27 11 -
Saldo do mês 0 1 2 1 4 1 1 1 12 8 2 4 -
Audiências judiciais 22 0 46 30 22 6 44 18 29 30 26 35 -

Obs.: O inspecionado informou que não recebeu qualquer orientação da corregedoria local quanto à necessidade de que os dados 
estatísticos do mês de março/14 estivessem disponíveis à equipe de inspeção, não dispondo de condições para realizar esse levanta-
mento no momento, razão pela qual referidos dados deixaram de ser inseridos nos campos específicos.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição integral dos feitos da respectiva vara judicial.
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Relatou que sua Promotoria de Justiça foi responsável por fornecer o primeiro parecer favorável em casamento homoafetivo.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Reputa necessária uma melhoria radical das estruturas físicas e de pessoal de apoio técnico e administrativo das Promotorias de Jusitça 
com atribuição criminal, o que é dificultado pela falta de espaços próprios do MP-PE no fórum. Informa que muitos colegas são obrigados 
a despachar seus feitos em condições precárias, por vezes até mesmo em pé, nas próprias salas de audiências ou secretaria das promotorias 
de justiça, devido à inexistência de mesas e cadeiras em quantidade suficiente para os promotores. Informa que devido à precariedade das 
estruturas da secretaria das promotorias de justiça, por vezes, os promotores de justiça acabam perdendo o prazo para recursos, por exemplo, 
devido à desorganização e falta de estrutura adequada da secretaria, em razão da falta de pessoal para cadastramento dos feitos. 2) Informa 
a falta de promotores de justiça com atribuição criminal, devido às inúmeras convocações para exercício de funções junto à Administração 
Supeiror, sem a correspondente  designação na base, provocando diversas distorções porque os colegas que são designados para colaboração 
não conseguem cumprir as tarefas que lhe são exigidas sem a respectiva estrutura de apoio.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A 42ª Promotoria de Justiça não tem gabinete ou espaço físico reservado para o cumprimento do expediente do membro inspecionado. 
Em razão disso, os processos com vista ao Ministério Público são encaminhados para a sala de suporte administrativo às promotorias crimi-
nais do fórum, onde recebem o cadastramento pelo Arquimedes e, em seguida, são levados pelo membro inspecionado para sua residência, 
onde são elaboradas as manifestações. Após a manifestação do inspecionado e devida alimentação no sistema Arquimedes, os feitos são 
devolvidos à secretaria das promotorias criminais, que os devole ao cartório judicial. Diante da inexistência de gabinete, o inspecionado 
transporta os processos para sua residência, onde cumpre o expediente, comparecendo ao fórum apenas para participarem das audiências 
judiciais e outras atividades.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras pelo membro inspecionado.

16.106. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA CAPITAL

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 7ª Vara de Família e Registro Civil

TITULAR Luciana Albuquerque Prado

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em janeiro/2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; respon-
de cumulativamente pela 25ª PJ da Capital (Patrimônio Público); não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades 
por motivo de férias (novembro/2013 e janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a quinta, no período da tarde.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Segunda a sexta de 09h às 18h.

Estrutura física
Funciona em 01 sala de 40m² que abriga todos os servidores e promotores de justiça. Não há computa-
dores e impressoras suficientes para todos.

Estrutura de pessoal

Não existem servidores lotados na PJ. Existem 04 técnicos, 02 servidores cedidos (01 da Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Jaboatão de Guararapes e 01 servidor da Secretaria de Educação do Estado), 
04 funcionários terceirizados (empresa Conserv Gomes) – auxiliam a área administrativa (alimentação do 
sistema Arquimedes) – 04 estagiários de nível médio e 01 estagiário de Direito para cada promotor; esta 
estrutura serve a todas as promotorias de justiça cíveis localizadas no Fórum Des. Rodolfo Aureliano em 
somente 01 sala de 40m².
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Sistema de Arquivo Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema físico e o Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não possui atribuição.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público:  35 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 728 737 719 717 715 708 705 699 690 678 675 681 *
Distribuídos no mês 18 2 2 0 2 3 86 104 106 108 36 27 23
Impulsionados no mês 9 20 4 2 9 6 92 113 118 111 30 32 53
Saldo do mês 737 719 717 715 708 705 699 690 678 675 681 676 35
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **
Obs.: * O servidor afirmou que não possuía condições de fornecer os dados do “Saldo do mês anterior” e das “audiências judiciais” reali-
zadas referentes ao mês de março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve tramitação de procedimentos extrajudiciais no período.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado

Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado

Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
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Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Não há.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Necessidade imediata de mais servidores, como 01 analista jurídico. 
2) Destacou, também, a urgência na disponibilização de 01 sala privativa para cada promotoria de justiça cível localizada no fórum. 
3) salientou, ainda, a imprescindibilidade de que 01 carro seja posto à disposição das promotorias de justiça cíveis e criminais que estão no 
fórum para que seja possível fazer diligências, como entrega de notificações, entrega dos procedimentos extrajudiciais relativos à investiga-
ção oficiosa de paternidade, habilitações de casamento etc. 
4) Informou que o estacionamento no prédio do fórum não possui vagas suficientes para acomodar os veículos de todos os promotores. Os 
carros ficam estacionados na rua ou em estacionamento pago. 
5) A promotora relatou que os plantões do Ministério Púbico na Capital não funcionam no mesmo prédio do plantão judiciário, mas no 
prédio do MP localizado na Av. Visconde Suassuna, o que dificulta sobremaneira a regularidade do serviço. Naquele local não há máquina 
de xérox e, muitas vezes, devido à distância entre os prédios, os juízes não encaminham os expedientes ao Promotor, e os agentes de polícia 
também reclamam desta situação em razão de terem de se deslocar.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Processo judicial 0001422-13.2010 2010 Irregular. Sem impulsionamento há mais de 30 dias.
Processo judicial 0006438-06.2014 2014 Irregular. Sem impulsionamento há mais de 30 dias.
Obs.: Os demais processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.
OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

16.106.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua resposta, o Promotor de Justiça José Bispo de 
Melo, por meio do Ofício CG nº 007/2015,  enviado à Corregedoria local, manifestou-se da seguin-
te forma acerca das constatações da Corregedoria Nacional em relação à 6ª PJ Cível da Capital: “Escla-
recimentos sobre o ‘item 5’ do campo ‘Sugestões/Observações do Membro’. No ano de 2012, o plan-
tão ministerial da Capital, no âmbito do MPPE, que era prestado no Edifício Roberto Lyra, sito à Rua 
Imperador Dom Pedro II, Santo Antônio, foi transferido para o Edifício Paulo Cavalcanti, sito à Avenida 
Viconde Suassuna, Boa Vista, por este último apresentar melhores condições de trabalho aos plantonis-
tas como: sala de audiência equipada com computador, impressora, telefone e mesa de reuniões; e amplo 
estacionamento para uso por parte dos Membros e servidores. Esclaremos, ainda, que, para cada plantão 
ministerial, há um servidor designado para auxiliar nas respectivas atividades, bem como carro oficial e 
motorista, à disposição do Promotor de Justiça plantonista, para realizar o transporte de documentos, mate-
riais e pessoas, se for o caso. Por fim, ressaltamos que, até a presente data, esta Administração Superior não 
tomou conhecimento de reclamações ou insatisfações, seja por parte dos Membros e servidores desta insti-
tuição, do Poder Judiciário ou de quaisquer outros órgãos correlatos, relativas ao atual local – bem como às 
suas instalações – onde são realizados os plantões ministeriais da 3ª Entrância. (SIIG nº 0012367-1/2015).”

17. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OLINDA/PE
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17.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE OLINDA

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à Vara da Infância e Juventude

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO
Márcia Bastos Balazeiro Coelho (membro titular da PJ de Itambé, designada em exercício pleno, por força 
de edital).

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em novembro/2013; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando ter co-
nhecimento da existência de ato normativo autorizando residir na capital (distância de 8,7 Km); não participa no momento de curso de 
aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
não responde cumulativamente por outros órgãos; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de 
férias (janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 13h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre regularmente de terça a quinta. Em casos urgentes, todos os dias.
Estrutura física Funciona em somente 01 sala.
Estrutura de pessoal Possui 02 servidores concursados e técnicos ministeriais.
Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não sabe dizer.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: Afirmou não ter como informar.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 29 23 26 46 26 39 52 40 28 129 162 90 318
Distribuídos no mês 85 137 183 107 346 252 223 266 224 185 190 404 174
Impulsionados no mês 91 134 163 127 333 239 235 278 123 152 262 176 194
Saldo do mês 23 26 46 26 39 52 40 28 129 162 90 318 298
Audiências judiciais 0 0 0 0 92 36 84 40 0 0 0 0 17
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 7 14 18 8 3 5 9 9 6 4 2 17 14
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 1 0 8 6 46 77 5 0 1 0 0 1 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 60

Obs.: A Promotora de Justiça não teve, no momento da inspeção, como informar os dados constantes nos dois itens acima. Afirma que 
não houve solicitação da Corregedoria do MP/PE para que apresentasse esses dados para a Corregedoria do CNMP.  No dia 26/03/14 
informou à Equipe de Inspeção os dados acima explicitados.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: 34
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 47
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 20
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 57

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

35

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

13

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: 0
Outras unidades de atendimento: 0
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Recebe todos os feitos relativos à infância e juventude.
Obs.: A Promotora de Justiça não teve condições de informar os dados referentes aos seguintes subitens: “Notícias de atos infracionais”; 
“Processos da infância e juventude (custus legis); “Processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério Público”; “Procedimentos 
Preparatórios”; “Inquéritos Civis”; “Notícias de fato”; e “Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento”.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº do procedimento Data instauração Situação detectada

Notícia de fato 008-2012 10/07/12

Deliberação em 10/07/12, determinando juntada de cópias de do-
cumentos e encaminhamento para contabilidade para emissão de 
parecer técnico para apreciação da prestação de contas da entidade 
Grupo Cultural Axé de Kilu.

Proced imento 
preparatório 091/2011 10/01/10

Instaurado como procedimento investigatório em 10/01/10. Con-
vertido em procedimento preparatório em 31/07/13. O último ato 
em 30/09/13 – Ofício ao Conselho Tutelar de Olinda determinan-
do realização de estudo sobre atual situação do distúrbio de conduta 
de adolescente.
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Notícia de fato 14/2012 25/10/12

Instaurado como peça informativa em 25/10/12. Formalizado como 
notícia de fato em 19/02/13, último ato em 19/02/13, encaminhan-
do para a Contabilidade para emissão de parecer técnico a respeito 
da prestação de contas da Associação de Assistência a Meninos e Me-
ninas de Olinda – AMO.

Inquérito civil 001/2010 03/07/06
Instaurado como procedimento investigação preliminar em 
03/07/06. Convertido em inquérito civil em 22/03/10. Último ato 
– Prorrogação do prazo do IC em 16/08/13.

Ação socioedu-
cativa

22-04-2010-8-17-
0990 29/12/09 Vista em 10/02/14 para manifestação.

Medida de pro-
teção à criança e 
adolescente

4125-54-2010-8-17-
0990 06/05/10 Vista em 03/02/14 para manifestação sobre relatório.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) O membro inspecionado informou que antes da sua assunção, duas Promotoras de Justiça atuavam na Promotoria. Uma em exercício 
pleno, outra em exercício cumulativo.
2) As duas Promotoras tiveram problemas com a Magistrada, o que motivou a vontade de ambas em não mais permanecer na Promotoria 
de Justiça, sendo que a Promotora de Justiça titular foi removida para a 6ª PJ de Cidadania de Paulista. A Magistrada responde na CPI por 
tráfico de pessoas. Diz ser necessária a designação de outro Promotor de Justiça para atuação na Promotoria. Isso, inclusive, foi pedido pela 
Promotora de Justiça que, anteriormente, exercia a titularidade.
3) A Promotora de Justiça afirmou que o grande número de feitos com abertura de vistas a tempo superior ao normal e o grande número 
de procedimentos sem movimentação regular decorre do grande volume de trabalho e da falta de estrutura humana, como a presença de 
uma analista exclusivo para a sua Promotoria.
4) Encontramos uma Promotoria de Justiça sem organização administrativa, com grande volume de feitos judiciais com prazos acima da 
normalidade para manifestação da Promotora de Justiça. No que se refere à atuação extrajudicial, observamos a existência de vários proce-
dimentos sem regular andamento, paralisados por considerável lapso temporal.
5) Verificamos que a Promotoria tem um grande volume de feitos judiciais e extrajudiciais, o que é contrastante com a situação, em relação 
ao número de feitos e movimento processual, com a maior parte das outras Promotorias de Justiça de Olinda.

17.1.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE.   Em relação às constatações feitas na 1ª PJ de Defesa da 
Cidadania de Olinda, foi encaminhado cópia do Ofício nº 235/2014, apresentado à Corregedoria local em 
12/12/2014, cujo teor segue abaixo:  “Em atenção ao Ofício Circular CGMP nº 015/2014 desta Correge-
doria Geral de Justiça, presto, tempestivamente, as seguintes informações a V. Exª, em atendimento a solicita-
ção feita pelo Exmo. Sr. Corregedor Nacional do Ministério Público, nos termos do Ofício nº 4319/2014/
CNMP/CN/GAB, relativamente ao Relatório Preliminar de Inspeção realizada pela Corregedoria Nacional 
do Ministério Público, na 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Comarca de Olinda:  Em 24 
de março de 2014, recebemos a visita de inspeção da Corregedoria Nacional do Ministério Público, nesta 1ª 
Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda. Segundo o Termo de Inspeção da Corregedoria 
Nacional do Ministério Público, em conformidade com os dados fornecidos pela própria Promotoria de 
Justiça, haveria a pendência de 34 notícias de atos infracionais com vista ao ministério público há mais de 30 
dias, de 47 processos da infância e juventude- custos legis- com vista há mais de 30 dias e de 20 processos da 
infância e juventude ajuizados pelo Ministério Público com vistas há mais de 30 dias. Consta, ainda, a exis-
tência de 57 procedimentos preparatórios em tramitação há mais de 180 dias. Na oportunidade, os Correge-
dores fizeram a análise de alguns procedimentos judiciais e extrajudiciais, por amostragem, e verificaram que 
a notícia de fato nº 008/12, a notícia de fato nº 014/2012, o Procedimento Preparatório nº 091/2011 e o 
Inquérito Civil 001/2010 em tramitação nesta 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda, 
estariam com os últimos despachos exarados há mais de 30 dias. Ademais, que os dois processos judiciais 
analisados, uma Ação Sócioeducativa de nº 22-04-2010-8-17-0990, estaria com vistas ao Ministério Público 
desde 10/02/2014, e uma Medida de Proteção à Criança e Adolescente nº 4125-54-2010-8-17-0990, estaria 
com vistas ao Ministério Público desde 03/02/2014. No mesmo Relatório, a referida Equipe de Inspeção da 
Corregedoria Nacional do Ministério Público lançou como comentário que o volume de feitos judiciais e 
extrajudiciais da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda é demasiado e contrastante com 
a situação, em relação ao número de feitos e o movimento processual, com a maior parte das outras Promo-
torias de Justiça de Olinda. Com efeito, assim concluiu a mencionada Equipe: “Verificamos que a Promoto-
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ria tem um grande volume de feitos judiciais e extrajudiciais, o que é contrastante com a situação, em relação 
ao número de feitos e movimento processual, com a maior parte das outras Promotorias de Justiça de Olin-
da”. (COMENTÁRIOS DA EQUIPE DE INSPEÇÃO, parte final); e) Olinda apresenta, ainda, outra situa-
ção que merece destaque: a 1ª PJ de Cidadania de Olinda (atribuição em Infância e Juventude) tem grande 
volume judicial e extrajudicial, ao passo que a 2ª PJ de Cidadania, a 2ª PJ Cível, a 4ª PJ Cível, a 6ª PJ Cível, a 
5ª PJ Criminal, a 7ª PJ Criminal, a 4ª PJ de Cidadania, a 5ª PJ de Cidadania e a 8ª PJ Criminal de Olinda, em 
si consideradas isoladamente, tem movimentação (seja de feitos judiciais, seja extrajudiciais) muito reduzida, 
do que decorre um contraste que, em nossa ótica, exige correção por parte da PGJ-MPPE.” (Considerações 
da Equipe sobre as Promotorias de Justiça de Olinda). Neste contexto, inicialmente, INFORMO aos Exce-
lentíssimos Senhores Membros da Corregedoria Nacional do Ministério Público e da Corregedoria de Jus-
tiça Estadual que TODOS OS PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS INDICADOS NO TERMO 
DE INSPEÇÃO DO CNMP (a notícia de fato nº 008/12, a notícia de fato nº 014/2012, o Procedimento 
Preparatório nº 091/2011 e o Inquérito Civil 001/2010) FORAM ATUALIZADOS e TODOS OS PRO-
CESSOS JUDICIAIS TAMBÉM INDICADOS NO MESMO TERMO (Ação Sócioeducativa nº 22-04-
2010-8-17-0990 e Medida de Proteção à Criança e Adolescente nº 4125-54-2010-8-17-0990) FORAM 
DEVIDAMENTE DESPACHADOS E DEVOLVIDOS AO JUDICIÁRIO, COM SEU RESPECTIVO 
PRONUNCIAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS DE INSPE-
ÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL (fls. 500/516). Informo também que todas as notícias de atos 
infracionais com vista ao ministério público há mais de 30 dias, à época da inspeção realizada, já foram devi-
damente despachadas por esta Representante Ministerial, através do oferecimento de representação ou de 
remissão. Acrescento ainda que todos os processos da infância e juventude- custos legis- com vista há mais de 
30 dias e processos da infância e juventude ajuizados pelo Ministério Público com vista há mais de 30 dias, à 
época, também já foram despachados. Com relação aos procedimentos extrajudiciais, inclusive, os procedi-
mentos preparatórios em tramitação, vem sendo atualizados, existindo, atualmente, 94 Procedimentos Prepa-
ratórios, segundo dados fornecidos pelo Sistema de dados Arquimedes. Em seguida, esclareço, que me encon-
tro em exercício pleno na 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda desde novembro de 
2013, tendo sido a única habilitada interessada em Edital destinado a tal designação, após a vacância do cargo 
por força de remoção da respectiva promotora de justiça titular. Exatamente em face da exaustiva demanda 
da referida Promotoria, conforme verificado pela própria Equipe de Inspeção da Corregedoria Nacional do 
Ministério Público, estavam em atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda, an-
teriormente ao meu exercício, duas Promotoras de Justiça: a Dra Andréa Karla Reinaldo de Souza e a Dra 
Henriqueta de Belli (a primeira, como titular, e a segunda, em exercício cumulativo), e ainda, eventualmente, 
em caráter temporário, o Dr. Sérgio Gadelha, os quais dividiam o trabalho, e mesmo assim, se consideravam 
com excesso de atribuições, conforme se denota das cópias dos inúmeros ofícios dirigidos à PGJ e à CGMP, 
que se encontram em anexo, alguns, inclusive, em que a Dra Andréa Karla solicita a criação de mais um car-
go com atribuição na Infância e Juventude, considerando que a demanda da infância na cidade de Olinda já 
justificaria tal criação (Ofícios nº 135/2013, 196/2013, 139/2008, 099/2007 e 036/2006 – todos juntados 
aos autos de inspeção da Corregedoria Nacional às fls. 517/530). Ocorre que, ambas as Promotoras que antes 
trabalhavam na infância de Olinda tiveram um problema com a magistrada que é a titular da Vara da Infância 
e Juventude de Olinda, tendo as promotoras “denunciado” uma suposta conduta irregular da magistrada em 
uma adoção. A juíza, se encontra, inclusive, respondendo a um PAD (Procedimento Administrativo Discipli-
nar), sendo convocada a prestar esclarecimentos em CPI por tráfico de pessoas. Depois disso, considerando a 
dificuldade de relacionamento com o Judiciário, a Drª Andréa Karla solicitou sua remoção para a 6ª PJ de 
Defesa da Cidadania de Paulista, e a Drª Henriqueta deixou de trabalhar em exercício cumulativo na infância 
de Olinda, tendo sido esta Promotora de Justiça, a ÚNICA, disposta a trabalhar, NESTAS CIRCUNSTÂN-
CIAS, COM EXCESSIVA DEMANDA DE TRABALHO E COM UMA JUÍZA DIFÍCIL, QUE RES-
PONDE A PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES E TEM PÉSSIMO RELA-
CIONAMENTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. Vale salientar que, desde que assumi minhas 
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atividades junto à referida Promotoria de Justiça, sempre desempenhei meu trabalho com zêlo e profissiona-
lismo, da melhor forma possível, procurando manter bom entendimento com o Poder Judiciário. Ocorre que, 
o cargo de 1º Promotor de Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda é único e possui diversas atribuições 
judiciais (audiências, processos e atendimentos a adolescentes custodiados) e extrajudiciais (atendimento ao 
público, visitas/fiscalização a entidades de acolhimento, visitas a Conselhos Tutelares, análise de prestações de 
contas das entidades sociais ligadas à Infância e Juventude, instrução de todos os Procedimentos de Investiga-
ção Preliminar existentes na PJ, apuração das denúncias do DISK 100 tendo como vítimas crianças e adoles-
centes, ACP´s etc). Não se pode olvidar que esta Promotoria recebe toda a demanda (inclusive de caráter 
coletivo) da Infância e Juventude da cidade de Olinda, que tem  aproximadamente 400 mil habitantes.  
Justamente em razão da exaustiva demanda, estavam em atuação na 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da 
Cidadania de Olinda duas Promotoras de Justiça, anteriormente ao meu exercício: a Dra Andréa Karla Rei-
naldo de Souza e a Dra Henriqueta de Belli (a primeira, como titular, e a segunda, em exercício cumulativo), 
as quais dividiam o trabalho, e mesmo assim, se consideravam com excesso de atribuições, conforme se de-
nota das cópias dos inúmeros ofícios que se encontram em anexo, anteriormente mencionados. Neste con-
texto, esta Representante Ministerial se encontrava recebendo a mesma quantidade de processos que antes 
era recebida pelas Promotoras que lhe antecederam, sendo que TODO o trabalho era realizado apenas por 
uma Promotora que tinha, diariamente, que eleger prioridades dentro de uma Promotoria cuja matéria já 
configura prioridade por si só. Acrescente-se a dificuldade de membros que queiram trabalhar nesta Promo-
toria, cientes de todas as questões apresentadas (demanda judicial e extrajudicial excessivas, apenas um pro-
motor de justiça, etc), que passam, inclusive, pela relação mantida com o Poder Judiciário, posto que, con-
soante amplamente divulgado na imprensa, a Juíza Titular da Infância e Juventude de Olinda está 
respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar em decorrência de representação de promotora de 
justiça que atuou anteriormente na infância de Olinda. Necessário esclarecer que apenas recentemente, des-
de 17/11/2014, se encontra em exercício cumulativo (comparecendo duas vezes na semana na Promotoria 
de Justiça) a Drª Aline Arroxelas Galvão de Lima, promotora de justiça. Mesmo diante de tantas dificuldades, 
esta Promotora de Justiça tem trabalhado muito além do horário de expediente (saindo diariamente às 21, 
22h, da Sede das Promotorias de Justiça de Olinda), procurando atualizar os procedimentos extrajudiciais e 
judiciais da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Olinda, conseguindo ter uma produtividade 
bastante expressiva. Com efeito, conforme consta do Relatório de Inspeção nº 108/2014, item 7.8 da Cor-
regedoria Estadual do Ministério de Pernambuco: “Cumpre destacar, a grande quantidade de processos re-
metidos (918) à 1ªPJDC e devolvidos (806) pela representante ministerial no trimestre analisado, apesar da 
existência de 112 (cento de doze) feitos pendentes de apreciação ministerial.” Desse modo, a própria Corre-
gedoria fez assinalar a demasiada quantidade de processos devolvidos por esta Representante Ministerial no 
trimestre analisado, com o seu respectivo pronunciamento, conforme dados obtidos no Sistema Arquimedes: 
no total foram 806 (oitocentos e seis) processos- o que corrobora o árduo trabalho desempenhado, apesar das 
inúmeras dificuldades que se apresentam. Somente no mencionado trimestre apontado no Relatório de Ins-
peção nº 108/2014, a média mensal de produção desta agente ministerial foi de 268,66 processos analisados 
e devolvidos, consoante dados constante do próprio item 7.9 do Relatório de Inspeção nº 108/2014. Neste 
contexto, se ainda persistiram 112 feitos com vistas ao Ministério Público por ocasião da correição estadual,  
justifica esta Promotora de Justiça o fato de  naquela época não terem sido analisados e devolvidos, dada a 
excessiva demanda apresentada, o que já foi sanado. Mais recentemente, conforme RELATÓRIO do SIS-
TEMA DE AUTOS ARQUIMEDES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, cuja cópia se encontra em anexo, 
(referente ao mês de novembro de 2014), consta que: Esta Representante Ministerial contabilizou, no mês de 
novembro de 2014, cerca de 560 (quinhentos e sessenta ) registros no Sistema Arquimedes, dentre petições 
iniciais de ações de destituição do poder familiar, representações, alegações finais, pareceres/manifestações, 
razões/contrarrazões de recursos, além de arquivamentos de procedimentos extrajudiciais, conversões de 
procedimentos, dentre outros, o que configura uma expressiva produtividade desta Representante Ministe-
rial, que evidenciam uma Promotora comprometida com seu mister, apesar das adversidades encontradas, 
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sendo que nos meses anteriores sua produtividade também merece ser mencionada (em outubro de 2014, 
foram 299 registros; em setembro de 2014, foram 362; e em agosto de 2014, foram 390 registros no Sistema 
de Autos Arquimedes, conforme cópias de Relatórios juntadas aos autos de inspeção da Corregedoria Na-
cional). Esperando ter prestado as necessárias informações e esclarecimentos, renovo protestos de elevada 
estima e distinta consideração, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais, ao tem-
po em que informo que esta manifestação encaminhada em meio digital será também remetida à Correge-
doria Geral de Justiça em meio físico, acompanhada de todos os documentos que lhe instruem.”

17.1.2. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Por sua vez, a Promotora de Justiça Aline Arroxelas Galvão 
de Lima, embora, à época da realização da inspeção, não estivesse atuando na 1ª PJ de Defesa da Cidadania de 
Olinda, ressaltou que, de fato, a quantidade de atribuições (judiciais e extrajudiciais) afetas à promotoria em 
tela é bastante expressiva, especialmente se considerada a extensa pauta de audiências elaborada pela Vara Ju-
dicial Privativa, a necessidade de atendimentos ao público e a demanda diária, relativa a adolescentes apreen-
didos e custodiados, além do fato de que há apenas uma única Promotoria de Justiça com atribuições sobre 
Infância e Juventude, enquanto que em outros municípios integrantes da região metropolitana do Recife, 
como Paulista e Jaboatão dos Guararapes, tal curadoria é dividida entre mais de uma PJ. Em razão disso, foi 
remetida pela Corregedoria-Geral do Ministério Público de Pernambuco à Procuradoria-Geral de Justiça, 
proposta para alteração das atribuições da 6ª Promotoria de Justiça Cível de Olinda, para que esta passe a 
deter atribuições, juntamente com esta 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, sobre a tutela dos 
direitos da Infância e Juventude, procedimento que já está em fase de apreciação final pela Assessoria Técnica 
em Matéria Administrativa para submissão ao Colégio de Procuradores de Justiça (SIIG nº 10235-1/2014 - 
Autos: 2014/1490290).

17.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE OLINDA

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à Vara de Defesa do Consumidor e da Saúde

TITULAR Maisa Silva Melo de Oliveira

SUBSTITUTO Ana Maria S. Barros De Carvalho

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 06/03/2014; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando ter conhe-
cimento da existência de ato normativo autorizando residir em Recife (distância de 8,7 Km); não participa no momento de curso de 
aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 4ª PJ de Abreu e Lima; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo 
de férias (outubro/2013 e janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda.
Estrutura física Funciona em somente 01 sala.
Estrutura de pessoal Possui 01 servidor concursado (técnico ministerial) e 01 estagiário de Direito.
Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não sabe dizer.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 01 processo.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 4 4 4 5 3 3 3 4 4 5 4 4 0
Distribuídos no mês 1 1 2 1 0 0 1 0 5 1 0 1 2
Impulsionados no mês 1 1 1 3 0 0 0 0 4 2 0 1 1
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Saldo do mês 4 4 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 1
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: O membro inspecionado afirmou que as informações constantes no presente item estão incorretas, razão pela qual forneceu os 
dados referentes ao mês de Março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 15 15 8 8 12 13 15 18 32 15 19 36 1
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arquivamento s/ Remessa 0 2 2 20 2 9 10 2 14 13 12 10 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 4 2 1 0 0 0 1 0 5 0
Audiências Extrajudiciais 2 5 1 0 3 0 0 3 5 0 0 3 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 9
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

1

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 14
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

7

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 1
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: 0
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: 0
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

0

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Procedimentos instaurados pela própria Promotoria de Justiça e processos judiciais deles 
decorrentes.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº procedimento Data instauração Situação detectada

Inquérito civil 011-2013 11/06/12

Foi instaurado procedimento preparatório em 11/06/2012. Em 
04/09/2013 foi convertido em inquérito civil. Último despacho em 
21/02/2014, requisitando informações à Cooperativa Habitacional sobre 
destinação de valores pagos por consumidores  para aquisição de imóvel 
residencial.

Inquérito civil 001/2014 11/03/14

Último despacho em 11/03/2014, foi a instauração determinando ob-
tenção de informações junto à Secretaria Municipal de Saúde e Gerência 
Regional Estadual de Saúde com objetivo de acompanhar cumprimento 
de recomendação 001/2014 desta Promotoria de Justiça.

Proced imento 
preparatório. 009/2013. 25/02/13

Instaurado como notícia de fato em 25/02/2013, convertido em pro-
cedimento preparatório em 13/12/13. Último ato em 26/02/14, uma 
audiência pública para auxiliar na investigação de possível prática de con-
dutas abusivas pela empresa EKT Lojas de Departamento.

Inquérito civil 001/2008 09/10/08

Instaurado como procedimento de investigação preliminar em 09/10/08. 
Convertido em inquérito civil em 19/02/2010. Último despacho em 
03/02/2014, deferindo prorrogação de prazo para encaminhamento de 
resposta do Secretario de Transporte e Transito de Olinda. Há mais de um 
ano sem prorrogação.

Inquérito civil 011-2013 11/06/12

Foi instaurado procedimento preparatório em 11/06/2012. Em 
04/09/2013 foi convertido em inquérito civil. Último despacho em 
21/02/2014, requisitando informações à Cooperativa Habitacional sobre 
destinação de valores pagos por consumidores  para aquisição de imóvel 
residencial.

Inquérito civil 001/2014 11/03/14

Último despacho em 11/03/2014, foi a instauração determinando 
obtenção de informações junto à Secretaria Municipal de Saúde e 
Gerência Regional Estadual de Saúde com objetivo de acompanhar 
cumprimento de recomendação 001/2014 desta Promotoria de Jus-
tiça.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Constatou-se que o movimento processual é ínfimo, o que, em conjunto com o reduzido número de feitos extrajudiciais, e seu conse-
quente reduzido número de impulsos, faz surgir a conclusão da desnecessidade, no caso em tela, com suas peculiaridades, de existência desta 
Promotoria de Justiça, apenas com as atribuições atuais.
2) Não há informações relatadas acerca de sugestões/observações nem experiências inovadoras por parte dos membros inspecionados.

17.2.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em resposta às constatações deste relatório preliminar, a Pro-
motora de Justiça, Maísa Silva Melo de Oliveira, manifestou-se nos seguintes termos: “ I. Considerações ao 
Relatório Preliminar de Inspeção: 1. Atribuições da Promotoria: Inicialmente, destaco que a referida Promoto-
ria possui atuação na Defesa da Cidadania nas áreas do Consumidor e da Saúde, com atribuições específicas 
definidas pela Resolução RES-CPJ- 001/2002, quais sejam: tutela dos direitos do consumidor, fiscalização do 
Sistema Único de Saúde e acompanhamento da prestação de serviços de saúde pública. Possui, portanto, atuação 
precipuamente extrajudicial, razão pela qual se equivoca o referido Relatório Preliminar de Inspeção ao definir 
as atribuições da Promotoria como “atuação junto à Vara de Defesa do Consumidor e Saúde”, ressaltando-se, 
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ainda, que inexiste na Organização Judiciária da Comarca de Olinda qualquer Vara com a referida denominação. 
2.  Dados Relacionados com  o Membro do Ministério Público:  Quanto ao campo “Dados Relacionados com  
o Membro do Ministério Público”, quanto à informação de que me afastei das atividades por motivo de férias 
“outubro/2013 a janeiro/2014”, esclareço que gozei períodos de férias nos meses de outubro/2013 e janei-
ro/2014, tendo trabalhado normalmente nos meses de novembro/2013 e dezembro/2013, diferente do que 
informa a redação desse campo. 3. Em Relação à Unidade Judiciária: No que se refere às informações contidas 
no campo “Quantidade de processos que tramitam na unidade judiciária”, em que consta como resposta “não 
sabe dizer”, reitero a informação verbalmente fornecida à equipe da inspeção de que as ações judiciais ajuizadas 
no exercício das atribuições desta Promotoria de Justiça são distribuídas indistintamente entre as Varas Cíveis ou 
Varas da Fazenda Pública da Comarca de Olinda, não havendo vinculação desta Promotoria de Justiça a qual-
quer Unidade Judiciária específica; 4. Estatística do Órgão: No que tange à estatística do Órgão, reitero infor-
mação verbalmente fornecida à equipe de inspeção no sentido de que à época da inspeção havia 25 (vinte e 
cinco) Ações Civis Públicas em andamento, não correspondendo a estatística constante do Relatório Preliminar 
à realidade desta Promotoria de Justiça. Na oportunidade, apresento cópia do Relatório da Correição Ordinária 
realizada pela Corregedoria do Ministério Público do Estado de Pernambuco em maio de 2014, com dados que 
representam de fato a atuação ministerial no Órgão (documentação juntada às fls. 594/600 e às fls. 603/605 dos 
autos de inspeção da Corregedoria Nacional). 5. Observações da Equipe de Inspeção: a) Necessidade da Exis-
tência da Promotoria de Justiça com as atribuições atuais - Quanto às observações da equipe de inspeção, venho, 
inicialmente, tratar da observação de que “o movimento processual é ínfimo” e de que há “reduzido número de 
feitos extrajudiciais”, concluindo pela “desnecessidade” “de existência desta Promotoria de Justiça, apenas com 
as atribuições atuais”. Tal observação não leva em conta a atuação precipuamente extra-judicial desta Promoto-
ria. Ressalto que o Município de Olinda é a terceira maior cidade do Estado de Pernambuco, com uma popu-
lação de 400.000 (quatrocentos mil) habitantes, detendo a maior taxa de densidade demográfica do Estado e a 
quinta maior do Brasil. Os problemas na área de saúde, trazidos pela população, são em grande parte demandas 
urgentes relacionadas ao fornecimento de medicamentos, realização de procedimentos cirúrgicos e disponibili-
zação de leitos hospitalares convencionais ou em UTI. É, portanto, uma Promotoria com volume considerável 
de atendimento ao público, com pedidos urgentes que demandam a pronta e imediata resposta, sendo,  na 
maioria das vezes, solucionados com o envio de ofício requisitório aos órgãos competentes. Após tais providên-
cias, as demandas são anexadas aos inquéritos civis em andamento, os quais, por sua vez, têm como objetivos 
cobrar do Poder Público a estruturação dos equipamentos disponíveis na área da saúde e fiscalizar o serviço 
prestado, buscando soluções. Por tal razão é que a atuação nesta Promotoria muitas vezes não gera números 
vistosos, em que pese sua incontestável importância na promoção da justiça social e a complexidade dos feitos. 
Para ilustrar, ressalto que um único Inquérito Civil instaurado tem como objetivo fiscalizar toda a Atenção 
Básica à Saúde no Município, com requisição de inspeções sanitárias, pareceres dos conselhos profissionais, ofí-
cios requisitórios expedidos aos gestores cobrando providências que irão impactar na vida de todos os 400.000 
(quatrocentos mil) munícipes.  Apesar da relevância social e da complexidade de tal atuação, o referido inqué-
rito civil só gera para o relatório de atuação “01” (uma) unidade de trabalho, que entra para o relatório com o 
mesmo valor que teria um parecer em um único alvará judicial, por exemplo, cujos efeitos são muito mais 
restritos. Mesmo com tais peculiaridades, a referida Promotoria de Justiça possui considerável movimentação, 
tendo, a título de exemplo, no mês de março do corrente ano, quando da minha assunção no cargo e da visita 
da inspeção da Corregedoria Nacional, registrado produção mensal de 202 (duzentas e duas) movimentações, 
conforme Relatório Automático gerado pelo Sistema Arquimedes ao final do referido mês, juntado à fl. 593 
dos autos de inspeção da Corregedoria Nacional). Assim, não merece prosperar a observação no sentido de que 
a atuação nesta Promotoria é “ínfima”, ou que seria “desnecessária” sua existência com as atribuições atuais, 
posto que a atuação extra-judicial nas áreas de saúde e consumidor possui relevante valor social, demandando 
tempo e dedicação que muitas vezes não se veem refletidos em uma análise meramente quantitativa da atuação 
ministerial. Na perspectiva do Ministério Público como agente de transformação social, como bem definido 
pelo Ilustre Marcelo Pedroso Goulart, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo que 
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nos brindou com sua brilhante palestra por ocasião da Semana do Ministério Público em Pernambuco, no dia 
15/12/2014, há que se entender o perfil constitucional do Ministério Público e a importância das práticas 
transformadoras. Assim, na perspectiva constitucional pós 1988, o Ministério Público deixou de ser mero agen-
te processual, em que bastava o conhecimento jurídico e a verdade dos autos, para se tornar agente político, com 
a valorização do conhecimento transdisciplinar e o conhecimento da realidade social.  No Ministério Público 
contemporâneo, não há necessidade de uma decisão judicial para a maioria das atuações ministeriais, ficando o 
Poder Judiciário como esfera excepcional de atuação, a ser utilizada apenas quando os outros meios não forem 
suficientes para a solução dos problemas. Dessa forma é que defende o colega  Marcelo Pedroso Goulart que o 
antigo paradigma de atuação, em que se adota uma postura irreflexiva, reativa e demandista, deve ser superado 
por um novo paradigma, em que a atuação ministerial seja reflexiva, proativa e resolutiva. Nesse novo cenário, 
há necessidade de contato permanente com a comunidade científica, com a demanda social e com a realidade 
dos serviços que se pretende fiscalizar, sendo primordial o monitoramento e a avaliação das políticas públicas, 
programas e serviços, aliado à capacidade de diálogo/articulação, a autoridade para mediar demandas sociais, o 
senso de oportunidade e a excepcionalidade do recurso à judicialização. Há que se ampliar, portanto, a análise 
das Promotorias de Cidadania quando das inspeções e correições, de forma que suas peculiaridades e o impac-
to da atuação ministerial junto à população e quanto à indução de políticas públicas sejam levadas em conside-
ração muito além do quantitativo de feitos em andamento; b) Informações de Experiências Inovadoras: Quan-
to à observação de que não há informações de experiências inovadoras por parte do membro inspecionado, 
ressalto que foi apresentada à equipe de inspeção o Inquérito Civil 001/2014, que consta da lista de Processos 
e Procedimentos analisados do Relatório, por meio do qual inovei na atuação na área da saúde para a promoção 
da Humanização da Atenção Obstétrica, com o combate à violência institucional praticada contra a mulher no 
momento do parto. Informo que à época da inspeção já constava dos autos recomendação neste sentido, dire-
cionada aos gestores públicos na área de saúde, Poder Público Municipal e serviços de atenção obstétrica exis-
tentes no Município, para cumprimento do Programa Nacional de Humanização do Parto e do Nascimento, 
do Ministério da Saúde, bem como da Resolução RDC-ANVISA 36/2008 e dos dispositivos legais concer-
nentes à matéria, a fim de que o atendimento às parturientes seja realizado de forma a respeitar os direitos se-
xuais e reprodutivos das mulheres, bem assim a dignidade da pessoa humana e os direitos da criança, consub-
stanciados na Constituição de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos Objetivos do Milênio e na 
Declaração Universal dos Direitos da Criança. Ressalto que atualmente a minha proposta se tornou o Projeto 
Institucional pela Humanização do Parto no âmbito do Ministério Público de Pernambuco, com o objetivo de 
sensibilizar a população, os gestores públicos e os próprios membros do Ministério Público para uma nova di-
mensão do direito à saúde, consistente no tratamento digno às mulheres, às crianças e às famílias de um modo 
geral, com a fiscalização do cumprimento da legislação já existente sobre o tema e a promoção do exercício da 
cidadania, com a conscientização da população quanto aos seus direitos no atendimento à saúde. II. Requeri-
mento: Diante de tudo o quanto ora esclarecido, requeiro que tais considerações sejam levadas ao conhecimen-
to da Corregedoria Nacional do Ministério Público, ipsis litteris, para que sejam sopesadas quando da análise do 
Relatório de Inspeção da 2ª Promotoria de Justiça de Cidadania de Olinda.” 

17.3. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE OLINDA

ATRIBUIÇÕES Atuação junto ao Patrimônio Público

TITULAR Ana Maria Sampaio Barros de Carvalho

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 06/03/2014; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir autori-
zação especial para residir na capital por distar apenas 8,7 Km de Olinda; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exer-
ce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente 
pela 42ª PJDC de Recife; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); 
cumpre expediente segunda, quarta e sexta, de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

303

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda.
Estrutura física Funciona em somente 01 sala.

Estrutura de pessoal
Possui 01 servidor concursado (técnico ministerial) que atende exclusivamente à Promotoria de Justiça 
inspecionada.

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Na 1ª Vara da Fazenda Pública de Olinda tramitam 9.275 
processos; na 2ª Vara da Fazenda Pública de Olinda tramitam 25.961.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 1 0 1 2 2 2 3 2 0 2 0 1
Distribuídos no mês 1 2 2 3 0 1 1 5 2 3 0 1 2
Impulsionados no mês 0 3 1 2 0 1 0 6 4 1 2 0 3
Saldo do mês 1 0 1 2 2 2 3 2 0 2 0 1 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 1 0 4 20 19 8 9 0 0 2
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 2 1 3 1 0 1 0 4 3 1 0 1 0
Arquivamento c/ Remessa 0 4 2 2 0 3 0 1 2 1 1 1 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0
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Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 2
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

3

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 14
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

7

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Processos das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública de Olinda, referentes à atribuição da Pro-
motoria de Justiça.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) O membro sugeriu que sejam implementadas melhorias no sistema de informação do Ministério Público de Pernambuco. 2) Além 
disso, sugeriu, ainda, melhoria na estrutura humana de apoio técnico das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público no Estado de 
Pernambuco.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº procedimento Data instauração Situação detectada
P ro c e d i m e n t o 
Preparatório

019/13 20/11/13
Último ato: despacho determinando a prorrogação do prazo do proce-
dimento preparatório por 90 dias em 24/03/14.

Inquérito Civil 001/13 18/02/13

Instaurado diretamente como IC em 18/02/13. Último ato: despacho 
em 14/03/14, requisitando o endereço de Alexandre de Lira Maranhão. 
Objeto: apuração de aumento em diárias de Câmara de Vereadores do 
Estado de Pernambuco, especificamente com relação a Olinda.

Inquérito Civil 003/11 02/05/11

Instaurado diretamente como IC em 02/05/11. Último ato: des-
pacho em 10/03/14, requisitando informação sobre qual sócio ou 
funcionário da empresa ABPA Marketing e Produção de Eventos 
assinou a declaração de entrega gratuita de ingressos para o evento 
PE Folia 2013.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Constatou-se que o movimento processual é  ínfimo, o que faz surgir a conclusão da desnecessidade, no caso em tela, com suas peculia-
ridades, de existência desta Promotoria de Justiça, apenas com as atribuições atuais.
2) Não há informações de experiências inovadoras por parte dos membros inspecionados.

17.3.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Ao se manifestar sobre as constatações verificadas na 4ª PJ de 
Defesa da Cidadania de Olinda/PE, a Promotora de Justiça Ana Maria Sampaio Barros de Carvalho declarou, 
preliminarmente, que não teceria maiores considerações a respeito do resultado da inspeção, em razão da ve-
rificação da regularidade dos trabalhos realizados no citado órgão. Sobre a observação consignada pela Equipe 
de Inspeção que afirmou: “Constatou-se que o movimento processual é ínfimo, o que faz surgir a conclusão da 
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desnecessidade, no caso em tela, com suas peculiaridades, da existência desta Promotoria de Justiça, apenas com as 
suas atribuições atuais,”  a inspecionada fez constar a seguinte manifestação: “julgo importante esclarecer a 
V. Exa., bem como à nobre Equipe Nacional, dada a absoluta dedicação e responsabilidade deste Membro para 
com o exercício das nobres funções do Ministério Público, que o reduzido número de movimentação processual, 
deve-se ao fato de que a 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania tem atribuição extrajudicial, sendo 
oportuno ressaltar que o número de procedimentos decorre da atuaçao célere dos Promotores de Justiça que passa-
ram por esta Promotoria de Justiça, basta ver a rotatividade no andamento dos feitos. Ademais, a 4ª Promotoria 
Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda atua na PROMOÇÃO E DEFESA DO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO, matéria extremamente complexa, que exige do membro uma atuação acurada e cautelosa, cada 
procedimento investigativo necessitando de auditorias contábeis, de engenharia, arquitetura, informática, etc.. A 
título de exemplo, citamos, apenas para que se tenha noção da complexidade dos inquéritos civis que tramitam 
nesta Promotoria, a qual a equipe de inspeção afirmou ter “movimentação processual ínfima”, as investigações: 
IC nº 06/2014,  26 anexos, IC Nº 06/2012, 09 volumes, IC nº 07/2008, 12 volumes, IC 03/2011, 
07 volumes, IC Nº 15/2013, 11 volumes, IC nº 014/2013, 06 volumes, todas envolvendo as mais variadas 
condutas ilegais, que lesaram os cofres públicos.  Aliada à condução dos procedimentos investigativos para 
promoção de responsabilização e recuperação de recursos públicos desviados, temos a atuação preventiva como a 
ADMISSAO LEGAL, A IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO 
DA GESTÃO PÚBLICA, CONSCIENTIZAÇÃO DE GESTORES, SERVIDORES E A SOCI-
EDADE PARA A NECESSÁRIA PROBIDADE NA CONDUÇÃO DA COISA PÚBLICA E 
OUTROS. Tudo isso demanda tempo e um desgastante trabalho, que não pode ser medido pela movimentação 
processual. Em suma, frisa a signatária, que a importância da atuação desta Promotoria de Justiça não pode ser 
aquilatada pela movimentação processual, tal critério é  injusto com as Promotorias de Defesa da Cidadania que 
atuam no extrajudicial.

17.4. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE OLINDA

ATRIBUIÇÕES
Atuação junto à Vara de Acidentes do Trabalho e Tutela de Fundações, Entidades e Org. (o membro entrevistado 
afirmou que o órgão não tem mais atribuições em Acidente de Trabalho).

TITULAR Sérgio Gadelha Souto

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em agosto/2009; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir auto-
rização especial para residir na capital por distar apenas 8,7 Km de Olinda; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não 
exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativa-
mente pela 23ª PJDC de Recife (apuração de ato infracional) e da 3ª PJ Cível de Paulista (atuação em Vara de Família); não recebeu cola-
boração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); em relação ao expediente, não tem dia certo 
para comparecer à promotoria, dependendo da demanda, cumpre expediente segunda, quarta e sexta, de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda; nos dias de comparecimento, permanece das 12h às 18h.
Estrutura física Funciona em somente 01 sala.

Estrutura de pessoal
Possui 01 servidor concursado (técnico ministerial) que atende exclusivamente à Promotoria de Justiça 
inspecionada.

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Na 1ª Vara Cível de Olinda tramitam 2.154 processos; na 2ª 
Vara Cível, 2.642; na 3ª Vara Cível,  3.187; na 4ª Vara Cível, 2.201; e na 5ª Vara Cível, 1.756.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).
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ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Distribuídos no mês 1 6 3 1 0 2 2 2 2 0 4 3 1
Impulsionados no mês 1 6 0 2 0 2 2 2 2 0 4 5 1
Saldo do mês 0 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 2 3 0 0 0 2 1 1 0 4 11 0 0
TAC firmado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 4 7 0 4 0 3 5 3 1 2 0 3 1
Arquivamento c/ Remessa 0 7 0 3 0 6 8 9 7 7 0 7 1
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (ver prorrogação): 4

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0
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Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 1
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Não soube informar.

Qual o critério de recebimento de feitos: Processos das Varas Cíveis ajuizados pela Promotoria de Justiça.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
O membro sugeriu que o MP deveria ter uma atenção maior com as Promotorias de Fundação e de Entidades em virtude da grande 
quantidade de verbas recebidas por essas Instituições.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº procedimento Data instauração Situação detectada

Notícia de fato 043-2012 06/07/12
Último ato em 24/03/14 determinando agendamento de audiência com 
Gerente de Contabilidade do MP-PE. Anteriormente, o último ato é de 
11/11/13 solicitando realização de inspeção na entidade.

Proced imento 
administrativo 064-2012 21/08/12

Instaurado inicialmente como notícia de fato em 21/08/12, foi con-
vertido em procedimento administrativo em 13/12/13. Último ato em 
20/03/14 para notificação da entidade para manifestação sobre relatório 
do SEMAT. Ato anterior foi 19/02/14 sobre aprovação de contas em 
dois convênios e reprovação das contas de um convênio.

Inquérito civil. 006-2009 17/12/09

Foi instaurado como procedimento investigatório preliminar em 
17/12/09. Convertido em inquérito civil em 01/07/10.
Despacho de prorrogação de prazo em 07/08/13.
Último ato em 24/03/14 determinando expedição de ofício à Pro-
curadoria do Município de Olinda acerca de cumprimento de TAC.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Constatou-se que o movimento processual é ínfimo, o que, em conjunto com o pequeno número de feitos extrajudiciais, e seu conse-
quente reduzido número de impulsos, faz surgir a conclusão da desnecessidade, no caso em tela, com suas peculiaridades, de existência desta 
Promotoria de Justiça, apenas com as atribuições atuais. 2) Observou-se que o último inquérito civil instaurado pela Promotoria de Justiça 
inspecionada ocorreu em 2011. 3) Não há informações de experiências inovadoras por parte dos membros inspecionados.

17.4.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua manifestação, o Promotor de Justiça Sérgio Gadelha 
Souto, em razão das constatações consignadas neste relatório, informou que a 5ª Promotoria de Justiça de 
Defesa da Cidadania de Olinda tem atuação extrajudicial e que na ocasião de sua manifestação, tramitavam 
58 (cinquenta e oito) ACPs nas varas cíveis de Olinda. Declarou, ainda, que desde 2011 foram instaurados 
06 (seis) ICs, 02 (dois) PPs e 74 (setenta e quatro) PAs, todos visando acompanhar e investigar a aplicação de 
verbas públicas por parte de entidades do terceiro setor. Destacou, ao fim, que a atuação da promotoria em 
tela não deveria ser aferida somente por sua movimentação processual.

17.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE OLINDA

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 2ª e 5ª Varas Cíveis da Comarca de Olinda

TITULAR Patrícia da Fonseca Lapenda Pimentel

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 1998; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir autorização 
especial para residir na capital por distar apenas 8,7 Km de Olinda; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o 
magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente há 
04 anos pela 7ª PJ de Olinda, a qual está vaga ou sem promotor de justiça durante todo esse período, não sabendo explicar o motivo de 
não haver promotor de justiça titular durante todo esse tempo; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades 
por motivo de férias (23.09.13 a 05.10.13, e 24.02.14 a 05.03.14); cumpre expediente segunda, quarta e sexta, de 12h30min às 19h30min.
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EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda.
Estrutura física Funciona em somente 01 sala.

Estrutura de pessoal
Possui 01 servidora concursada (técnica ministerial) que atende a todas as Promotorias de Justiça cíveis 
da Comarca de Olinda.

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Na 2ª Vara Cível de Olinda tramitam 2.642 processos; na 
5ª Vara Cível, 1.652.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 01 processo.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 19 22 21 25 25 25 40 40 40 41 41 41 0
Distribuídos no mês 7 5 9 5 8 19 0 0 2 2 7 7 3
Impulsionados no mês 4 6 5 5 8 3 0 0 1 2 6 10 2
Saldo do mês 22 21 25 25 25 41 40 40 41 41 42 38 1
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: O membro inspecionado afirmou que as informações constantes no neste item estão incorretas, razão pela qual forneceu os dados 
referentes ao mês de Março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve movimentação no período solicitado referente ao presente item, constando “prejudicado” em todos os subitens no mês de Março/2014.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado
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Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Todos os processos da 2ª e 5ª Varas Cíveis da Comarca de Olinda.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
O membro se ressente de possuir uma assessoria jurídica para tratar das demandas da unidade ministerial.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação de Usuca-
pião

9803-50-2010-8-17-0990 07/10/10
Com vistas ao Ministério Público para pronun-
ciamento desde 17/03/14.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Constatou-se que o movimento processual é ínfimo, o que faz surgir a conclusão da desnecessidade, no caso em tela, com suas peculia-
ridades de existência desta Promotoria de Justiça, apenas com as atribuições atuais.
2) Não há informações de experiências inovadoras por parte dos membros inspecionados.

17.5.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Ao tomar ciência do teor deste relatório, a Promotora de 
Justiça, Patrícia da Fonseca Lapenda Pimentel, manifestou-se da seguinte forma: “Da leitura da redação contida 
no relatório, passou a impressão de que a signatária somente comparece ao expediente 03 (três) vezes por semana. Para 
melhor visualização dos fatos, sobretudo para se evitar interpretações diversas, merece destacar que, nas terças e quintas-fei-
ras, o comparecimento ocorre no Fórum, em face das audiências judiciais previamente designadas (essas alimentadas no 
sistema ARQUIMEDES), ficando os dias remanescentes destinados aos despachos nos feitos judiciais - tanto da Promo-
toria inspecionada, quanto da 7ª Promotoria de Justiça Cível da citada Comarca, onde exerço cumulativamente as minhas 
atribuições -, exarados na própria sede do Ministério Público da citada Comarca, sem prejuízo, por óbivo, dos frequentes 
deslocamentos ao vizinho fórum, em face dos constantes encaixes de audiências de urgências. Assim, urge destacar que o 
comparecimento da signatária ocorre diariamente nos dias úteis, e, por escala, nos plantões ministeriais.”

17.6. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE OLINDA

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública de Olinda

TITULAR Viviane Maria Freitas M. M. de Menezes (férias)

SUBSTITUIÇÃO Tania Elizabete de Moura Felizardo (entrevistada)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 06/03/2014; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir au-
torização específica para tanto, uma vez que Olinda faz parte da região metropolitana de Recife; não participa no momento de curso de 
aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 5ª PJ Cível de Olinda, da qual é a Promotora de Justiça titular; não recebeu colaboração nos últimos 06 
meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (dezembro/2013) e de licença-prêmio (janeiro/2014); cumpre expediente diariamente, 
de 11h às 18h.
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EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda.
Estrutura física Funciona em somente 01 sala.
Estrutura de pessoal Possui 01 servidora que presta serviços a todas as 08 Promotorias de Justiça Cíveis de Olinda.
Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de TACs, transações penais e outros acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Na 1ª Vara da Fazenda Pública de Olinda tramitam 9.274 
processos; na 2ª Vara da Fazenda Pública de Olinda, 25.961.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 02 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 112 114 117 122 123 124 137 144 138 135 131 133 1
Distribuídos no mês 8 4 7 3 5 15 14 10 2 2 11 4 6
Impulsionados no mês 6 4 1 1 5 2 7 15 5 6 9 9 5
Saldo do mês 114 114 123 124 123 137 144 139 135 131 133 128 2
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: O membro inspecionado afirmou que as informações constantes no presente item estão incorretas, razão pela qual forneceu os 
dados referentes ao mês de Março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve movimentação no período solicitado referente ao presente item.
EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado
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Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Todos dos processos das 1ª e 2ª Varas da Faz. Pública de Olinda.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº procedimento Data instauração Situação detectada
Ação Civil Pública não ajui-
zada pelo Ministério Público

1194-40-1994-8-17-0990 13/04/94 Com vistas ao Ministério Público desde 19/03/14.

Ação de Conhecimento de 
Cobrança

9594-76-2013-8-17-0990 07/08/13
Com vistas ao Ministério Público desde 19/03/14 
para pronunciamento final de mérito.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Constatou-se que o movimento processual é ínfimo, o que, em conjunto com o pequeno número de feitos extrajudiciais, e seu con-
sequente reduzido número de impulsos, faz surgir a conclusão da desnecessidade, no caso em tela, com suas peculiaridades, de existência 
desta Promotoria de Justiça, apenas com as atribuições atuais. 2) Sem sugestões/observações ou experiências inovadoras do inspecionado.

17.7. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÍVEL DE OLINDA

ATRIBUIÇÕES
Atuação junto à 10ª Vara Cível. Afirmou que atualmente a 6ª PJ Cível tem atribuição para os processos relativos à 
Vara de Sucessões e Registros Públicos da Comarca de Olinda.

TITULAR
VAGO (No dia 25/03/14 foi designada a Promotora de Justiça Camila Mendes de Santana Couti-
nho, titular da 2ª PJ Criminal de Paulista).

SUBSTITUTO Camila Mendes de Santana Coutinho (entrevistada) – Titular da 2ª PJ Criminal de Paulista/PE.

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 25/04/2014 [esta data parece está incorreto no Termo de Inspeção, uma vez que a entre-
vista com o membro ocorreu em 25/03/2014, data em que a Promotora entrevistada também assumiu o órgão]; não reside na comarca de 
lotação e sim em Recife, ressaltando que há autorização do PGJ para tanto; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não 
exerce o magistério nem advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativa-
mente pela 2ª PJ Criminal de Paulista (da qual é a titular) e pela 7ª PJ Criminal de Olinda; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; 
afastou-se das atividades por motivo de licença maternidade (outubro e novembro/2013) e de férias (janeiro/2014); cumpre expediente 
de segunda a sexta, de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre às terças-feiras, de 12h às 18h.
Estrutura física Funciona em somente 01 sala.
Estrutura de pessoal Possui 01 servidora concursada que serve a todas as PJ Cíveis de Olinda.
Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.398 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 09 processos.
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ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 12 31 37 70 105 102 121 110 143 127 147 154 –
Distribuídos no mês 70 40 35 52 23 43 24 32 33 35 21 46 –
Impulsionados no mês 51 31 2 18 26 26 35 0 49 15 14 66 –
Saldo do mês 31 40 70 104 102 119 110 142 127 147 154 134 –
Audiências judiciais 1 18 19 24 16 18 0 33 6 10 16 8 –
Obs.: O membro inspecionado afirmou que os dados constantes no presente item estão equivocados. Apesar disso, afirmou também que 
não ter condições de fornecer os dados referentes ao mês de Março/2014 relacionados ao mencionado item.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve movimentação no período solicitado referente ao presente item, constando “prejudicado” no mês de Março/2014.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar pror-
rogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Integralidade dos processos referentes à Vara de Sucessões e Registros Públicos da Comarca 
de Olinda.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) O membro afirmou que a PGJ deveria rever a diferença de percentual referente à acumulação quando na mesma comarca (10%) e em 
comarcas diferentes (20%), pois acredita ser injusta tal diferença. 2) Sugeriu, também, revisão do número de PJ Cíveis do Estado, pois o 
número de processos recebidos não justifica a existência desse número de PJ Cíveis. 3) Opinou, ainda, pela possibilidade de junção das 
PJs de Família com as PJs Cíveis.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Inventário 0869-16-4-8-17-0990 02/03/04
Vista desde 11/03/14 para manifestação acerca de 
juntada de comprovantes de depósitos judiciais.

Inventário 0858-6-2012-8-17-0990 31/01/12
Vista em 11/03/14 para manifestação acerca de 
comprovante de pagamento.

Alvará judicial 5938-48-2012-8-17-0990 12/04/12 Vista desde 24/03/14 para manifestação.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Constatou-se que o movimento processual é ínfimo, o que, em conjunto com o pequeno número de feitos extrajudiciais, e seu conse-
quente reduzido número de impulsos, faz surgir a conclusão da desnecessidade, no caso em tela, com suas peculiaridades, de existência desta 
Promotoria de Justiça, apenas com as atribuições atuais.
2) Não há informações de experiências inovadoras por parte dos membros inspecionados.

17.7.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A Promotora de Justiça Maria Célia Meireles da Fonseca 
informou que é titular da 1ª PJ Cível de Olinda, sendo designada para o exercício cumulativo no cargo de 
6° Promotor de Justiça Cível de Olinda, com atuação nos feitos em trâmite na Central de Cartas de Ordem, 
Precatória e Rogatória da Comarca de Olinda, a partir da publicação da Portaria n.º 1920/2012, datada de 
03/11/2012, publicada no DOE MPPE de 04/12/2012. 

17.8. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE OLINDA

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª Vara Criminal da Comarca de Olinda.

TITULAR Hodir Melo

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em janeiro/2014, após permuta realizada com a Promotora de Justiça Cristiane Correia; não 
reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando que solicitou autorização específica para residir na Capital, ainda sem resposta 
da PGJ para tanto; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério no momento, pois o seu contrato de 
trabalho para lecionar junto à Faculdade ASCES de Caruaru está suspenso por conta da sua remoção para a Comarca de Olinda; não exerce 
também a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 22ª PJ 
Criminal de Recife (auditoria militar); não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (15 a 
30/11/2013 e 01 a 15/01/2014); cumpre expediente às segundas, terças e quintas, de 12h às 19h na 2ª PJ Criminal de Olinda; nas quartas 
e sextas, o membro cumpre expediente na 22ª PJ Criminal de Recife.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda.
Estrutura física Funciona somente em 01 (uma) sala sem banheiro.
Estrutura de pessoal Possui 01 servidor concursado, o qual atende a todas as PJs Criminais de Olinda.
Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.
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De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.675 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 03 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 87 73 114 173 204 302 373 418 461 430 384 365 14
Distribuídos no mês 23 58 68 36 106 70 50 44 47 44 74 56 23
Impulsionados no mês 37 20 12 5 20 8 6 1 81 90 94 72 34
Saldo do mês 73 111 170 204 290 364 417 461 427 384 364 349 3
Audiências judiciais 1 26 1 12 4 23 0 21 20 0 0 0 19
Obs.: O membro inspecionado afirmou que os dados constantes no presente item estão equivocados. Apesar disso, no momento da ins-
peção não teve condições de fornecer os dados referentes ao mês de Março/2014, o que foi providenciado no dia seguinte (25/03/14), 
esclarecendo, ainda, que não recebeu qualquer determinação da Corregedoria-Geral do MPPE para que providenciasse tais informações.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve movimentação no período solicitado referente ao presente item, constando “prejudicado” no mês de Março/2014.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado
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Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: 0
Centros de internamentos provisórios: 0
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Todos os processos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Olinda.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Quando atuou pelas Promotorias de Justiça da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe, realizou audiências públicas compartimentalizadas 
por bairro, no intuito de determinar os problemas específicos de cada comunidade.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Processo Crimi-
nal (sigiloso)

526-05-2013-8-17-0990 29/04/13
Com vistas ao Ministério Público para alegações 
finais desde 24/03/14.

Processo Crimi-
nal

8836-39-2009-8-17-0990 30/11/09
Com vistas ao Ministério Público para alegações 
finais desde 24/03/14.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Causou estranheza a “permuta por designação” explicitada pelo Promotor de Justiça. Parece tratar-se da mesma situação constatada na 
3ª PJ Criminal de Paulista, onde, por não ser possível, neste momento, a permuta propriamente dita, por ausência de requisito temporal 
previsto em lei, foi utilizada a chamada “permuta por designação”.
2) Não há relatos de sugestões/observações por parte do membro inspecionado.

17.9.  3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE OLINDA

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Olinda.

TITULAR Valdecy Vieira da Silva

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 1999; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir autorização 
específica da PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advoca-
cia; respondeu a procedimento administrativo disciplinar, sem sofrer qualquer sanção; não responde cumulativamente por outro órgão; não 
recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente de segunda 
a sexta, de 10h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda.

Estrutura física Funciona somente em 01 sala.

Estrutura de pessoal
Possui 01 servidor concursado (técnico MPE) e 01 servidor cedido pela Prefeitura de Olinda, os quais 
atendem às 06 Promotorias de Justiça.

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.

Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.369 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 05 processos.
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ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 81 89 115 176 222 256 396 484 525 509 442 442 0
Distribuídos no mês 125 111 71 51 39 141 88 40 73 65 22 108 26
Impulsionados no mês 134 95 10 7 8 3 0 0 88 134 20 142 21
Saldo do mês 72 105 176 220 253 394 484 524 510 440 444 408 5
Audiências judiciais 79 0 115 0 26 0 0 0 0 0 0 0 29
Obs.: O membro inspecionado afirmou que as informações constantes no presente item estão incorretas, razão pela qual forneceu os dados 
referentes ao mês de Março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve movimentação no período solicitado referente ao presente item, constando “prejudicado” no mês de Março/2014.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: 0
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Todos dos processos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Olinda.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Atuação conjunta entre unidades do Ministério Público do âmbito criminal para solução de problemas relacionados no combate ao crime.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Compartilhamento de informações entre Promotorias de Justiça em casos de processos criminais mais importantes ou delicados. 2) 
Atualização jurídica por meio de cursos de aperfeiçoamento ministrados pela Instituição.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº procedimento Data instauração Situação detectada

Processo Criminal 1051-84-2013-8-17-0990 06/02/12
Com vistas ao Ministério Público na data de 21/03/14, para ofere-
cimento de alegações finais.

Processo Criminal
12099-74-2012-8-17-
0990

17/12/12
Com vistas ao Ministério Público na data de 21/03/14, para ofere-
cimento de contrarrazões de recurso de apelação.

Processo Criminal 6157-27-2013-8-17-0990 04/06/13

Com vistas ao Ministério Público na data de 21/03/14, para ofe-
recimento de alegações finais. Registre-se que neste Processo Cri-
minal realizou-se audiência de instrução e julgamento com oitiva 
de testemunhas sem a presença do representante do Ministério 
Público.

Processo Criminal 4731-48-2011-8-17-0990 19/05/11
Com vistas ao Ministério Público na data de 24/03/14, para mani-
festação acerca de relatório psicossocial juntado aos autos.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Nos 02 últimos processos do item “Processos e Procedimentos Analisados”, constatou-se que o Promotor não compareceu à audiência 
de oitiva de testemunhas, situação verificada a partir da análise dos respectrivos termos de audiência que explicitaram tais circunstâncias.

17.9.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua resposta às constatações da Corregedoria Nacional, 
o membro inspecionado relatou que processos e procedimentos  relacionados com a unidade ministerial em 
apreço encontravam-se regulares, consoante descrito no relatório preliminar do CNMP. No que tange aos 
processos  e procedimentos analisados, notadamente quanto a observação de que “o Promotor não compa-
receu à audiência de oitiva de testemunhas”, esclareceu que na ocasião da audiência do processo nº 6157 
– 72.2013, encontrava-se em exercício cumulativo no cargo de 2º Promotor de Justiça Criminal de Olinda 
com ofício na 1ª Vara Criminal da mesma comarca (PORT-PGJ N. 1.875/2013), sendo o dia de expedien-
te para a acumulação na 1ª Vara (OF 20/2013/3º PJCO). Acrescentou, ainda, que, por deliberação própria, 
compareceu na vara criminal a fim de acompanhar o final da audiência, conforme cópia da ata de audiência 
enviada à Corregedoria Nacional e juntada aos autos do procedimento de inspeção (fls. 629/633).  Quanto 
à audiência relativa ao feito de Nº 4731 – 48.2011, relatou que por estar no exercício das funções do Minis-
tério Público Eleitoral (conforme documentos juntados aos autos de inspeção – fls. 616/619 e 620/627) e 
em exercício cumulativo no cargo de 6º Promotor de Justiça Cível de Olinda, além da titularidade, não foi 
possível comparecer a dita audiência, por ser, inclusive, o dia do exercício cumulativo no cível.  

   

17.10.  5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE OLINDA

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à Central de Inquérito de Olinda

TITULAR Diego Pessoa Costa Reis



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

318

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em julho/2012; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir autorização 
específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; exerce o magistério na Faculdade Marista 
do Recife (Instituição Privada), lecionando  Direito Penal (8 horas semanais); não exerce a advocacia; não respondeu ou está respondendo a 
procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 29ª PJ Criminal de Recife; não recebeu colaboração nos últimos 06 
meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta, de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda.
Estrutura física Funciona somente em 01 sala, dividida com a PJ Rosângela Padela.

Estrutura de pessoal
Possui 04 servidores (sendo 03 concursados), os quais atendem a 07  Promotores que atuam na Central 
de Inquérito.

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 02 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 48 46 44 43 44 42 38 41 40 37 36 35 0
Distribuídos no mês 7 1 7 7 5 5 3 3 1 1 1 1 38
Impulsionados no mês 9 1 7 5 2 10 1 3 2 1 1 1 36
Saldo do mês 46 46 44 45 47 37 40 41 39 37 36 35 2
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Obs.: O membro afirmou que os dados acima estão incorretas, razão pela qual forneceu dados referentes à Março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve movimentação no período solicitado referente ao presente item, constando “prejudicado” no mês de Março/2014.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: 0
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Inquéritos policiais distribuídos pelo Sistema Arquimedes do MP/PE.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Projeto sanfoneiros mirins, na Comarca de Custódia, com repercussão nacional.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Inquérito policial 02007-0026-00074-2014-1-3 22/02/14 Com vistas em 20/03/2014
Inquérito policial 02007-0024-00138-2014-1-3 10/03/14 Com vistas em 20/03/2014.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Foi informado à equipe que nenhum Promotor de Justiça realiza inspeções nas Delegacias de Polícia.
2) Constatou-se também que a Promotoria de Justiça inspecionada tem atribuições apenas para análise de inquéritos policiais, sem partici-
pação em audiências judiciais, como inclusive relatado pelo próprio Promotor de Justiça.
3) Verificou-se, ainda, que o número de inquéritos policiais distribuídos para à Promotoria de Justiça é bastante reduzido. Portanto, diante 
da ausência de atuação judicial em processos e audiências, o mencionado número de inquéritos leva à conclusão da desnecessidade, no caso 
em tela, com suas peculiaridades, da existência desta Promotoria de Justiça, apenas com as atribuições atuais.
4) Não há relatos de sugestões/observações por parte do membro inspecionado.

17.11. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE OLINDA

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à Vara Privativa do Tribunal do Júri

TITULAR Eliane Gaia Alencar Dantas

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em junho/2007; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir au-
torização individual do CSMP para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério 
nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não responde cumulativamente por outro 
órgão; recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (dezembro/2013 a janeiro/2014); cumpre 
expediente de segunda a sexta, de 9h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda.
Estrutura física Funciona somente em 01 sala, dividida com a PJ Maria Carolina M. Jucá.
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Estrutura de pessoal
Possui 01 servidor concursado (técnico MPE) e 01 servidor cedido pela Câmara Municipal de Paulista, 
os quais atendem a todas as PJs Criminais.

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.492 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 37 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 70 70 74 98 95 116 144 154 186 197 166 158 14
Distribuídos no mês 7 22 32 2 24 28 11 28 30 2 8 12 74
Impulsionados no mês 8 8 7 0 3 0 0 0 45 16 7 13 51
Saldo do mês 69 84 99 100 116 144 155 182 171 183 167 157 37
Audiências judiciais 12 0 18 0 0 0 0 0 0 15 2 0 -
Obs.: A Promotora de Justiça não soube informar o número de audiências e sessões do mês de Março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não houve movimentação no período solicitado referente ao presente item, constando “prejudicado” no mês de Março/2014.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0
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Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Os processos pares da Vara do Júri da Comarca de Olinda.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Não há condições de trabalho satisfatória;. 2) não há segurança para a Promotora do Júri; 3) reclama que muitas vezes são designados 
para a sua Promotoria de Justiça sem comunicação prévia ou concordância; 4) afirmou também que são deferidas férias para mais de um 
promotor com atribuções semelhantes, acarretando excesso de trabalho para o membro que atua nas atribuições.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Processo Criminal 3018-38-2011-8-17-0990 08/04/11
Vista em 20/03/14 para apresentação de alega-
ções finais.

Processo Criminal 4310-29-2009-8-17-0990 03/07/09
Vista em 20/03/14 para manifestação sobre prova 
testemunhal.

Processo Criminal 3578-14-2010-8-17-0990 20/04/10 Vista em 19/02/14 para alegações finais.

Processo Criminal 1271-48-2014-8-17-0990 13/02/14 Vista desde 19/03/14 para manifestação sobre 
defesa preliminar.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

17.12. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE OLINDA

ATRIBUIÇÕES Atuação junto ao Juizado Especial Criminal de Olinda

TITULAR Ana Jaqueline Barbosa Lopes

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 01/07/2007; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir auto-
rização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a 
advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 2ª PJ de Família 
de Olinda desde setembro/2013 (pois, segundo informado, não há promotor de justiça titular nessa promotoria); recebeu colaboração nos 
últimos 06 meses da Dra. Camila Mendes, designada para atuar em conjunto com a inspecionada na 7ª PJ Criminal de Olinda; afastou-se 
das atividades por motivo de férias (dezembro/2013 a janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta, de 13h às 19h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda.
Estrutura física Funciona somente 01 sala, dividida com a PJ Maria Carolina M. Jucá.

Estrutura de pessoal
Possui 01 servidor concursado (técnico MPE) e 01 servidor cedido pela Câmara Municipal de Paulista, 
os quais atendem a todas as PJs Criminais.

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
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EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.118 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 16 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 157 158 152 150 144 131 131 133 129 126 126 125 0
Distribuídos no mês 21 22 5 3 6 3 6 2 0 0 0 0 265
Impulsionados no mês 21 24 5 3 10 0 1 3 2 0 0 0 249
Saldo do mês 157 156 152 150 140 134 136 132 127 126 126 125 16
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Obs.: A Promotora de Justiça inspecionada afirmou que as informações constantes no presente item estão incorretas, razão pela qual for-
neceu os dados referentes ao mês de Março/2014. Não soube, contudo, informar o número de audiências e sessões do mês de Março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 P
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Arquivamento s/ Remessa 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 P
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado
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Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar pror-
rogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: 0
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Inquéritos Policiais distribuídos via Sistema Arquimedes e processos do Juizado Especial Cri-
minal de Olinda recebidos diretamente.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Melhoria do Sistema Arquimedes e do setor de informática do MP/PE.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Termo Circunstan-
ciado

449-82-2014-8-17-8031-BT 20/03/14
Com vistas ao Ministério Público em 20/03/14, para 
manifestação sobre o TC.

Inquérito Policial 2007-0025-00043-2012-1-3 02/02/12
Com vistas ao MP em 21/03/14, para manifestar-se 
sobre pedido de prisão preventiva.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

17.13. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE OLINDA

ATRIBUIÇÕES Atuação junto ao Juizado Especial Criminal e Central de Inquérito de Olinda

TITULAR Rosangela Furtado Padela Alvarenga

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em abril/2010; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir autorização 
específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; 
não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 26ª PJ Criminal de Recife; re-
cebeu colaboração nos últimos 06 meses apenas em um inquérito policial de repercussão, que culminou em denúncia assinada conjuntamente 
com outro membro; afastou-se das atividades por motivo de férias (outubro/2013 a janeiro/2014); cumpre expediente de segunda e sexta, de 
12h às 18h e de terça a quinta pela manhã, a partir das 09h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda.

Estrutura física Funciona somente em 01 sala, dividida com o PJ Diego Pessoa C. Reis.

Estrutura de pessoal
Possui 04 servidores, sendo 03 concursados, os quais atendem aos 07 Promotores de Justiça que atuam 
na Central de Inquérito.

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.

Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: Não soube informar.
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ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 155 163 277 388 423 499 714 927 1121 1114 1110 959 0
Distribuídos no mês 58 206 132 106 118 225 223 191 13 206 608 669 34
Impulsionados no mês 31 83 19 66 25 4 8 1 21 211 792 806 30
Saldo do mês 182 286 390 428 516 720 929 1117 1113 1109 926 822 4
Audiências judiciais 0 0 0 1 27 6 44 55 0 114 18 6 0
Obs.: A Promotora afirmou que os dados acima estão incorretos, razão pela qual forneceu os dados referentes ao mês de Março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 dias 
(verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar pror-
rogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: 0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: 0
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Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: 0
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Inquéritos Policiais distribuídos via Sistema Arquimedes.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Projeto piloto na Promotoria de Justiça de Aliança para instalação de Promotoria Agrária.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Inquérito policial 2007-0026-00091-2014-1-2 14/03/14 Com vista em 21/03/2014.
Inquérito policial 2007-0026-00092-2014-1-2 16/03/14 Com vista em 21/03/2014.
Inquérito policial 2007-0024-00146-2014-1-3 22/02/14 Com vista em 21/03/2014
Inquérito policial 2007-0024-00109-2014-1-3 27/02/14 Com vista em 28/02/2014.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Foi informado à Equipe de Inspeção que, além da Promotora de Justiça titular, possuem ainda atribuição para atuar na 8ª PJ Criminal mais duas 
Promotoras de Justiça designadas (Dras. Patrícia Ramalho de Vasconcelos e Maria da Conceição Nunes da Luz). Contudo, as duas não atuam nas 
atribuições da Promotoria inspecionada, mas sim na Vara de Combate à Violência da Mulher. Essas duas designações ocorreram sem aquiescência 
da Promotora de Justiça titular.
2) Foi informado que nenhum Promotor de Justiça realiza inspeção em Delegacias de Polícia.
3) Constatou-se que a Promotoria de Justiça tem atribuições apenas para análise de inquéritos policiais, sem participação em audiências judiciais, 
como inclusive relatado pela Promotora de Justiça. Verificou-se, também, que o número de inquéritos policiais distribuídos para a Promotoria é 
bastante reduzido. Portanto, diante da ausência de atuação judicial em processos e audiências, o mencionado número de inquéritos faz surgir a 
conclusão da desnecessidade, no caso em tela, com suas peculiaridades, da existência desta Promotoria de Justiça, apenas com as atribuições atuais.
4) Não foram relatadas sugestões/observações por parte do membro inspecionado.

17.13.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Acerca das informações insertas no relatório preliminar da 
Corregedoria Nacional, o membro inspecionado teceu algunas considerações, conforme segue: I) Em relação  
a “reduzida movimentação de feitos judiciais e extrajudiciais da 8ª Promotoria de Justiça Criminal”, asseverou 
que tal assertiva não se coaduna com os números constantes no sistema Arquimedes, uma vez que temos nas 
Promotorias de Justiça Criminais de Olinda –  a 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Promotorias de Justiça Criminais, que 
atuam na Central de Inquéritos e também no Juizado Espacial Criminal, com exceção da 10ª Promotoria de 
Justiça Criminal que, por uma desigualdade entre seus pares, foi criada somente com atribuições na Central 
de Inquéritos e sem atuação no Juizado Criminal e que recebem mensalmente o mesmo quantitativo por 
distribuição no sistema Arquimedes. Com o fito de corroborar as suas alegações foi juntado aos autos de ins-
peção (fls. 639/645), a título de exemplificação, os relatórios da Central de Inquéritos de Olinda, onde consta 
o saldo de todos os feitos distribuídos no período de maio a novembro de 2014 (ressaltando que usufruiu 
férias em dois períodos - maio e novembro de 2014), que demonstram a distribuição equitativa de todos os 
feitos que deram entrada na Central de Inquéritos no mencionado período a todas as Promotorias de Justiça 
Criminais de Olinda; II) No que toca “a questão da Independência Funcional – caso da 8ª PJ Criminal de 
Olinda: a Promotora de Justiça ROSANGELA FURTADO PADELA ALVARENGA afirmou que a 8ª PJ 
Criminal de Olinda, da qual é titular, possui, em exercício, mais duas Promotoras de Justiça designadas (Pa-
trícia Ramalho de Vasconcelos e Maria da Conceição Nunes da Luz). Afirmou que as duas não atuam nas 
atribuições dessa 8ª PJ Criminal de Olinda, mas sim em processos relativos à Vara de Combate à Violência da 
Mulher de Olinda. Explicitou também que essas duas designações ocorreram sem aquiescência da Promo-
tora de Justiça titular. Parece-nos que tal situação afronta a independência funcional da Promotora de Justiça 
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ROSANGELA FURTADO PADELA ALVARENGA, titular da 8ª PJ Criminal de Olinda, e consubstancia 
irregularidade, em razão de as Promotoras de Justiça designadas para determinada Promotoria de Justiça, 
exercerem atuação em atribuições completamente diversas daquelas da Promotoria de Justiça para quais estão 
designadas”, informou que, apesar da existência de outras Promotorias de Justiça Criminais sem o respectivo 
titular, às referidas designações para o Juizado da Mulher de Olinda sempre recaem na 8ª Promotoria de 
Justiça Criminal, sendo surpreendida pelas publicações no DOE. Ademais, ressaltou que, apesar de já ter sido 
solicitado ao Procurador-Geral de Justiça – desde de setembro as devidas correções – até o momento o pe-
dido não foi apreciado (conforme demonstra ofício enviado ao PGJ e juntado aos autos do procedimento de 
inspeção da Corregedoria Nacional – fl. 638). Por fim, aduziu que tal relato ao Corregedor auxiliar ocorreu  
em razão do seu questionamento acerca da necessidade de ter requerido o auxilio de mais duas Promotoras 
de Justiça, sendo informado, na ocasião, que, além de não ter feito tal solicitação ao Procurador Geral de 
Justiça às designações foram feitas sem a minha aquiescência.

17.14. CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE SOBRE AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 
DE OLINDA

Durante os trabalhos de inspeção dessa equipe da Corregedoria Nacional do Ministério Público, verificou-
se a necessidade de elaboração de um relatório complementar acerca das impressões gerais constatadas, com 
destaque para as seguintes situações:

a) Muitas Promotorias de Justiça em Olinda, em especial das áreas Cível e de Cidadania, apresentaram mo-
vimentação de feitos judiciais e/ou extrajudiciais muito reduzida, o que permitiu à equipe concluir pela 
eventual desnecessidade de existência dessas unidades ministeriais, com suas peculiaridades, caso mantidas 
suas atribuições atuais.

b) Outra circunstância constatada durante a inspeção em Olinda foi a situação de “permuta por designação”, 
verificada na 2ª PJ Criminal de Olinda, onde os promotores de justiça, uma vez não sendo ainda possível, 
neste momento, a permuta propriamente dita na forma regulada pela lei, por ausência de requisito temporal 
previsto na legislação, acaba sendo utilizada então a chamada permuta por designação, até que seja atingido o 
mencionado requisito. Tal expediente, todavia, no fundo é uma verdadeira burla à lei, uma vez que, a despeito 
do não preenchimento de todos os requisitos legais para o deferimento da permuta, esta na prática acontece 
por meio de designação “cruzada” dos membros interessados em permutar, antecipando então um resultado 
que, pela lei, não poderia se dar neste momento.
   
c) Outra circunstância constatada consiste no fato de que grande parte dos Promotores de Justiça inspecio-
nados (a maioria deles) cumulam a Promotoria de que são titulares ou estão designados com mais uma ou 
por vezes duas outras Promotorias. Em nossa visão, a partir da realidade apresentada em Olinda, seria muito 
importante que a Corregedoria Nacional avaliasse e analisasse quais as verdadeiras razões da existência de 
tantas Promotorias de Justiça vagas, para as quais então há cumulação e, em decorrência, prejuízo do traba-
lho do agente que tenha que acumular Promotorias. Constatamos também que algumas Promotorias que 
possuem Promotor de Justiça titular possuem outros Promotores de  Justiça em atuação por acumulação, o 
que contraria nossa impressão de que a acumulação deveria ocorrer em caso de situação de vacância da Pro-
motoria de Justiça. Esta situação surpreende porque em alguns casos, Promotores de Justiça que atuam, em 
acumulação, em outra Promotoria já provida, são auxiliados em sua própria Promotoria de Justiça, por um 
terceiro Promotor de Justiça, também por acumulação.

d) Questão da Independência Funcional – caso da 8ª PJ Criminal de Olinda: a Promotora de Jus-
tiça ROSANGELA FURTADO PADELA ALVARENGA afirmou que a 8ª PJ Criminal de Olinda, da qual 
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é titular, possui, em exercício, mais duas Promotoras de Justiça designadas (Patrícia Ramalho de Vasconcelos 
e Maria da Conceição Nunes da Luz). Afirmou que as duas não atuam nas atribuições dessa 8ª PJ Criminal 
de Olinda, mas sim em procesos relativos à Vara de Combate à Violência da Mulher de Olinda. Explicitou 
também que essas duas designações ocorreram sem aquiescência da Promotora de Justiça titular. Parece-nos 
que tal situação afronta a independência funcional da Promotora de Justiça ROSANGELA FURTADO 
PADELA ALVARENGA, titular da 8ª PJ Criminal de Olinda, e consubstancia irregularidade, em razão de as 
Promotoras de Justiça designadas para determinada Promotoria de Justiça, exercerem atuação em atribuições 
completamente diversas daquelas da Promotoria de Justiça para quais estão designadas.

e) Olinda apresenta, ainda, outra situação que merece destaque: a 1ª PJ de Cidadania de Olinda (atribuição 
em Infância e Juventude) tem grande volume judicial e extrajudicial, ao passo que a 2ª PJ de Cidadania, a 
2ª PJ Cível, a 4ª PJ Cível, a 6ª PJ Cível, a 5ª PJ Criminal, a 7ª PJ Criminal, a 4ª PJ de Cidadania, a 5ª PJ de 
Cidadania e a 8ª PJ Criminal de Olinda, em si consideradas isoladamente, tem movimentação (seja de feitos 
judiciais, seja extrajudiciais) muito reduzida, do que decorre um contraste que, em nossa ótica, exige correção 
por parte da PGJ-MPPE.

18. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PAULISTA/PE

18.1.  1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE PAULISTA/PE

ATRIBUIÇÕES Atuação junto às 1ª e 2ª Varas Cíveis

TITULAR Regina Coeli Lucena Herbaud (férias)

SUBSTITUTO Hilário Marinho Patriota Júnior

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 25/03/2014; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando ter solicitado 
autorização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério 
nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 4ª PJ 
Cível de Paulista e 1ª e 3ª PJ Criminal de Paulista; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 
06 meses; cumpre expediente no órgão inspecionado, de segunda a sexta, de 8h30min às 15h30min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda.
Estrutura física Estrutura física resumida a 01 sala.
Estrutura de pessoal Possui 01 servidor cedido pela Prefeitura Municipal.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Na 1ª Vara Cível de Paulista tramitam 3.082 processos. Por 
sua vez, na 2ª Vara Cível de Paulista tramitam 3.345 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 11 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 21 12 1 1 1 3 17 1 1 12 1 1 0
Distribuídos no mês 32 13 43 5 35 34 16 0 51 1 20 39 11
Impulsionados no mês 41 24 43 5 33 20 32 0 40 13 20 40 0
Saldo do mês 12 1 1 1 3 17 1 1 12 0 1 0 11
Audiências judiciais 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
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PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Obs.: Não houve movimentação no período solicitado referente ao presente item, constando “prejudicado” no mês de Março/2014.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Recebimento da integralidade dos feitos diretamente das 1ª e 2ª Varas Cíveis de Paulista.
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SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
O membre avalia que não existe demanda para esta 1ª PJ de Paulista existir e que entende que deveria ser então fundida com outra unidade 
ministerial, pois a carga de trabalho desta PJ é muito reduzida.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Inventário 1056-97-2013-8-17-1090 03/12/05
Com vistas ao Ministério Público na data de 25/03/14 
para manifestação.

Usucapião 1513-23-1999-8-17-1090 13/09/99
Com vistas ao Ministério Público na data de 25/03/14 
para manifestação de contestação por negativa geral.

Alvará Judicial 1740-61-2009-8-17-1090 13/03/09 Com vistas ao Ministério Público na data de 
25/03/14 para manifestação.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Os dados referentes aos itens “Em relação à Unidade Judiciária” e “Estatísticas do Órgão” foram apresentados pelo inspecionado 
no momento da entrevista de inspeção.

18.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE PAULISTA

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 3ª Vara Cível e Vara da Fazenda Pública

TITULAR Viviane Maria Freitas Melo Monteiro de Menezes (férias)

SUBSTITUTO Maria Aparecida Barreto da Silva

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em março/2014; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando não haver ne-
cessidade de autorização para tanto em razão da pequena distância para a Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; 
não exerce o magistério nem a advocacia; está respondendo atualmente a um PAD e já respondeu a outro PAD há cerca de 07 anos, porém 
não sofreu qualquer sanção disciplinar; responde cumulativamente pela 2ª PJDC de Paulista, da qual é a titular; não recebeu colaboração 
nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (novembro/2013); cumpre expediente no órgão inspecionado, de 
segunda a sexta, de 8h às 14h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre às segundas, quatas e sextas, no turno da manhã.
Estrutura física Estrutura física resumida a 01 sala.
Estrutura de pessoal Possui 01 servidor cedido pela Prefeitura Municipal.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia tais recursos.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Na Vara da Fazenda Pública tramitam 71.824 processos. Por 
sua vez, na 3ª Vara Cível de Paulista tramitam 2.334 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 03 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Saldo do mês anterior 0 11 5 1 2 2 8 6 14 10 13 13 0

Distribuídos no mês 18 0 7 11 11 23 11 24 16 12 9 12 3

Impulsionados no mês 7 6 11 10 11 17 13 16 20 9 9 18 3

Saldo do mês 11 5 1 2 2 8 6 14 10 13 13 7 3

Audiências judiciais 8 0 14 0 1 17 0 11 0 0 0 0 0
Obs.: O membro inspecionado afirmou que as informações constantes no presente item estão incorretas, razão pela qual forneceu os 
dados referentes ao mês de Março/2014.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Obs.: Não constam movimentações relacionadas ao presente item no período solicitado.
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EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Integralidade dos processos da Vara da Fazenda Pública e da 3ª Vara Cível de Paulista.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Acão Demolitória 9846-75-2010-8-17-1090 22/12/10 Com vista em 18/03/2014
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Ação Ordinária 3808-42-2013-8-17-1090 27/05/13 Com vista em 18/03/2014
Mand. Segurança 8250-85-2012-8-17-1090 15/10/12 Com vista em 18/03/2014

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Constatou-se um enorme número de feitos em trâmite na Vara da Fazenda Pública de Paulista sem respectivo envio de processos à Pro-
motria de Justiça. Assim, pareceu que o andamento dos processos da Vara de Fazenda Pública de Paulista não ocorre de modo satisfatório, o 
que deveria ocasionar uma atuação da Promotoria de Justiça, ou que, a própria Promotoria de Justiça não tem razão em subsistir haja vista 
o pequeno número de feitos distribuídos à mesma. Nesse aspecto, ainda, causa estranheza que apenas 12 processos tenham sido distribuídos 
no mês de dezembro de 2013, 09 processos tenham sido distribuídos no mês de janeiro de 2014, 12 processos tenham sido distribuídos no 
mês de fevereiro de 2014 e 03 processos tenham sido distribuídos, até o momento, no mês de março de 2014.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras nem sugestões/observações por parte do inspecionado.

18.2.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A Promotora de Justiça Vivianne Maria Freitas Melo Mon-
teiro de Menezes, titular da unidade ministerial em apreço, acerca do número de processos distribuídos pela 
Vara da Fazenda para a 2ª PJ Cível de Paulista/PE, nos meses de dezembro/2013 e janeiro/fevereiro/março 
de 2014, destacou que não tem elementos para responder tal questionamento, tendo em vista que o expe-
diente de tramitação/distribuição de processos realizado pela Vara, inclusive quais ou quantos serão distri-
buidos para a Promotoria, não passa pelo controle do membro ministerial, uma vez que se trata de atividade 
exclusiva da secretaria da Vara. Ademais, elencou que alguns fatores podem justificar o número considerado 
reduzido de processos distribuidos em determinado mês, como férias e licenças do magistrado titular da Vara. 
Por fim, salientou que o número de processos distribuidos para a Promotoria pela Vara da Fazenda Pública é 
muito variável, assim como exemplificou que nos meses de agosto/setembro/outubro/2014 foram distribuí-
dos 117 processos, conforme pode se verificar do Arquimedes, e já existem, atualmente, 70 com vistas ao MP. 

18.3. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PAULISTA

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª Vara Criminal

TITULAR Antonio Augusto de Arroxelas Macedo Filho (licença médica)

SUBSTITUTO Hilário Marinho Patriota Júnior

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 24/03/2014; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando ter solicitado 
autorização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério 
nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 1ª e 4ª PJ 
Cível de Paulista; e 3ª PJ Criminal de Paulista; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 
meses; cumpre expediente no órgão inspecionado, de segunda a sexta, de 8h30min às 15h30min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda.
Estrutura física Estrutura física resumida a 01 sala.
Estrutura de pessoal Possui 01 servidor cedido pela Prefeitura Municipal.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Na 1ª Vara Criminal de Paulista tramitam 3.512 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 03 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 29 76 75 79 80 88 108 140 94 90 92 85 –
Distribuídos no mês 266 109 137 61 117 184 66 141 38 120 42 90 –
Impulsionados no mês 234 113 132 60 108 164 34 186 42 118 44 84 –
Saldo do mês 61 72 80 80 89 108 140 95 90 92 90 91 –
Audiências judiciais 17 31 12 8 25 66 0 5 60 6 4 0 –
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PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 1 0 1 1 4 3 1 3 2 0 1 1 1
Obs.: Dos dados do período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: 0
Centros de internamentos provisórios: 0
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: Integralidade dos processos originários da 1ª Vara Criminal de Paulista e inquéritos 
policiais distribuidos pelo Sistema Arquimedes.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Inquérito policial 09-904-9019-00421-2013-1-3 14/08/13 Com vistas em 14/03/2014
Inquérito policial 09-904-9019-00468-2013-1-3 19/10/10 Com vistas em 14/03/2014.
Inquérito policial 02008-0028-00016-2014-1-3 05/12/13 Com vistas em 14/03/2014

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras nem sugestões/observações por parte do membro inspecionado.

18.4. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PAULISTA

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 2ª Vara Criminal

TITULAR Camila Mendes De Santana Coutinho

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em agosto/2012; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, possuindo autorização es-
pecífica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; 
não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 7ª PJ Criminal de Olinda; 
não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de licença maternidade (outubro e novembro/2013) 
e férias (janeiro/2014); cumpre expediente no órgão inspecionado, às segundas, quartas e sextas, de 8h às 14h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda.
Estrutura física Estrutura física resumida a 01 sala.

Estrutura de pessoal
Possui 01 servidor cedido pela Câmara Municipal de Paulista, sendo que referido servidor ainda cumu-
la função junto à distribuição de feitos extrajudiciais.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros 
acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Na 2ª Vara Criminal de Paulista tramitam 3.472 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 20 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 28 48 199 23 65 29 98 44 51 34 45 27 5
Distribuídos no mês 97 206 105 89 44 176 55 76 82 45 88 37 61
Impulsionados no mês 75 58 283 46 82 108 110 69 99 34 104 64 46
Saldo do mês 50 196 21 66 27 97 43 51 34 45 29 0 20
Audiências judiciais 29 41 27 2 10 9 33 16 17 27 3 7 20
Obs.: O membro inspecionado afirmou, inicialmente, que não poderia forneceder os dados constantes no presente item (relativamente 
ao mês de Março/2014), pois, segundo aduz, não foi alertado previamente pela Corregedoria Geral do MP/PE acerca da necessidade de 
disponibilizar tais dados quando da chegada da equipe da Corregedoria Nacional do MP. Contudo, no dia seguinte, 25/3/2013, 01 dia após 
a visita da equipe de inspeção, a Promotora de Justiça retificou a informação acima, destacando que os dados fornecidos pela Corregedoria 
Geral do MP/PE estão incorretos, passando a informar os dados referentes ao mês de março/2014 do referido item.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 2 0 0 1 4 1 2 0 3 1 0 1 3
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 5 0 15 4 16 5 24 14 11 0 0 5 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: 1
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: 0
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: 0
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Integralidade dos processos originários da 2ª Vara Criminal de Paulista e inquéritos 
policiais distribuidos pelo Sistema Arquimedes.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento
Data da instau-
ração

Situação detectada

Pedido de Quebra de Sigilo 
Telefônico

7736-98.2013.8.17.1090 16/10/13
Feito com vistas para o MP desde a data de 
21/03/2014
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Inquérito Policial 2008-0028-00092-2014-1-3 14/02/14
Feito com vistas para o MP desde a data de 
14/03/2014

Inquérito Policial 2008-0028-00054-2014-1-3 10/02/13
Feito com vistas para o MP desde a data de 
14/03/2014

Processo Criminal 3907-61-2003-8-17-1090 13/08/03
Feito com vistas para o MP para alegações finais 
desde a data de 17/03/2014

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras nem sugestões/observações por parte do membro inspecionado.

18.5. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PAULISTA/PE

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª Vara Criminal

TITULAR George Diógenes Pessoa (designado para a 10ª PJ Criminal de Caruaru)

SUBSTITUTO Hilário Marinho Patriota Júnior

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em outubro/2013; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando ter solicitado 
autorização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério 
nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 1ª e 4ª PJ 
Cível de Paulista e pela 1ª PJ Criminal de Paulista; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 
06 meses; cumpre expediente no órgão inspecionado, de segunda a sexta, de 8h30min às 15h30min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda.
Estrutura física Estrutura física resumida a 01 sala.
Estrutura de pessoal Possui 01 servidor cedido pela Prefeitura Municipal.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo digital próprio.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Na 1ª Vara Criminal de Paulista tramitam 3.512 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 05 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 59 136 65 53 57 70 93 75 69 58 89 73 –
Distribuídos no mês 181 94 118 66 124 176 121 145 31 143 51 94 84
Impulsionados no mês 105 164 130 62 111 152 142 151 42 112 67 100 98
Saldo do mês 135 66 53 57 70 94 72 69 58 89 73 67 5
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 1 17
Obs.: O membro inspecionado afirmou que as informações referentes ao mês de Março/2014, constantes no presente item, estão incorretas.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 1 0 1 1 4 3 0 1 2 0 1 7 2
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0
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Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: 0
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Integralidade dos processos originários da 1ª Vara Criminal de Paulista e inquéritos policiais 
distribuidos pelo Sistema Arquimedes.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Inquérito policial 09-904-9019-00774-2013-1-3 30/12/13 Com vistas desde 14/03/2014
Inquérito Policial 09-904-9019-00552-2012-1-3 19/10/12 Com vistas desde 14/03/2014.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) O membro inspecionado informou que se encontra atualmente em exercício nesta Promotoria em razão de uma permuta por designa-
ção com o Promotor de Justiça George Diógenes Pessoa (titular), haja vista a intenção de uma permuta definitiva, que não pode, atualmente 
ocorrer, por motivo de ausência do requisito temporal na atual titularidade.
2) Causou estranheza essa “permuta por designação” explicitada pelo PJ inspecionado, que afirmou que como não é possível, neste mo-
mento, a permuta propriamente dita, por ausência de requisito temporal previsto em lei, é utilizada a chamada “permuta por designação”, 
até que seja atingido o mencionado requisito.
3) Não foram relatadas experiências inovadoras nem sugestões/observações por parte do inspecionado.
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18.6. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE PAULISTA/PE

ATRIBUIÇÕES Defesa da Cidadania

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO Daniela Maria Ferreira Brasileiro

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 2003; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, pois é titular da 4ª PJDC da 
Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está res-
pondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 4ª PJDC de Recife; não recebeu colaboração nos 
últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente no órgão inspecionado, de segunda a 
sexta, de 8h30min às 15h30min.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de acordo com a demanda, de preferência às segundas e quartas.
Estrutura física Estrutura física resumida a 01 sala.
Estrutura de pessoal Possui 01 técnico e 01 analista (concursados) para todas PJs da Cidadania.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Na Vara da Infância e Juventude tramitam 1.530 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 86 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 53 70 110 137 161 204 303 339 361 429 501 541 63
Distribuídos no mês 72 114 46 36 70 128 48 31 81 80 41 66 50
Impulsionados no mês 55 74 19 12 27 29 12 9 13 7 1 0 30
Saldo do mês 70 110 137 161 204 303 339 361 429 502 541 607 86
Audiências judiciais 34 20 23 18 41 59 8 25 8 4 34 41 5
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 1 6 17 4 14 9 2 0 6 4 2 0 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 5 13 8 19 23 2 0 2 0 0 1 2 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: A Promotora de Justiça não soube informar os dados constantes nos itens acima (Processos Judiciais e Procedimentos Extrajudiciais), 
pois, segundo aduz, não recebeu nenhuma determinação da Corregedoria Geral do MP/PE acerca da necessidade de disponibilizar tais 
dados quando da chegada da equipe da Corregedoria Nacional do MP. Contudo, no dia 27/3/2013, compareceu à sala da Equipe de Ins-
peção para fornecer as referidas informações.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: 21
Com vista há mais de 6 meses: 13
Com vista há mais de 12 meses: 2
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Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 10
Com vista há mais de 6 meses: 1
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 19
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Não visita
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado

Centros de internamentos provisórios:
Não visita, pois ficam 
em Recife

Outras unidades de atendimento:
03 (visitas a unidades 
de acolhimento).

Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Recebe todos os processos judiciais referentes à Vara da Infância e Juventude de Paulista.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Avalia a necessidade de melhoria da estrutura de servidores, principalmente de analistas.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação de destituição de poder fami-
liar cumulada com adoção.

5584-14/2012-8-17-1090 11/07/12
Com vistas ao MP para parecer final desde 
28/11/2013.

Representação para apuração de ir-
regularidade na entidade de atendi-
mento não governamental Instituto 
Esperança da Vitória

9272-47-2013-8-17-1090 06/12/13
Com vistas desde 12/02/2014 para pronuncia-
mento sobre juntada de documentos.

Procediemnto para apuração de ato 
infracional

3992-95-2013-8-17-1090 23/03/13
Vista desde 14/08/2013 para pronunciamento 
para viabilização de realização de oitiva infor-
mal.

Procediemnto apuratório de ato 
infracional

6756-54-13-8-17-1090 05/09/13 Vista desde 13/09/2013 para oitiva informal.
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OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A Promotora afirmou que não possuia os dados referente ao item “Em relação aos feitos no Órgão do Ministério Público”, pois não 
recebeu determinação da Corregedoria do MP-PE para providenciar tais dados.
2) Promotores da própria circunscrição exercem as substituições de promotorias vagas. 3) Durante a inspeção foram visualizados diversos 
feitos judiciais com vistas ao Ministério Público por tempo superior ao razoável para manifestação. 4) Foi também constatada desorganiza-
ção administrativa da unidade, o que, aparentemente, contribui para o mencionado atraso nas manifestações ministeriais. 5) Constatou-se, 
ainda, que a Promotoria de Justiça com titularidade vaga, sendo atendida por Promotora de Justiça titular da Comarca de Recife e designada 
para atender a 1ª PJ da Comarca de Paulista, outro fator que, no entender da Eq. Inspeção, contribui também para o mencionado atraso nas 
manifestações ministeriais. 6) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

18.6.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A Promotora de Justiça Daniela Maria Ferreira Brasileiro, 
após destacar a tempestatividade da resposta (conforme documento juntado às fl. 661 dos autos de inspeção), 
relatou que, embora exercesse cumulativamente atribuições na 1ª PJDC de Paulista (de 2ª Entrância), da qual 
fora titular por onze anos, já havia sido promovida à 3ª Entrância aos 05.11.13, e estava em exercício na 31ª PJ 
Substituta da Capital desde 06.11.13 (como demonstram os documentos coligidos às fls. 668/669 dos autos de 
inspeção). Aduziu, ainda, que permanecia no exercício cumulativo da 1ª PJDC de Paulista por determinação 
da Procuradoria Geral de Justiça do MPPE, por necessidade do serviço, conforme Portaria PGJ nº 1838/2013, 
sendo liberada da acumulação aos 02.06.14 (consoante faz prova a documentação juntada à fl. 670 dos autos de 
inspeção). Por oportuno, reiterou que este Órgão Ministerial não chegou a receber a Representação por Inércia 
ou Excesso de Prazo nº 1474/2014-82 enviada diretamente à 1ª PJDC do Paulista pelo CNMP. Em relação às 
constatações efetuadas pela Corregedoria Nacional, informou que as irregularidades encontradas originaram a 
Representação por Inércia ou Excesso de Prazo nº 1.474/2014-82, da Corregedoria Nacional do CNMP. No 
que tange à constatação de que “durante a inspeção, foram visualizados diversos feitos judiciais com vistas ao 
Ministério Público por tempo superior ao razoável para manifestação. Foi também constatada desorganização 
administrativa da unidade, o que, aparentemente, contribui para o mencionado atraso nas manifestações minis-
teriais. Constatou-se, ainda, que a Promotoria de Justiça com titularidade vaga, sendo atendida por Promotora 
de Justiça titular da Comarca de Recife e designada para atender a 1ª PJ da Comarca de Paulista, outro fator 
que, em nosso entender, contribui também para o mencionado atraso nas manifestações ministeriais”, assim 
como da existência de 86 feitos com vistas ao Ministério Público e dos processos examinados pela equipe de 
inspeção, informou que, conforme exposto no ofício nº 015/2014, de 26.03.14, entregue à Equipe de Inspeção 
com documentação comprobatória juntada aos autos de inspeção (fls. 671/673): “1. A 1ª PJDC de Paulista, 
conforme divisão interna, está com a atuação judicial junto à Vara da Infância e Juventude de Paulista. A atuação 
extrajudicial da Infância e Juventude está com a 5º PJDC de Paulista. Em razão de ter sido designada em exer-
cício pleno na 4ª PJDC da Capital, compareço ao expediente em Paulista às segundas e quartas-feiras, ocasiões 
em que participo das audiências. 2. Na data da inspeção, o total de feitos em tramitação na Vara da Infância e 
Juventude de Paulista foi de 1530, conforme documento anexo. Destes, 774 são processos em tramitação sem 
sentença e 756 em tramitação com sentença; 3. Conforme exposto supra, no dia 24.03.14, havia 86 processos 
em poder do Órgão Ministerial, consistindo em: a) Procedimentos de Apuração de Ato Infracional: Há mais de 
30 dias com o MP: 21; Há mais de 6 meses com o MP: 13; Há mais de 1 ano com o MP: 02 (estes foram objeto 
de representação no dia seguinte, 25.03.14); b) Processos em que o MP atua como custos legis: Há mais de 30 
dias com o MP: 10; Há mais de 6 meses com o MP: 01; Há mais de 1 ano com o MP: 0; c) Processos em que 
o MP é o autor: Há mais de 30 dias com o MP: 19; Há mais de 6 meses: 0; Há mais de 1 ano: 0”.  No que se 
refere a situação de acúmulo de processos e atraso nas manifestações ministeriais, exortou que tal fato decorreu 
de uma conjunção de fatores, conforme segue: I - Em primeiro lugar, registrou que esteve no gozo de férias no 
mês de janeiro de 2014. Em fevereiro, foram recebidos 87 processos com vistas ao MP, consoante documentação 
acostada ao Ofício nº 015/2014, de 26.03.14, entregue à equipe de inspeção e juntada aos autos de inspeção 
da Corregedoria Nacional (fls. 671/673). Em março, até o dia da inspeção (24.03.14), 50 processos haviam sido 
recebidos pelo Parquet. Só estes dois meses somam 137 processos com vistas, lembrando que, no dia da inspeção, 
estavam em poder do MP 86 processos. Em segundo lugar, ponderou que estava, à época, respondendo por 2 
Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, em entrâncias diferentes, ambas exigindo intensa atuação do 
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Órgão Ministerial, notadamente quanto ao labor na Infância e Juventude, sendo que o quantitativo exposto 
nos relatórios dificilmente retrata o tempo despendido nos atendimentos e audiências, nos quais questões deli-
cadas são discutidas horas a fio, na tentativa de chegar à solução que atenda ao melhor interesse da criança e do 
adolescente, conforme preconizado pelo ECA. Por oportuno, registrou que a situação verificada pela equipe 
de inspeção na 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, na qual estava em exercício pleno 
desde 01.02.14, foi absolutamente regular, conforme se vê na documentação acostata aos autos de inspeção da 
Corregedoria Nacional (fls. 682/684). Todavia, sendo o tempo um recurso limitado, houve acúmulo de serviço 
na 1ª PJDC de Paulista. Em terceiro lugar, argumentou que a 1ª PJDC de Paulista dispunha de apenas um ser-
vidor exclusivo (técnico ministerial), posto que o analista ministerial disponível atendia a todas as Promotorias 
de Justiça de Defesa da Cidadania de Paulista, situação que demonstra a insuficiência no quadro de pessoal, com 
reflexo negativo na regularidade do serviço na Promotoria inspecionada. De outra parte, quanto aos processos 
mencionados no termo de inspeção, apresentou certidões emitidas pela Secretaria da Vara da Infância e Juven-
tude, conforme documentação juntada aos autos de inspeção, que demonstram que 2 deles já se encontram 
sentenciados e os outros 2 estão com tramitação regular na Vara da Infância e Juventude, conforme segue: I 
- Processo nº 5584-14/2012-8-17-1090: Conforme certidão, referido processo foi sentenciado em 11.07.14, 
com trânsito em julgado em 04.08.14 (consoante documento 05 juntado às fls. 674/675 dos autos de inspeção); 
II - Processo nº 9272-47-2013-8-17-1090: Conforme certidão, está com remessa carga desde 23.12.2014, ao 
advogado da parte (conforme documento 06 juntado às fls. 676/677 dos autos de inspeção); III - Processo nº 
3992-95-2013-8-17-1090: Conforme certidão, encontra-se na Secretaria desde 11.11.2014, aguardando mar-
cação de audiência (conforme documento 07 colacionado à fl. 678 dos autos de inspeção); IV - Processo nº 
6756-54-2013-8-17-1090: Conforme certidão, referido processo foi sentenciado em 18.09.2014, com trânsito 
em julgado aos 29.09.14, (como mostra o documento 08, juntado à fl. 679/680 dos autos de inspeção). Ade-
mais, apresentou espelho de processos atualmente em poder do Ministério Público (conforme documento 09 
juntado à fl. 681 dos autos de inspeção), emitido pela Vara da Infância e Juventude de Paulista aos 06.01.15, 
demostrando que a situação observada pela Equipe de Inspeção do CNMP foi regularizada, com mérito para a 
colega atualmente na 1ª PJDC de Paulista, já que havia sido dispensada do exercício cumulativo desde 02.06.14. 
Por oportuno, reiterou que a insuficiência no quadro de servidores analistas ministeriais, apenas um para cinco 
Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania do Paulista, de um lado, e de outro, o fato de que esta Promotora 
estava exercendo cumulativamente as atribuições na 1ª PJDC de Paulista, além do exercício pleno na 4ª Pro-
motoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, na qual, ressalte-se, nenhuma irregularidade foi apontada 
no relatório de inspeção, justificam o cenário encontrado pela Equipe de Inspeção. Além disso, registrou que  
jamais respondeu a procedimento administrativo disciplinar ou sindicância, tampouco recebeu qualquer sanção 
de caráter disciplinar, consoante certidão apresentada e juntada à fl. 686, dos autos de inspeção.

18.7. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE PAULISTA/PE

ATRIBUIÇÕES
Meio Ambiente, Consumidor (Mudança de atribuições em 2013, em razão das criações das 5ª e 6ª Promotorias 
de Cidadania)

TITULAR Selma Magda Pereira Barbosa Barreto (promovida em Setembro/2013)

SUBSTITUTO Andrea Karla Reinaldo de Souza Queiroz (titular da 6ª PJDC de Paulista)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/10/2013; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, possuindo autorização 
específica para tanto; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou 
está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 6ª PJDC de Paulista; não recebeu colaboração 
nos últimos 6  meses;  afastou-se das atividades por motivo de férias (15 dias em outubro/2013 e 15 dias em novembro/2013); cumpre 
expediente no órgão inspecionado diariamente, de 8h às 14h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público
Ocorre de acordo com a demanda, sendo que terças e quintas são realizadas as audiências referentes 
aos procedimentos.
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Estrutura física Estrutura física resumida a 01 sala.

Estrutura de pessoal
Possui 01 analista (concursado) – o qual serve a todas as PJDCs – e 01  servidora cedida pela Prefeitura 
Municipal que está de férias no momento.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico próprio.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Tramitam 1.700 processos, na Vara única da Fazenda Pública de Pau-
lista.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 4 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 0
Distribuídos no mês 4 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Impulsionados no mês 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0
Saldo do mês 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 8 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: A Promotora de Justiça informou que em relação ao presente item não existiam processos para manifestação do Ministério Público 
no inicio de março, sendo incorreta a informação de 08 processos de saldo para manifestação no final de fevereiro, salvo se não houve 
intimação devida pelo Poder Judiciário.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 2 8 10 1 8 6 13 2 1 2 0 2 16
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 4 6 6 1 3 9 0 2 2 0 8 11 13
Arquivamento c/ Remessa 0 3 2 1 5 2 0 0 0 0 0 0 10
Audiências Extrajudiciais 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Obs.: A Promotora de Justiça não informou o 4º e o 6º campos não preenchidos do item acima (Procedimentos Extrajudiciais). Posterior-
mente, no dia 27/03/14, encaminhou ofício à Equipe de Inspeção com tais informações.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 1
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

1

Em tramitação há mais de 180 dias: 28

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 44
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

43

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

13

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

169

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 4

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Recebe todos os feitos referentes ao meio ambiente e consumidor.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) A Promotora de Justiça salientou que as promotorias de justiça não fiquem por muito tempo com cargos vagos. A própria Inspecionada 
já alertou à PGJ e à Corregedoria da necessidade urgente de provimento, em exercicio pleno, da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da 
Cidadania de Paulista. A Promotora de Justiça justificou que encaminhou ofício 031/14, de 23/01/14, onde fez mapeamento da situação 
da 4ª PJDC de Paulista. 2) A Inspecionada informou que o atraso na prestação ministerial da 4ª PJDC se dá em virtude do excesso de 
Curadorias que atualmente responde (Meio Ambiente, Consumidor, Habitação e Urbsanismo, Educação e Cidadania Residual), bem como 
por ter assumido a presente Promotoria em dezembro de 2013, com a mesma estando absurdamente com todos procedimentos em atraso. 
Está tentando organizar a PJ, inicialmente regularizando todos os prazos procedimentais em ataso, bem como os procedimentos de maior 
urgência conforme a demanda.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie
Número do pro-
cedimento

Data da instauração Situação detectada

Inquérito civil 141/2012 05/02/12
Foi recebida notícia de fato. Convertido em inquerito civil em 13/03/14. 
Antes da conversão o último ato do procedimento foi uma diligência, em 
15/03/2012, para uma vistoria de local.

Inquérito civil 01/04/13 07/05/13
Foi instaurado procedimento preparatório. Convertido em inquérito civil 
em 13/03/14. Antes da conversão o último ato do procedimento foi um 
despacho requisitando vistoria no local.

Inquérito civil 72/2010 13/05/10

Foi instaurado como procedimento preparatório. Foi convertido em inque-
rito civil em 23/12/2010. O último ato é uma reunião em 09/01/2014, 
sendo determinada verificação do atual estágio de saneamento e da necessi-
dade de novos serviços de limpeza de ruas.

Proced. Prepara-
tório

45/2011 01/09/11
O último ato foi em 20/10/2011. Expedição de ofício à SEPLAMA para 
avaliação de poluição sonora.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Constatou-se que o movimento processual (item Processos Judiciais) e extrajudicial (item Procedimentos Extrajudiciais) é de pequena 
monta, parecendo ser dispensável a existência da Promotoria de Justiça inspecionada. 2) Não foram relatadas experiências inovadoras por 
parte do membro inspecionado.
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18.7.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A Promotora de Justiça Andreá Karla Reinaldo de Souza 
Queiroz, substituta à época de inspeção, registrou que já foi oferecida “contestação” à Representação do 
CNMP (Processo RIEP n. 0.00.000.001455/2014-56) em relação a sua atuação junto a 4ª PJDC (conforme 
documentação juntada às fls. 691/706).  Em primeiro lugar, aduziu que, no relatório de inspeção, chama a 
atenção o fato de constar nele como sendo substituta da 4ª PJDC, quando, na realidade, a 6ª PJDC, da qual é 
titular, sequer, é substituta da 4ª PJDC, tendo a minha designação seguido critérios outros e desconhecidos, 
não obstante ter “contestado” a designação para atuar junto a 4ª PJDC. Além disso, sobre a constatação de 
que a 4ª PJDC possui pequena movimentação/ demanda, informou que acredita que a presente conclusão 
postada no relatório de forma equivocada ou em relatório diverso, já que a demanda da 4ª PJDC foi e conti-
nua sendo muito grande, o que se demonstrou por meio da relação de todos os procedimentos nela existen-
tes. Acrescentou, ainda, que atualmente não mais responde pela 4ª PJDC, mas, em solicitação ao colega, Dr. 
Hodir Flávio Guerra Leitão de Melo, que responde em exercício cumulativo naquela Promotoria de Justiça, 
fez a juntada da certidão atualizada de todos os procedimentos que nela tramitam (conforme se verifica às 
fls. 697/699 dos autos de inspeção), inclusive com esclarecimentos em relação aos 04 (quatro) procedimen-
tos especificamente citados no Relatório de Inspeção (fl. 706). No que toca à situação encontrada durante 
à inspeção do CNMP, teceu os seguintes esclarecimentos: I - Ao assumir a 4ª PJDC, em dezembro/2013,  
encontrou uma grande quantidade de procedimentos em atraso, ocasião em que, na medida do possível, foi 
atuando da forma mais célere que a sua condição humana permitia. Esclareceu, ainda, que, como já vasta-
mente esclarecido junto ao CNMP, através do ofício n. 101/2014, datado de 26/03/2014 e encaminhado à 
Central de Inspeção (conforme cópia juntada às fls. 700/705 dos autos de inspeção), esta representante do 
parquet, ao ser designada para responder em exercício cumulatico pela 4ª PJDC, ficou seriamente atribulada, 
respondendo por 5 (cinco) importantes Curadorias: Habitação e Urbanimos, Educação e Cidadania Residual 
(atribuições de PJ de sua Titularidade- 6ª PJDC) e as Curadoria de Meio Ambiente e Consumidor (atribui-
ções da PJ em exercício cumulativo- 4ª PJDC). Ademais, mencionou a impossibilidade que, com apenas três 
meses de atuação, em exercício cumulativo (considerando o período entre a designação e a visita de inspeção 
do CNMP), pudesse colocar em dia todos os procedimentos que se encontravam em atraso, procedimen-
tos estes, que já vinham atrasados desde muito antes da sua atuação Ministerial. Ademais, asseverou que, ao 
assumir a 4ª PJDC, decidiu que todos os casos novos (Notícias de Fato) seriam prontamente despachadas, 
evitando-se, com isso, outros atrasos, além de dar prioridade aos procedimentos que as partes interessadas 
vinham procurar e em seguida a todos os demais.  Acrescentou, ainda, que, apesar de ter esclarecido a situação 
lamentável em que se encontrava a 4ª PJDC, tanto a Corregedoria, como ao Procurador-Geral de Justiça, 
e que tal Promotoria de Justiça necessitava de um Promotor de Justiça exclusivo e designado em exercício 
pleno (já que ao vagar o cargo o PGJ não abriu edital, como deveria, para o preenchimento do cargo), nada 
foi feito pelo órgão de Gestão, permanecendo a situação externada e reclamada  até a presente data. Ainda 
sobre o assunto, registrou que, através do ofício n. 031/2014 (fl. 696 dos autos de inspeção), não só externou 
a realidade da 4ª PJDC, como requereu a realização de Inspeção dessa respeitável Corregedoria, no que foi 
atendida, ocasião em que todos os fatos relatados foram devidamente constatados pela Corregedoria Geral 
do Ministério Público. De outra parte, mencionou que, a partir do mês de abril/2014, após muita insistên-
cia, foi dispensada da acumulação junto à 4ª PJDC. No que se refere aos feitos em tramitação na unidade 
ministerial inspecionada, relatou que, consoante levantamento dos dados fornecidos por esta representante 
Ministerial e encaminhados à Central de Inspeção do CNMP, através do ofício n. 101/2014 (fls. 700/705 dos 
autos de inspeção), a grande maioria dos procedimentos em atraso já estavam em tal situação antes mesmo 
da sua assunção, à exceção de 13 (treze) notícias de fato encontradas sem atuação com menos de 30 (trinta) 
dias (estas de sua responsabildade). Já as 169 (cento e sessenta e nove) Notícias de Fato citadas, todas de muito 
antes da sua assunção, estavam “guardadas” dentro de uma pasta azul, sem qualquer atuação, as quais, somente 
à medida do possível, diante da grande demanda diária que chegava, receberiam a sua manifestação Minis-
terial. No afã de corroborar as suas alegações, ou seja, atrasos ocorridos muito antes da sua designação para 
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o órgão em apreço, citou o procedimento Preparatório n. 45/2011, o qual foi citado no próprio Termo de 
Inspeção do CNMP, onde se constatou: “o último ato foi em 20/10/011. Expedição de ofício á SEPLAMA 
para avaliação de poluição sonora”. Nos demais autos examinados: IC n. 141/2012, IC n. 01/04/13 e IC N. 
72/2010, todos citados igualmente no Termo de Inspeção, no item “SITUAÇÃO CONSTATADA”, restou 
registrado que recentemente houve a sua manifestação nos autos (o que demonstra a inexistência de inércia), 
além do registro de que antes da sua última atuação Ministerial, justamente os autos haviam sido movimen-
tados somente nos anos de 2010 e 2012, ou seja, o atraso já havia se instalado muito antes da sua designação 
para atuação no cargo.  Dessa feita, apesar das dificuldades, a sua atuação Ministerial foi a melhor possível, 
atuando na atualização dos prazos procedimentais, transformando os PP em IC, quando necessários, pror-
rogando os prazos das investigações, atendenndo ao público, realizando ouvidas, entre outras atuações. Além 
disso, registrou, ainda, que a unidade ministerial em tela sequer possuía estagiário de Direito e nem Analista 
Ministerial, tendo este último atuado apenas por 15 (quinze) dias, dada à necessidade de rodízio para atuação 
junto às outras Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Comarca de Paulista. Por fim, ponderou 
que deve ser levado em consideração, ainda, que a sua titularidade sempre foi a 6ª PJDC, sendo dela, portanto, 
a prioridade de atuação nos procedimentos.

18.8 CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE SOBRE AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE 
PAULISTA/PE

Durante os trabalhos de inspeção dessa equipe da Corregedoria Nacional do Ministério Público, verificou-
se a necessidade de elaboração de um relatório complementar acerca das impressões gerais constatadas, com 
destaque para as seguintes situações:

a) Muitas Promotorias de Justiça em Paulista, em especial das áreas Cível e de Cidadania, apresentaram 
movimentação de feitos judiciais e/ou extrajudiciais muito reduzida, o que permitiu à equipe concluir pela 
eventual desnecessidade de existência dessas unidades ministeriais, com suas peculiaridades, caso mantidas 
suas atribuições atuais.

b) Outra circunstância constatada durante a inspeção em Paulista foi a situação de “permuta por designa-
ção”, verificada na 3ª PJ Criminal de Paulista, onde os promotores de justiça, uma vez não sendo ainda 
possível, neste momento, a permuta propriamente dita na forma regulada pela lei, por ausência de requisito 
temporal previsto na legislação, acaba sendo utilizada então a chamada permuta por designação, até que seja 
atingido o mencionado requisito. Tal expediente, todavia, no fundo é uma verdadeira burla à lei, uma vez que, 
a despeito do não preenchimento de todos os requisitos legais para o deferimento da permuta, esta prática 
acontece por meio de designação “cruzada” dos membros interessados em permutar, antecipando então um 
resultado que, pela lei, não poderia se dar neste momento.
  
c) Outra circunstância constatada consiste no fato de que grande parte dos Promotores de Justiça inspecio-
nados (a maioria deles) cumulam a Promotoria de que são titulares ou estão designados com mais uma ou 
por vezes duas outras Promotorias. Em nossa visão, a partir da realidade apresentada em Paulista, seria muito 
importante que a Corregedoria Nacional avaliasse e analisasse quais as verdadeiras razões da existência de 
tantas Promotorias de Justiça vagas, para as quais então há cumulação e, em decorrência, prejuízo do traba-
lho do agente que tenha que acumular Promotorias. Constatamos também que algumas Promotorias que 
possuem Promotor de Justiça titular possuem outros Promotores de Justiça em atuação por acumulação, o 
que contraria nossa impressão de que a acumulação deveria ocorrer em caso de situação de vacância da Pro-
motoria de Justiça. Esta situação surpreende porque em alguns casos, Promotores de Justiça que atuam, em 
acumulação, em outra Promotoria já provida, são auxiliados em sua própria Promotoria de Justiça, por um 
terceiro Promotor de Justiça, também por acumulação.
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19. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CABO DE S. AGOSTINHO/PE

19.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

ATRIBUIÇÕES 2ª, 3ª e 4ª Varas Cíveis
TITULAR Julieta Maria Batista Pereira De Oliveira

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em agosto/2011; não reside na comarca de lotação e sim em Olinda, tendo autorização espe-
cífica para tanto, dada a pequena distância entre os Municípios; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o ma-
gistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 
PJ de Amaraji/PE; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre 
expediente de segunda a sexta de 8h às 14h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente, ou seja, de 8h às 14h.
Estrutura física Estrutura física que apresenta de modo geral boas condições.

Estrutura de pessoal
Possui 01 servidor do MP – que atende as 02 promotorias cíveis da comarca – e 01 servidora cedida 
pela Prefeitura Municipal, que auxilia todas as promotorias de justiça da comarca, no atendimento ao 
público e na administração da sede.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Na 2ª Vara Cível tramitam 727 processos. Na 3ª Vara Cível,  901 pro-
cessos; e na 4ª Vara Civil, 1.450 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 44 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 3 16 2 2 2 8 15 5 11 25 13 20 25
Distribuídos no mês 276 171 172 40 101 86 173 87 125 68 94 101 96
Impulsionados no mês 263 185 172 40 95 79 183 81 111 80 87 71 77
Saldo do mês 16 2 2 2 8 15 5 11 25 13 20 50 44
Audiências judiciais 27 47 20 10 30 19 59 23 44 14 0 17 33
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Todos os feitos em tramitação na 2ª, 3ª e 4ª Varas Cíveis, em que há intervenção do MP.
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SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES
1) A Promotora de Justiça reclama do fato de as 03 varas cíveis em que atua ter como atribuições também feitos da área de família, havendo, 
em várias ocasiões, colisões de horários das audiências judiciais, o que vem dificultando a participação em todas elas. 2) Salienta também que 
não há registro nos autos da data efetiva em que o processo ingressa no Ministério Público. 3) Avalia, por fim, a necessidade de aumentar o 
número de servidores para auxiliar as Promotorias de Justiça.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do inspecionado.

19.2. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE CABO DE SANTO 
AGOSTINHO

ATRIBUIÇÕES Vara da Infância e da Juventude
TITULAR  Allison de Jesus Cavalcanti De Carvalho

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/02/2011; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, tendo autorização especí-
fica para tanto, dada a proximidade entre os municípios da região metropolitana; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; 
não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumu-
lativamente pela PJ de Rio Formoso/PE; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (21 
dias em outubro/2013); cumpre expediente de segunda a sexta de 8h às 14h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente, ou seja, de 8h às 14h.
Estrutura física Estrutura física que apresenta de modo geral condições razoáveis.
Estrutura de pessoal Possui 01 servidora do MP e 01 estagiário de Direito.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e pastas físicas.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Não 
há previsão de quaisquer recursos em TACs e acordos firmados pela promotoria de justiça.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.696 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 03 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 8 3 4 12 5 4 4 3 3 4 4 6 8
Distribuídos no mês 50 96 49 27 66 72 121 49 58 18 40 50 11
Impulsionados no mês 55 95 41 34 67 72 122 49 57 18 38 48 16
Saldo do mês 3 4 12 5 4 4 3 3 4 4 6 8 3
Audiências judiciais 53 105 49 151 64 80 52 43 20 252 110 46 23
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 1 3 6 0 1 4 55 14 42 28 17 3 16
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: 9
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

4

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado

Outras unidades de atendimento:
Trimestral (em unida-
des abrigo de crianças 
e adolescentes)

Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Atua em todos os feitos da Vara da Infância e da Juventude, inclusive nas execuções de medidas 
socioeducativas referentes a CASECABO (Centro de Acolhimento Socioeducativo do Cabo de Santo Agostinho), que atende toda a região 
metropolitana de Recife, para internação (medida socioeducativa) de jovens de 17 a 21 anos de idade.
Obs.: O Promotor de Justiça informou que as atribuições para realizar inspeções na CASECABO fica a cargo das 6ª e 39ª Promotorias 
de Justiça da Capital, não tendo a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Cabo de Santo Agostinho atribuições para realizar 
inspeções no dito estabelecimento, embora acredite que em breve haja mudanças prevendo também atribuições para a promotoria da co-
marca. Relatou, ainda, o promotor inspecionado que a CASECABO tem cerca de 380 adolescentes internados, tendo sido considera, em 
2010, pelo CNJ, a pior do Brasil.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Destacou que emitiu uma recomendação ministerial dirigida às maternidades do municípios de Gameleira, Rio Formoso, Cortês, Ipojuca  e Ribei-
ro, no sentido de que todas as crianças nascidas em maternidades dos municípios, no ato da alta médica, já recebessem suas certidões de nascimento.
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SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES
Solicita que seja ampliado o assessoramento técnico das promotorias de justiça, especialmente da infância e juventude.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie
Número do procedimen-
to

Data da instauração Situação detectada

Notícia de ato infracional
0 0 0 0 5 2 1 -
63.2014.8.17.0370

31/01/14
Irregular. Com vista em 06.02.14, sem manifestação 
até o momento.

Notícia de ato infracional 2014/1500027 10/02/14 Irregular. Sem manifestação há mais de 30 dias.
Notícia de ato infracional 2014/1500040 10/02/14 Irregular. Sem manifestação há mais de 30 dias.
Notícia de ato infracional 2014/1499998 10/02/14 Irregular. Sem manifestação há mais de 30 dias.
Notícia de ato infracional 2014/1499985 10/02/14 Irregular. Sem manifestação há mais de 30 dias.
Notícia de ato infracional 2014/1499974 10/02/14 Irregular. Sem manifestação há mais de 30 dias.
Obs.: Os demais processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

19.2.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua resposta, o membro inspecionado manifestou a sua 
concordância com o teor do Relatório da Corregedoria Nacional do MP, assim como informou que, ime-
diatamente após a inspeção, foram adotadas todas as providências necessárias para regularizar os processos e 
procedimentos analisados.

19.3. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE CABO DE SANTO 
AGOSTINHO

ATRIBUIÇÕES Patrimônio Público, Consumidor, Saúde, Fundações e Terceiro Setor.
TITULAR Alice de Oliveira Morais

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/08/2012; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, tendo autorização especí-
fica para tanto, dada a proximidade entre os municípios da região metropolitana; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; 
não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumu-
lativamente pela 28ª PJ Criminal da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06  
meses; cumpre expediente de segunda a sexta de 8h às 14h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente, ou seja, de 8h às 14h.
Estrutura física Estrutura física que apresenta de modo geral condições razoáveis.
Estrutura de pessoal Possui 01 servidor cedido pela Prefeitura Municipal.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e pastas digitais.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? São 
destinados a fundos públicos de direitos, onde são administrados pelos respectivos gestores.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): cerca de 21.000 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
Distribuídos no mês 0 1 0 0 2 3 1 5 4 21 2 7 1
Impulsionados no mês 0 1 0 0 2 3 1 5 1 21 2 7 1
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 2 0 2 0 4 13 11 7 3 5 6 11
TAC firmado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
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Arquivamento s/ Remessa 3 8 6 5 32 9 1 24 8 2 2 3 11
Arquivamento c/ Remessa 6 5 11 0 7 1 0 2 6 0 6 0 9
Audiências Extrajudiciais 4 6 5 0 4 3 0 10 2 0 0 0 9

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 9
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

2 (sem prorrogação)

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 43
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

27 (sem prorrogação)

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 3
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Ver observação
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Ver observação

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: 
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Obs.: A Promotoria de Justiça informou que há em andamento cerca de 70 de inquéritos civis e 11  Procedimentos Preparatórios na 
Promotoria de Justiça. Salientou, também, não haver uma rotina estabelecida para realização de visitas aos estabelecimentos de saúde ou de 
comunidades terapêuticas. Tais visitas são realizadas pelo servidor da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes cedido à promotoria de justiça, 
sendo determinadas de acordo com a demanda constatada em inquéritos civis relacionados ao funcionamento de tais estabelecimentos.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
O membro inspecionado aponta a necessidade de mais servidores para atender as promotorias da comarca.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Inquérito civil 2013/1226389 04/05/07
Irregular. Não há prorrogação de prazo para con-
clusão.

Inquérito civil 2011/82222 01/02/12
Irregular. Não há prorrogação de prazo para conclu-
são. Permaneceu paralisado de 30.08.13 a 18.03.14.

Inquérito civil 2012/801814 27/08/12
Irregular. Não há prorrogação de prazo para con-
clusão

Inquérito civil 2011/53727 25/01/11
Irregular. Não há prorrogação de prazo para con-
clusão.

Inquérito civil 2011/57800 21/10/10
Irregular. Não há prorrogação de prazo para con-
clusão.

Inquérito civil 2011/57785 26/11/09
Irregular. Não há prorrogação de prazo para con-
clusão.

Inquérito civil 2011/91019 16/08/11
Irregular. Não há prorrogação de prazo para conclu-
são. Permaneceu paralisado de 30.08.13 a 18.03.14.

Inquérito civil 2011/53714 30/02/09
Irregular. Não há prorrogação de prazo para con-
clusão.

Inquérito civil 2011/116650 24/08/11
Irregular. Não há prorrogação de prazo para con-
clusão.

Inquérito civil 2012/808348 13/08/12
Irregular. Não há prorrogação de prazo para con-
clusão.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

19.3.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua resposta, acerca da ausência de prorrogação dos in-
quéritos civis, o membro inspecionado informou que, após a inspeção da Corregedoria do CNMP, todos os 
referidos procedimentos tiveram seus prazos prorrogados, com comunicação ao Conselho Superior do MP. 
No que se refere aos processos e procedimentos analisados, relatou que 5 (cinco) inquéritos civis foram con-
cluídos, quais sejam: Auto 2013/1226389 – IC 02/2007: Ação Civil Pública ajuizada; Auto 2011/8222 – IC 
16/2011: Ação Civil Pública ajuizada; Auto 2011/57800 – IC 32/2010: Arquivado, com remessa ao CSMP; 
Auto 2011/91019 – IC 18/2011: Arquivado, com remessa ao CSMP; Auto 2012/808348 – IC 64/2012: 
Arquivado, com remessa ao CSMP; enquanto outros 5 (cinco) inquéritos civis ainda tramitam na unidade 
ministerial: Auto 2012/801814 – IC 69/2012: situação regularizada – prazo prorrogado; Auto 2011/53727 
– IC 07/2011: situação regularizada – prazo prorrogado; Auto 2011/57785 – IC 53/2009: situação regula-
rizada – prazo prorrogado; Auto 2011/53714 – IC 35/2010: situação regularizada – prazo prorrogado; Auto 
2011/116650 – IC 19/2011: situação regularizada – prazo prorrogado. Além disso, observou que eventuais 
falhas identificadas ocorreram ante à falta de apoio de pessoal adequado para a unidade ministerial inspe-
cionada, consoante registrado pelos inspetores, nas considerações concernentes à estrutura de pessoal das 
Promotorias de Justiça da Comarca do Cabo de Santo Agostinho. Argumentou, ainda, que tais falhas não 
ocorreram por falta de sua dedicação e compromisso no dia a dia das atividades desenvolvidas, no exercício 
de suas atribuições.  Outrossim, registrou que todas as providências devidas foram adotadas, a fim de assegurar 
a observância dos prazos previstos para conclusão dos procedimentos investigatórios e/ou prorrogação de tais 
prazos, ou ainda, conversão de PPs em ICs a bom termo, evitando-se, assim, que se reiterem as constatações 
apontadas no relatório de inspeção. Por oportuno, mencionou que todos os procedimentos da PJ inspecio-
nada encontram-se regulares em suas respectivas tramitações. Quanto aos aspectos gerais do relatório, con-
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signou que o problema de acessibilidade das PJs do Cabo de Santo Agostinho foi solucionado, com a devida 
instalação do elevador adaptado para cadeirantes. Em relação à carência de pessoal, observou que esta situação 
ainda persiste, em virtude do grande volume da demanda, tendo sido, em parte, atenuada com a nomeação 
de um técnico ministerial que tomou posse no início do mês de novembro passado.

19.4. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à Vara da Infância e da Juventude
TITULAR Tathiana Barros Gomes

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 02/02/2012; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, tendo autorização espe-
cífica para tanto, dada a proximidade entre os municípios da região metropolitana; não participa no momento de curso de aperfeiçoamen-
to; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde 
cumulativamente pela 35ª PJ Criminal da Capital e membro do GAECO; recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das 
atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta de 8h às 15h, comparecendo na promotoria 02  vezes por semana.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente, ou seja, de 8h às 15h.
Estrutura física Estrutura física que apresenta de modo geral condições razoáveis.
Estrutura de pessoal Possui 01 analista, 02 técnicos e 01 estagiário que atendem às 04 PJ Criminais.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? São 
administrados pela Secretaria da Vara Judicial. Há uma relação de entidades assistenciais, cadastradas perante o Judiciário, para as quais são 
repassados os recursos. Tais recursos são repassados diretamente pela pessoa que aceitou a transação penal, que por sua vez obtém um recibo 
da entidade beneficiada, que é juntado aos autos.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.965 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 13 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Distribuídos no mês 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Impulsionados no mês 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 2 0 2 0 4 13 11 7 3 5 6 0
TAC firmado 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 3 8 6 5 32 9 1 24 8 2 2 3 0
Arquivamento c/ Remessa 6 5 11 0 7 1 0 2 6 0 6 0 0
Audiências Extrajudiciais 4 6 5 0 4 3 0 10 2 0 0 0 10

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 4
Com vista há mais de 6 meses: 2
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0
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Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Atua nos processos de numeração par da 1ª Vara Criminal.
Obs.: A Promotora de Justiça informou que não vem sendo executadas visitas nas Delegacias de Polícia da Comarca pelo Ministério Pú-
blico. Justifica a promotora que tais visitas não vem sendo realizadas devido ao acúmulo de serviço, explicando que concentra sua atuação 
com preferência no GAECO.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES
Sugere que deveria haver uma regulamentação a respeito das cumulações de atribuições, de forma a impossibilitar que o gestor possa cessar 
tal cumulação sem motivação.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Inquérito policial 002544-65.2003.8.17.0370 04/11/03
Irregular. Vista ao MP aberta em 20.06.13, 
sem manifestação.

Inquérito policial 0002538-87.2005.8.17.0370 03/08/05
Irregular. Vista ao MP aberta em 20.06.13, 
sem manifestação

Inquérito policial 0003038-75.2013.8.17.0370 26/04/13
Irregular. Vista ao MP aberta em 16.12.13, 
sem manifestação
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Inquérito policial 0000060-28.2013.8.17.0370 07/01/13
Irregular. Vista ao MP aberta em 09.12.13, 
sem manifestação

Inquérito policial 0004972-68.2013.8.17.0370 18/07/13
Irregular. Vista ao MP aberta em 05.12.13, 
sem manifestação

Inquérito policial 0009388-79.2013.8.17.0370 05/12/13
Irregular. Vista ao MP aberta em 12.02.14, 
sem manifestação

Inquérito policial 0008616-19.2013.8.17.0370 06/11/13
Irregular. Vista ao MP aberta em 12.02.14, 
sem manifestação

Inquérito policial 0007370-85.2013.8.17.0370 04/10/13
Irregular. Vista ao MP aberta em 12.02.14, 
sem manifestação

Inquérito policial 0000186-30.2003.8.17.0370 10/09/03
Irregular. Vista ao MP aberta em 12.02.14, 
sem manifestação

OBSERVAÇÕES

Não foram relatas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

19.5. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 2ª Vara Criminal e Defesa da Ordem Tributária
TITULAR Aida Acioli Lins De Arruda

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 03/01/2011; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, tendo autorização especí-
fica para tanto, dada a proximidade entre os municípios da região metropolitana; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; 
não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumu-
lativamente pela 7ª PJ Criminal da Capital; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06  
meses; cumpre expediente às segundas, quartas e sextas, de 8h às 14h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente, ou seja, de 8h às 14h.
Estrutura física Estrutura física que apresenta de modo geral condições razoáveis.
Estrutura de pessoal Possui 01 analista e 02 técnicos que atendem às 04 PJ Criminais da Comarca.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e pastas digitais.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? São 
administrados pela Secretaria da Vara Judicial. Há uma relação de entidades assistenciais, cadastradas perante o Judiciário, para as quais são 
repassados os recursos. Tais recursos são repassados diretamente pela pessoa que aceitou a transação penal, que por sua vez obtém um recibo 
da entidade beneficiada, que é juntado aos autos.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA

Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 3.087 processos.

Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 68 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 14 39 38 3 12 12 31 54 67 72 74 69 90
Distribuídos no mês 51 45 28 16 26 32 37 31 47 22 20 38 20
Impulsionados no mês 26 46 63 7 25 13 15 18 42 20 25 32 42
Saldo do mês 39 38 3 12 13 31 53 67 72 74 69 75 68
Audiências judiciais 6 24 15 21 7 17 22 22 8 19 2 10 11
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 18
Com vista há mais de 6 meses: 17
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 7
Com vista há mais de 6 meses: 2
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 7
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Recebe os processos da 2ª Vara Criminal com numeração par, bem como atua na defesa da ordem 
tributária, no âmbito criminal, até o oferecimento da denúncia (após a distribuição para uma das varas criminais, a atribuição é do promotor 
de justiça referente à numeração).
Obs.: Verificou-se que não há nos processos encontrados na promotoria de justiça registro da data de entrada dos autos no Ministério 
Público. Foram localizados 26 (vinte e seis) autos de comunicação fiscal ao Ministério Público pela Secretaria Estadual da Fazenda, sem 
que fossem registrados como procedimentos preparatórios, inquéritos civis, procedimentos de investigação criminal ou notícias de fato.
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SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES
A Promotora de Justiça avalia que cada membro deveria ter um assessor para auxiliá-lo.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Comunicação fiscal ao 
Ministério Público

2012/600893
Gerado na Secretaria da Fa-
zenda em 30.05.2011

Irregular. Não há prorrogação de prazo para 
conclusão e não foi registrado como NF, PIC, 
IC ou PP. Última movimentação refere-se a 
uma certidão datada de 22.10.13.

Comunciação fiscal ao 
Ministério Público

2012/674690
Gerado na Secretaria da Fa-
zenda em 08.04.11

Irregular. Não há prorrogação de prazo para 
conclusão e não foi registrado como NF, 
PIC, IC ou PP. Última movimentação refere-
se à uma notificação ´ministerial datada de 
30.09.13.

Comunicação fiscal ao 
Ministério Público

2010/15057
Sem data de geração na Se-
cretaria da Fazenda Pública

Irregular. Não há prorrogação de prazo para 
conclusão e não foi registrado como NF, 
PIC, IC ou PP. Última movimentação refe-
re-se a uma notificação ministerial datada de 
02.10.13.

Inquérito policial 0006464-95.2013.8.17.0370 04/09/13
Irregular. Vista aberta ao MP em 23.09.13, 
sem manifestação.

Inquérito policial 0003952-42.2013.8.17.0370 03/06/13
Irregular. Vista aberta ao MP em 31.07.13, 
sem manifestação.

Inquérito policial 0004196-68.2013.8.17.0370 12/06/13
Irregular. Vista aberta ao MP em 31.07.13, 
sem manifestação

Termo circunstanciado 
de ocorrência

0008852-05.2012.8.17.0370 18/12/12
Irregular. Vista aberta ao MP em 24.09.13, 
sem manifestação

Termo circunstanciado 
de ocorrência

0006892-48.2011.8.17.0370 05/07/11
Irregular. Vista aberta ao MP em 30.07.13, 
sem manifestação

Ação penal 0003318-46.2013.8.17.0370 07/05/13
Irregular. Vista aberta ao MP em 21.10.13, 
sem manifestação

Ação penal 0010408-76.2011.8.17.0370 07/11/11
Irregular. Vista aberta ao MP em 28.11.13, 
sem manifestação

OBSERVAÇÕES

Não foram relatas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

19.6. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª Vara Criminal

TITULAR Claudia Ramos Magalhães

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 25/11/2010; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
não responde cumulativamente por outro órgão, embora tenha informado que é Coordenadora administrativa da circunscrição; afastou-se 
das atividades por motivo de férias (30 dias em janeiro/2014 e 05 dias em fevereiro/2014); cumpre expediente diariamente, de 8h às 14h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente, ou seja, de 8h às 14h.
Estrutura física Estrutura física que apresenta de modo geral condições razoáveis.
Estrutura de pessoal Possui 01 analista e 02 técnicos que atendem às 04 PJ Criminais da Comarca.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e pastas digitais.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? São 
administrados pela Secretaria da Vara Judicial. Há uma relação de entidades assistenciais, cadastradas perante o Judiciário, para as quais são 
repassados os recursos. Tais recursos são repassados diretamente pela pessoa que aceitou a transação penal, que por sua vez obtém um recibo 
da entidade beneficiada, que é juntado aos autos.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.695 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 28 processos.
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ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 51 60 34 56 65 53 56 35 90 52 26 37 11
Distribuídos no mês 25 72 75 74 24 58 57 81 24 46 27 73 52
Impulsionados no mês 17 97 54 63 36 55 78 25 62 72 14 77 35
Saldo do mês 59 35 55 67 53 56 35 91 52 26 39 33 28
Audiências judiciais 0 5 2 4 2 13 13 69 23 2 0 16 10
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 5 0 0
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 6
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 3
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
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Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Recebe os processos da 1ª Vara Criminal com numeração ímpar.
Obs.: Verificou-se que não há nos processos encontrados na promotoria de justiça registro da data de entrada dos autos no Ministério 
Público. Foi informado pela Promotora inspecionada que devido a falta de regulamentação não tem sido realizadas visitas às Delegacias de 
Polícia pelo Ministério Público. Não há também estabelecimentos prisionais na comarca.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES
1) A Promotora de Justiça  reclamou do número reduziado de servidores para atender os órgãos de execução, bem como que o Sistema 
Arquimedes tem se mostrado deficitário, não atendendo a real demanda das promotorias criminais. 2) Gostaria que o Ministério Público 
tivesse coordenadorias regionais em áreas específicas e que tem reflexos regionais, como por exemplo a questão ambiental.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Ação penal 0003273-86.2006.8.17.0370 05/09/06
Irregular. Vista aberta em 11.02.14, sem ma-
nifestação até o momento

Ação penal 0001533-20.2011.8.17.0370 20/02/11
Irregular. Vista aberta em 22.01.14, sem ma-
nifestação até o momento

Ação penal 0000065.85.1992.8.17.0370 31/08/92
Irregular. Vista aberta em 31.01.14, sem ma-
nifestação até o momento

Inquérito policial 0008573-82.2013.8.17.0370 06/11/13
Irregular. Vista aberto em 12.02.14, sem ma-
nifestação até o momento

Inquérito policial 0007781-31.2013.8.17.0370 16/10/13
Irregular. Vista aberta em 12.02.14, sem ma-
nifestação até o momento

Inquérito policial 0004719-80.2013.8.17.0370 03/07/13
Irregular. Vista aberta em 12.02.14, sem ma-
nifestação até o momento

Inquérito policial 0008397-06.2013.8.17.0370 04/11/13
Irregular. Vista aberta em 12.02.14, sem ma-
nifestação até o momento

Inquérito policial 0007725-95.2013.8.17.0370 16/10/13

Irregular. Sem carimbo de vista ao MP, sen-
do que última movimentação constante nos 
autos refere-se a um despacho judicial datado 
de 12.02.14

Inquérito policial 0002053-87.2005.8.17.0370 01/07/05
Irregular. Vista aberta em 12.02.14, sem ma-
nifestação até o momento.

OBSERVAÇÕES

Não foram relatas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

19.7. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 2ª Vara Criminal
TITULAR Glaucia Hulse De Farias

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 21/06/2007; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, tendo autorização especí-
fica para tanto, dada a proximidade entre os municípios da região metropolitana; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; 
não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde pelas 
atribuições do MP junto à Vara de Violência Doméstica da Comarca; afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre 
expediente diariamente, de 8h às 14h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente, ou seja, de 8h às 14h.
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Estrutura física Estrutura física que apresenta de modo geral condições razoáveis.
Estrutura de pessoal Possui 01 analista, 02 técnicos e 01 estagiário que atendem às 04 PJ Criminais.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e pastas digitais.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? São 
administrados pela Secretaria da Vara Judicial. Há uma relação de entidades assistenciais, cadastradas perante o Judiciário, para as quais são 
repassados os recursos. Tais recursos são repassados diretamente pela pessoa que aceitou a transação penal, que por sua vez obtém um recibo 
da entidade beneficiada, que é juntado aos autos.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 3.087 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 22 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 12 19 20 53 13 11 63 103 106 79 19 20 77
Distribuídos no mês 48 44 65 31 22 82 61 133 46 62 15 131 39
Impulsionados no mês 41 43 32 71 24 30 21 130 74 121 14 74 94
Saldo do mês 19 20 53 13 11 63 103 106 78 20 20 77 22
Audiências judiciais 6 18 47 25 0 61 30 71 75 4 0 52 61
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 1
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

1

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Recebe os processos da 2ª Vara Criminal com numeração ímpar.
Obs.: Informou a Promotora inspecionada que nenhum dos membros do MP que oficiam na Comarca realizam  visitas às Delegacias de 
Polícia, destacando, ainda, que não sabe de quem seria a atribruição para realizar tais visitas às Delegacias de Polícia, que são em número 
de 04 na Comarca.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES
Avalia ser necessário o aumento no número dos servidores para os trabalhos realizados nas PJs.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Ação penal 0005679-70.2012.8.17.0370 20/08/12
Irregular. Entrada na Promotoria de Justiça 
em 03.02.14, sem manifestação até o mo-
mento

Obs.: Os demais processos e procedimentos analisados, encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES

Não foram relatas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

19.8 CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE SOBRE AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE 
CABO DE SANTO AGOSTINHO

Durante os trabalhos de inspeção dessa equipe da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministé-
rio Público, realizados no dia 26 de março de 2014, verificou-se a necessidade de elaboração de um relatório 
complementar acerca das impressões gerais constatadas, com destaque para as seguintes situações:

a) Estrutura física da sede das promotorias de justiça de Cabo de Santo Agostinho-PE. As promo-
torias de justiça possuem razoável estrutura de trabalho. A sede dos órgãos ministeriais está situada na cidade de 
Cabo de Santo Agostinho/PE, na Avenida Pres. Getúlio Vargas, n. 464, Centro. As salas dos promotores de justiça 
são pequenas, mas atendem razoavelmente suas finalidades.  Deve ser destacado que a sede não é dotada de 
condições de acessibilidade. Segundo informado pelos servidores ouvidos durante a inspeção, o único acesso 
ao andar superior, onde estão situadas as salas dos promotores de justiça, é pela escada. O prédio foi construído 
com um fosso para instalação de um elevador. Contudo, segundo relatos durante a inspeção, há mais de três 
anos tal situação perdura, sem condições de acessibilidade às pessoas com dificuldade de locomoção às salas dos 
promotores de justiça, que têm que se deslocar até o térreo para fazer o atendimento, quando há necessidade.
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Acesso principal com sala de espera. Ao fundo, fosso para a instalação do elevador, 

fechado com tapume de madeira.

Escada de madeira que dá acesso ao andar superior onde ficam as salas dos promotores de justiça.

b) Ausência de inspeções in loco das delegacias de polícia de Cabo de Santo Agostinho.  A 
equipe de inspeção constatou que não há promotores de justiça realizando a inspeção in loco das Delegacias 
de Polícia de Cabo de Santo Agostinho. Pelos promotores de justiça foi relatado que a matéria está pendente 
de regulamentação pelo Colégio de Procuradores e, por falta de definição das atribuições do controle exter-
no da atividade policial, não há membros do Ministério Público realizando inspeções às delegacias de polícia.

c) Falta de registro de entrada dos autos judiciais no órgão ministerial. Verificou-se que todos os 
processos judiciais encontrados nos gabinetes das promotorias de justiça não continham registro nos autos 
da data de efetiva entrada no órgão ministerial. Alguns processos judiciais sequer eram dotados de carimbo 
de vista ao Ministério Público, sendo que a última data verificável nos autos era a da última movimentação 
judicial. Tais constatações implicam na impossibilidade de análise nos processos do cumprimento dos prazos 
das manifestações ministeriais, gerando incertezas que podem ser prejudiciais, inclusive, à aferição do cum-
primento dos deveres funcionais do membro do Ministério Público.

d) Falta de estrutura de pessoal. A equipe de inspeção constatou que a falta de servidores (assessores e 
secretários) tem dificultado o bom andamento dos trabalhos dos órgãos do Ministério Público em Cabo de 
Santo Agostinho. Por exemplo, foi relatado pela Dra. Alice de Oliveira Guimarães, titular da 2ª Promotoria de 
Justiça de Defesa da Cidadania, que ela própria realiza praticamente todos os trabalhos de secretaria do órgão, 
como expedição de ofícios, juntada de documentos aos autos, numeração de folhas, etc. Tal precariedade por 
certo vem influenciando na ausência de fixação de uma rotina de visitas aos estabelecimentos de saúde ou 
comunidades terapêuticas, sendo as mesmas realizadas apenas de acordo com a demanda em investigações 
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promovidas em inquéritos próprios. Ademais, em tal promotoria de justiça a equipe de inspeção identificou 
que todos os inquéritos civis com mais de 01 (um) ano de tramitação encontravam-se sem prorrogação de 
prazo para conclusão (confira termo de inspeção referente a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidada-
nia). Deve-se registrar que aquele órgão de execução tem como atribuições a defesa do patrimônio público, 
dos direitos do consumidor e da saúde, além da tutela de fundações e do terceiro setor. Além disso, a 1ª Pro-
motoria de Justiça de Defesa da Cidadania, com atribuições na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, 
conta apenas com 01 (uma) secretária para auxílio nos trabalhos, merecendo destaque, além obviamente da 
importância de sua área de atuação, o fato de estar instalado naquele município o CASECABO (Centro de 
Acolhimento Socioeducativo do Cabo de Santo Agostinho), onde se encontram internados, para cumpri-
mento de medida socioeducativa, aproximadamente 380 (trezentos e oitenta) jovens. Segundo informado 
pelo promotor de justiça, as inspeções naquele estabelecimento não são de sua atribuição, mas de órgão de 
execução ministerial de Recife (confira termo de inspeção).

Salas de apoio utilizadas pelos servidores

e) Recebimento de colaboração por promotor de justiça que, ao mesmo tempo, acumula fun-
ções em outro órgão. Durante a inspeção, foi constatado que a titular da 1ª Promotoria de Justiça Crimi-
nal, Dra. Tathiana Barros Gomes, cumula atribuições junto a 35ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, 
bem como junto ao GAECO. Ao mesmo tempo, recebe cooperação na 1ª Promotoria de Justiça Criminal 
de Cabo de Santo Agostinho do promotor de justiça Dr. Guilherme Vieira Castro que, segundo ela, embora 
titular da Promotoria de Justiça de Sertania-PE, estaria dispensado de suas atribuições naquela promotoria, 
tendo exercício pleno na 35ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, além de atuar junto ao GAECO. 
Salvo melhor juízo, tal situação estaria a permitir que um promotor de justiça receba colaboração de outro 
órgão ao mesmo tempo em que cumula atuação ele também junto a outro órgão de execução, com o rece-
bimento de gratificação pelo exercício cumulativo.

20. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE
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20.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª Vara do Tribunal do Júri de Jaboatão dos Guararapes

TITULAR Luis Savio Loureiro Da Silveira

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em outubro/2008; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir au-
torização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem 
a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente por outro órgão; 
recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta, de 
8h às 16h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.

Estrutura de pessoal
Possui 01 analista do MP e 01 estagiária que atendem as duas promotorias de justiça do Júri, havendo, 
ainda, uma outra servidora que atende a todas as promotorias de justiça criminais.

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes, pastas digitais e pastas físicas.
Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.019 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 07 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 290 302 314 293 310 326 339 350 363 368 366 428 0
Distribuídos no mês 66 69 87 27 56 52 39 66 43 28 111 77 24
Impulsionados no mês 46 56 109 13 38 30 19 52 28 17 95 72 17
Saldo do mês 310 315 292 307 328 348 359 364 378 379 382 433 7
Audiências judiciais 9 33 17 18 24 19 26 13 25 13 11 10 24
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

364

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Recebe todos os processos da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS

No ano de 2010 participou da realização de um diagnóstico referente aos presos de Pernambuco, que permitiu uma sensibilização do Tri-
bunal de Justiça do Estado e do CNJ no sentido de promover a criação de uma segunda vara do tribunal do júri na comarca.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO

1) Avalia que o coordenador da Central de Inquéritos deve ser um dos promotores de justiça que atuam naquela central e não um terceiro. 
2) Sugere, ainda, que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado fique atenta às pautas do Tribunal do Júri na Comarca, de forma a permitir 
a designação sem atropelos de promotores de justiça colaboradores quando necessário.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os processos e procedimentos analisados pela equipe encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO

1) O membro inspecionado informou à Equipe de Inspeção que as colaborações que vem recebendo de outros promotores de justiça 
referem-se à atuação no plenário do júri, em razão de mutirões que vem sendo realizados constantemente pelo Tribunal de Justiça de Per-
nambuco. 2) O membro inspecionado informou à Equipe de Inspeção que a Comarca possui 06 Delegacias de Polícia e que não realiza 
inspeções nas mesmas por entender que isso é atribuição das promotorias de justiça que atuam na Central de Inquéritos Policiais. Informou, 
ainda, que, tem notícia que haveria um conflito negativo de atribuições envolvendo as Promotorias de Justiça da Central de Inquéritos 
e a 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania. 3) Não foram relatadas sugestões/observações por parte do membro inspecionado.

20.2. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 2ª Vara Criminal por Distribuição de Jaboatão dos Guararapes

TITULAR Carolina Maciel De Paiva
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 06/03/2014; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente por outro órgão; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 
meses; cumpre expediente de segunda a sexta, de 8h às 16h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
Estrutura física Estrutura física apresenta condições muito boas.

Estrutura de pessoal
Possui 02 técnicos e 01 analista do MP, que atendem também às demais promotorias de justiça cri-
minais.

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivos digitais do computador da promotoria.
Sistema de Registro Utiliza sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.688 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 34 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 341 328 342 341 333 338 326 319 355 364 362 350 0
Distribuídos no mês 51 106 67 42 49 34 50 119 97 50 54 90 65
Impulsionados no mês 64 103 71 46 49 43 54 87 87 53 68 80 31
Saldo do mês 328 331 338 337 333 329 322 351 365 361 348 360 34
Audiências judiciais 0 46 0 0 0 0 0 14 0 7 20 11 20
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 18
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Processos em tramitação na 2ª Vara Criminal.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Ação penal 0007500-89.2008.8.17.0810 06/08/08
Irregular. Última vista em 29/10/13, para alegações 
finais

Ação penal 0045550-82.2011.8.17.0810 19/09/11
Irregular. Última vista em 31/10/13, para alegações 
finais

Ação penal 0003846-41.2001.8.17.0810 04/06/01
Irregular. Última vista em 09/12/13, para alegações 
finais

Ação penal 0068981-14.2012.8.17.0810 10/12/12
Irregular. Última vista em 03/02/14, para alegações 
finais.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A Promotora de Justiça não soube informar qual dos promotores de justiça da comarca realizam inspeções nas Delegacias de Polícia ali 
existentes. Semelhantemente, não soube informar o número de delegacias de polícia existentes na Comarca.
2) Não foram relatadas sugestões/observações nem experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

20.3. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri de Jaboatão dos Guararapes

TITULAR Izabela Maria Leite Moura de Miranda

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 06/10/2011; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir auto-
rização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a 
advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não responde cumulativamente por outro órgão; 
recebeu colaboração nos últimos 06 meses, principalmente em razão dos mutirões do Júri; afastou-se das atividades por motivo de licença 
médica – 02 dias em novembro de 2013 e 20 dias a partir de 27/01/2014 – e também de férias (de 1º a 27/01/2014); cumpre expediente 
de segunda a sexta, de 8h às 17h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
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Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.

Estrutura de pessoal
Possui 01 analista que atende as Promotorias do Júri e 02 outros servidores que atendem todas as 
Promotorias Criminais.

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo físico.
Sistema de Registro Utiliza sistema  Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.017 processos.
 Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 33 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 13 19 13 10 11 52 38 21 24 22 18 14 *
Distribuídos no mês 30 6 8 8 103 38 0 17 0 0 0 1 *
Impulsionados no mês 27 5 3 1 94 60 14 16 0 3 1 0 67
Saldo do mês 16 20 18 17 20 30 24 22 24 19 17 15 33
Audiências judiciais 1 0 0 0 24 12 16 3 5 5 3 6 18
Obs.: O membro informou que os dados estatísticos referentes ao período de Março/2013 a Fevereiro/2014 não correspondem a realidade 
da promotoria de justiça.
Obs.: *Não soube informar a situação do mês de Março/2013, referente aos itens “saldo do mês anterior” e “distribuídos no mês”.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não constam movimentações relacionadas ao presente item no período solicitado.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado
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Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: 0
Centros de internamentos provisórios: 0
Outras unidades de atendimento: 0
Estabelecimentos de idosos: 0
Estabelecimentos de deficientes: 0
Estabelecimentos de Saúde: 0
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

0

Fundações: 0
Qual o critério de recebimento de feitos: Todos os processos criminais (com denúncia já ofertadas) em tramitação perante a 2ª Vara do 
Tribunal do Júri.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Avalia que a demanda do Tribunal de Justiça na comarca exige a criação de mais uma promotoria de justiça.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os processos e procedimentos analisados pela equipe encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) O membro informou que não possui atribuições para a realização de inspeções em Delegacias de Polícias e nem em Estabelecimentos 
Prisionais. 2) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

20.4. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Atuação junto ao Juizado Especial Criminal de Jaboatão dos Guararapes

TITULAR Raimunda Nonata Borges Piauilino Fernandes

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em julho/2007; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir auto-
rização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem 
a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 4ª PJ Cível 
de Jaboatão dos Guararapes; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); 
cumpre expediente de segunda a sexta, de 7h às 17h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.
Estrutura de pessoal Possui 01 (um) servidor do MP.
Sistema de Arquivo Utiliza sistema de arquivo físico.
Sistema de Registro Utiliza sistema de arquivo físico.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Os 
recursos obtidos são dirigidos à instituições cadastradas junto ao Juizado Especial. Os recursos são diretamente destinados às instituições que 
emitem um recibo, que é juntado aos respectivos autos. O Ministério Público e o Judiciário não recebem qualquer parcela destes recursos.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 3.370 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 18 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 113
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Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 962
Saldo do mês 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: Todos os processos criminais em trâmite perante o JECRIM.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Avalia que a comarca já comporta mais uma vara judicial e promotoria de justiça com atribuições na área do juizado especial criminal.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os processos e procedimentos analisados pela equipe encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Foi informado à Equipe de Inspeção que de fato as atribuições da Promotoria de Justiça inspecionada são exercidas apenas junto ao 
Juizado Especial Criminal, não atuando na Central de Inquéritos.
2) Foi informado, ainda, não deter atribuições para realização de visitas em Delegacias de Polícia.
3) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

20.5. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à Central de Inquéritos de Jaboatão dos Guararapes

TITULAR Erika Sampaio Cardoso Kraychete

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 04/04/2013; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir au-
torização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério 
nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 41ª PJ 
de Recife; recebeu colaboração nos últimos 06 meses da PJ Isabel de Lizandra Penha Alves; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta, de 8h às 14h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.
Estrutura de pessoal Possui 02 servidores do MP, 04 estagiários de Direito e 02 terceirizados.
Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo físico.
Sistema de Registro Utiliza sistema  Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de TACs, transações penais e outros acordos? Prejudicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Prejudicado.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 09 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 515 527 556 625 646 647 730 667 661 674 667 664 0
Distribuídos no mês 48 38 72 21 27 238 205 199 18 3 4 5 51
Impulsionados no mês 1 10 8 11 19 179 290 203 2 11 3 0 45
Saldo do mês 562 555 620 635 654 706 645 663 677 666 668 669 9
Audiências judiciais 0 10 1 4 9 7 6 10 0 0 0 0 0
Obs.: O membro informou que não é atribuição dos Promotores de Justiça da Central de Inquéritos participar de audiências.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 4 1 9 1 1 5 3 4 4 3 1 3 0
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0
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Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: A distribuição automática ocorre via Sistema Arquimedes, inclusive com respeito à prevenção, ou 
seja, o promotor, por exemplo, que atuou no APF fica prevento para receber o inquérito policial respectivo.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os processos e procedimentos analisados pela equipe encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Os inquéritos policiais são recebidos diretamente da respectiva Delegacia de Polícia.
2) O membro inspecionado relatou à equipe que não estão ocorrendo visitas às Delegacias de Polícia da comarca, já que aguardam deli-
beração da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de estabelecer os critérios para realização de tais visitas e fixar as atribuições de cada 
promotoria nesse sentido. Esclareceu, ainda, a Promotora de Justiça que não realizou nenhuma inspeção nos últimos 12 meses. Foi informa-
do, também, que não há estabelecimentos prisionais na Comarca. Por fim, foi fornecido à equipe de inspeção cópia do ofício nº 348/2013, 
datado de 17/07/2013, dirigido à PGJPE, referente à deliberação retromencionada.
3) A Promotora de Justiça informou à equipe que os dados estatísticos referentes aos meses de março/2013 a fevereiro/2014 não correspon-
dem a realidade, exemplificando que apesar de no quadro do mês de fevereiro de 2014 não haver registro de nenhuma impulsão a processos, 
na verdade, ocorreram mais 100 movimentações do dia 1º de fevereiro de 2014 até a presente data (24.03.2014).
4) Chamou atenção da equipe de inspeção a informação de que não estariam ocorrendo inspeções  “in loco” em Delegacias de Polícia.
5) Não foram relatadas sugestões/observações nem experiências inovadoras por parte do inspecionado.
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20.6. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à Central de Inquéritos de Jaboatão dos Guararapes

TITULAR Dinamérico Wanderley Ribeiro De Souza

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 04/01/2012; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir auto-
rização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a 
advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente por outro órgão; não 
recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (15 dias em novembro/2013); cumpre expediente 
de segunda a sexta, de 8h às 16h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
Estrutura física Estrutura física apresenta boas condições.

Estrutura de pessoal
Possui 02 servidores do MP, 04 estagiários de Direito e 02 terceirizados que auxiliam todas as Promo-
torias de Justiça da Central de Inquéritos.

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo físico.
Sistema de Registro Utiliza sistema  Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): a Central de Inquéritos atende todas as varas criminais da comarca, 
à exceção do Juizado Especial Criminal. Os inquéritos policiais são remetidos diretamente à Central de Inquéritos pelas Delegacias de 
Polícia.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 200 228 302 336 405 446 461 464 474 498 510 522 0
Distribuídos no mês 45 46 52 33 33 26 17 16 31 8 11 3 60
Impulsionados no mês 2 2 0 3 1 3 6 1 1 0 2 2 54
Saldo do mês 243 272 354 366 437 469 472 479 504 506 519 523 6
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: O membro informou que não é atribuição dos Promotores de Justiça da Central de Inquéritos participar de audiências.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 10 8 10 9 6 3 1 5 8 4 5 11 3
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Os inquéritos policiais são remetidos para a Central de Inquéritos que, através do Sistema Arqui-
medes, promove a distribuição equitativa entre os 06 promotores de justiça, respeitando-se a prevenção.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
O membro salientou que tem procurado ampliar os contatos pessoais com as autoridades públicas relacionadas à Segurança Pública, dando 
ênfase às discussões informais, buscando a solução de problemas sem o acionamento da máquina judiciária.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Avalia que seja necessário o aumento da participação do MP na receita pública, com alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal; 2) 
também gostaria que fossem ampliados os meios de pesquisa jurídica aos membros do MP.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os processos e procedimentos analisados pela equipe encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Existem 02 promotorias de justiça que atendem a Central de Inquéritos, mas há 06 promotores de justiça que atuam na Central de 
Inquéritos. A Promotora de Justiça Isabel de Lizandra Penha Alves está vinculada à 7ª Promotoria de Justiça Criminal, assim como a Dra. 
Erica Kraichette, enquanto que os Promotores Fernando Matos e Márcia Cordeiro Henriqueta de Belli estão vinculados diretamente à 
Central de Inquéritos.
2) O membro inspecionado relatou à equipe que mensalmente são remetidos entre 100 a 150 inquéritos policiais para a Central de In-
quéritos.
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20.7. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Atuação junto às 2ª e 3ª Varas Cíveis de Jaboatão dos Guararapes

TITULAR Mainan Maria Da Silva

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em junho/2007; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir auto-
rização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a 
advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 5ª PJ Cível de 
Jaboatão dos Guararapes; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (novembro/2013 e 
janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta, de 8h às 16h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.

Estrutura de pessoal
Possui 02 servidores do MP – sendo que 01 deles auxilia todas as promotorias –  e 01 estagiário de 
Direito.

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo físico.
Sistema de Registro Utiliza sistema  Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 4.000 processos, aproximadamente.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 84 85 85 85 81 81 83 88 81 81 81 82 0
Distribuídos no mês 12 3 5 7 4 20 9 15 5 12 4 8 3
Impulsionados no mês 11 3 4 10 4 18 4 22 5 12 3 8 3
Saldo do mês 85 85 86 82 81 83 88 81 81 81 82 82 0
Audiências judiciais 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Atua em todos os feitos da 2ª e 3ª Varas Cíveis, em que há intervenção do MP.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Gostaria que houvesse um planejamento estratégico de atuação das promotorias de justiça cíveis do Estado de Pernambuco.

OBSERVAÇÕES
1)   A Equipe de Inspeção constatou que a demanda da Promotoria de Justiça é muito baixa.
2) Não há relato acerca de experiêncais inovadoras nem também de processos e procedimentos eventualmente analisados pela equipe de 
inspeção.

20.8. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 3ª Vara de Família e Registros Públicos de Jaboatão dos Guararapes

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO Raimunda Nonata Borges Piauilino Fernandes (titular da 6ª PJ Criminal de JG)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em meados/2009; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir auto-
rização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a 
advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 6ª PJ Criminal 
de Jaboatão dos Guararapes, da qual é titular; não recebeu colaboração nos últimos 6 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta, de 7h às 16h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.

Estrutura de pessoal
Possui 02 servidores do MP – sendo que 01 concursado do MP e  outro cedido pelo Município – os 
quais atendem a todas as PJ Cíveis.
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Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema  Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.483 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 02 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 10 3 4 4 4 4 4 4 7 5 13 13 0
Distribuídos no mês 40 58 59 35 25 105 56 80 49 38 0 106 125
Impulsionados no mês 47 57 59 35 25 105 56 77 51 30 0 104 123
Saldo do mês 3 4 4 4 4 4 4 7 5 13 13 15 2
Audiências judiciais 30 54 45 20 0 42 34 1 28 7 0 25 82
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Obs.: Não constam movimentações relacionadas ao presente item no período solicitado.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado
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Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Todos os feitos em tramitação na 3ª Vara de Família e Registro Civil

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os processos e procedimentos analisados pela equipe encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não há relato acerca de experiêncais inovadoras nem também de sugestões/observações pelo inspecionado.

20.9. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 4ª Vara Cível de Jaboatão dos Guararapes

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO Mainan Maria da Silva (titular da 6ª PJ Criminal de JG)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 11/03/2014; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir auto-
rização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a 
advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 2ª PJ Cível de 
Jaboatão dos Guararapes, da qual é titular; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(novembro/2013 e janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta, de 8h às 16h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.

Estrutura de pessoal
Possui 02 servidores do MP – sendo que 01 deles auxilia todas as promotorias –  e 01 estagiário de 
Direito.

Sistema de Arquivo Utiliza sistema Arquimedes e arquivo físico.
Sistema de Registro Utiliza sistema  Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 3.100 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 63 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 553 475 433 476 405 405 507 531 690 616 594 697 92
Distribuídos no mês 183 70 262 49 0 188 239 340 104 0 201 178 200
Impulsionados no mês 262 112 218 120 0 86 216 181 179 22 97 185 229
Saldo do mês 474 433 477 405 405 507 530 690 615 594 698 690 63
Audiências judiciais 40 42 43 51 0 4 19 67 0 0 0 6 7
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PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Audiências Extrajudiciais 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Audiências Extrajudiciais”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: ver observação
Com vista há mais de 6 meses: ver observação
Com vista há mais de 12 meses: ver observação

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Todos os feitos em tramitação na 4ª Vara Cível, em que haja intervenção do MP.
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Obs.: Em relação ao subitem “Processos cíveis – custos legis”, estima-se o número de 52 processos com vista há mais de 30 dias, pois a 
última movimentação judicial data de janeiro de 2014 ou até antes disso. Da mesma forma, verificou-se que nos processos judiciais encon-
trados na promotoria de justiça não havia qualquer registro nos autos dando conta da data de entrada do processo no Ministério Público, 
ou seja, com o simples manuseio dos autos não foi possível verificar em que data os autos vieram com vista para o membro do MP. Nesse 
aspecto, foi esclarecido pelo servidor Renato Barbosa dos Santos (técnico ministerial) que tal informação somente seria possível através do 
acesso ao Sistema Arquimedes, consultando-se a movimentação individual de cada feito. Cita-se como exemplos os feitos de nº 0007657-
91.2010.8.17.0810 (a última movimentação é uma assentada datada de 08.03.2013), 0011904-13.2013.8.17.0801 (a última movimentação 
é um despacho judicial datado de 17.10.2013), 0019018-42.2009.8.17.0810 (a última movimentação é um despacho judicial datado de 
17.10.2013) e 0014340-86.2006.8.17.0810 (a última movimentação é um despacho judicial datado de 18.11.2013).

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO

Não há relato acerca de experiêncais inovadoras nem também de sugestões/observações pelo inspecionado.

20.9.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE.  O membro inspecionado, em razão da ausência de constata-
ção de irregularidades na unidade ministerial em apreço, deixou de prestar maiores informações. Apesar disso, 
consignou que, na data da inspeção, encontrava-se em exercício cumulativo na 5ª PJ Cível, junto à 4ª. Vara de 
Familia. No que versa sobre a constatação de que “não se pode avaliar a atuação do promotor de justiça em 
razão de não se encontrar documentados os processos com data de entrada na promotoria de justiça”, exarou 
que assumiu o exercicio cumulativo da referida PJ no dia 11.03.2014 e a inspeção do CNMP ocorreu em 
24.03.2014, assim como realçou que, segundo o relatório de diagnóstico do órgão ministerial de execução 
em tela, tramitavam na  4ª Vara Cível: 255 (duzentos e cinquenta e cinco) processos, no dia 12.03.2014, in-
cluindo os que estavam na posse da Dra. Belize Câmara, a qual anteriormente atuava em exercício cumulati-
vo na referida Vara, sendo que alguns destes processos foram entregues para a inspecionada por guia interna. 
Outrossim, esclareceu que, na data da inspeção, havia ainda nesta promotoria vários processos, apesar de ter 
despachado outros entre os dias 11 ao 24 (data da inspeção), situação essa devidamente explicada à equipe de 
inspeção, inclusive com a menção de que todos os processos estavam documentados em guias do Arquimedes 
para a PJ e que também existiam comprovantes das guias de recebimento da Vara no CEDIPRO. Acrescen-
tou, ainda, que a entrada dos feitos foram documentadas no CEDIPRO, que é a central de distribuição, cuja 
atribuição compreende a entrada de processos e a posterior remessa, por guia, à PJ, bem como esclareceu que 
as guias dos processos recebidos foram apresentadas para a equipe de inspeção.  Em relação à apresentação das 
datas de recebimento dos processos na PJ em tela, argumentou que houve a escassez de tempo para findar 
a pesquisa no Sistema Arquimedes, consoante informações oriundas do servidor de prenome Renato, uma 
vez que a inspeção ocorreu no perído vespertino do dia 14.03.2014. Ainda sobre assunto, ratificou que os 
processos foram recebidos na PJ através da guia do Arquimedes, originários do CEDIPRO e por guia in-
terna da Dra. Belize. No que se refere aos processos e procedimentos, apesar de confirmar que alguns feitos 
efetivamente se encontravam com vista há mais de seis meses, ressaltou que carece de responsabilidade sobre 
tais irregularidades, uma vez que, consoante alhures mencionado, a sua assunção na 5ª PJ Cível ocorreu em  
11.03.2014 e a inspeção foi empreendida no dia 24.03.2014. Por derradeiro, informou o encaminhamento 
de expediente dirigido ao Corregedor-Geral do MP/PE (ofício 009/2014) , contendo todos os fatos acima 
expostos, na busca de um diagnóstico, assim como juntou aos autos de inspeção (fls. 716/733) as guias do 
Fórum recebida no CEDIPRO e enviadas internamente pelo Sistema Arquimedes para a PJ no mês de março 
2014 (comprovando que os processos estavam devidamente registrados no aludido Sistema).

20.10. ATUAÇÃO NOS FEITOS DA 5ª VARA CÍVEL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 5ª Vara Cível de Jaboatão dos Guararapes

TITULAR PROMOTORIA NÃO CRIADA

SUBSTITUTO Raimunda Nonata Borges Piauilino Fernandes (titular da 6ª PJ Criminal de JG)
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em início/2011; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir auto-
rização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a 
advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 6ª PJ Criminal 
de Jaboatão dos Guararapes, da qual é titular; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta, de 7h às 16h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.

Estrutura de pessoal
Possui 02 servidores do MP – sendo que 01 concursado do MP e  outro cedido pelo Município – os 
quais atendem a todas as PJ Cíveis.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema  Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.945 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Distribuídos no mês 1 2 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Impulsionados no mês 2 2 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Saldo do mês 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

381

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Todos os processos em tramitação na 5ª Vara Cível em que há intervenção do MP.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Não há uma promotoria de justiça com atribuições específicas, sendo apenas nomeado um membro do MP, por portaria, para o exercício 
das atribuições junto aos feitos da 5ª Vara Cível. 2) Não há relato acerca de experiêncais inovadoras, de sugestões/observações nem também 
de processos e procedimentos eventualmente analisados pela equipe de inspeção.

20.11. ATUAÇÃO NOS FEITOS AFETOS À 6ª VARA CÍVEL E À 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 
(ATUA JUNTO À 9ª VARA CÍVEL) DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Atuação junto às 6ª e 9ª Varas Cíveis de Jaboatão dos Guararapes

TITULAR Belize Câmara Correia

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 10/03/2014; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir auto-
rização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a 
advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 3ª PJ Cível (da 
qual é o titular) e responde, ainda, pelas atribuições da 6ª Promotoria de Justiça Cível, bem como pelas atribuições do MP junto à 6ª Vara 
Cível); não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos útlimos 06 meses; cumpre expediente de segunda 
a sexta, de 8h às 16h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.

Estrutura de pessoal
Possui 02 servidores do MP – sendo que 01 concursado do MP e outro cedido pelo Município – os 
quais atendem a todas as PJ Cíveis.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e meio físico.
Sistema de Registro Utiliza o sistema  Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.797 na 6ª Vara Cível e 1.494 na 9ª Vara Cível.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 04 processos.
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ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Distribuídos no mês 1 0 0 2 0 5 0 2 0 7 0 3 4
Impulsionados no mês 0 1 0 2 0 5 0 2 0 7 0 2 0
Saldo do mês 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
Audiências judiciais 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: A atuação ocorre em todos os feitos da 6ª e 9ª Varas Cíveis da Comarca, nos quais há intervenção 
do Ministério Público.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Enquanto promotora de justiça do Meio Ambiente da Comarca de Recife acolheu muitas denúncias feitas por meio das redes sociais.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
A Promotora de Justiça entende ser necessária uma reavaliação na distribuição das promotorias de justiça da comarca, indicando, inclusive, 
a necessidade de haver mais promotores de justiça atuando no Meio Ambiente, Educação, Saúde e Urbanismo. Informou, ainda, que a 6ª 
Promotoria de Justiça Cível, cujo atuação se dá perante a 9ª Vara Cível, possui pouca demanda.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os processos e procedimentos analisados pela equipe encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Não há uma promotoria de Justiça especifica para atuar junto à 6ª Vara Cível, ocorrendo apenas uma designação precária para exercer tais 
atribuições. Já em relação à 9ª Vara Cível, há a 6ª Promotoria de Justiça Cível com atribruições para atuar em seus feitos.
2) Ainda não há previsão quanto às atribuições do Ministério Público junto à 6ª Vara Cível da Comarca, ou melhor, embora haja desig-
nação precária de um promotor de justiça para atuar nos feitos daquela Vara Judicial, não há uma promotoria de justiça prevendo em suas 
atribuições a atuação junto aos feitos da 6ª Vara Cível.

20.12. ATUAÇÃO NOS FEITOS AFETOS À 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JABOATÃO DOS 
GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 3ª Vara da Fazenda Pública de Jaboatão dos Guararapes

TITULAR PROMOTORIA NÃO CRIADA

SUBSTITUTO Ana Luíza Pereira da Silveira Figueiredo

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 06/03/2014; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir auto-
rização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem 
a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 4ª PJDC; 
não recebeu colaboração nos últimos 06 meses;  afastou-se das atividades por motivo de férias (novembro/2013); cumpre expediente de 
segunda a sexta, de 8h às 16h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.
Estrutura de pessoal Possui 03 técnicos ministeriais que auxiliam todas as PJ Cíveis.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema  Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Não há recursos.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 45.352 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 10 18 13 13 14 15 30 23 19 19 19 19 -
Distribuídos no mês 8 3 3 1 6 15 2 0 0 0 0 2 6
Impulsionados no mês 0 8 3 0 5 0 9 4 0 0 0 2 4
Saldo do mês 18 13 13 14 15 30 23 19 19 19 19 19 2
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Audiências judiciais 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: A promotora de justiça inspecionada não soube informar o saldo do mês fevereiro, já que não respondia pelo órgão.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: A atuação nos feitos distruídos de acordo com a origem (3ª Vara da Fazenda Pública).

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS
Os processos e procedimentos analisados pela equipe encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiêncais inovadoras nem sugestões/observações pelo inspecionado.

20.13. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE JABOATÃO DOS 
GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Atuação junto às Varas do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico Cultural

TITULAR VAGO

SUBSTITUTO
Luis Sávio Loureiro da Silveira (responde provisoriamente, uma vez que é titular da 1ª PJ com atuação no Tribunal 
do Júri)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Obs.: Todos os dados relacionados ao membro restaram prejudicados.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta, de 8h às 16h.
Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.
Estrutura de pessoal Prejudicado.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e pastas físicas.
Sistema de Registro Utiliza o sistema  Arquimedes e registros em livros.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Os 
recursos são dirigidos para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, que é gerido pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): estima-se que haveria em tramitação cerca de 12 (doze) ações civis 
públicas proposta pela promotoria de justiça.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 01 processo.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
Impulsionados no mês 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Saldo do mês 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: O membro inspecionado não soube informar o saldo do mês fevereiro, já que não respondia pelo órgão.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 3 5 0 2 5 0 10 4 12 2 6 5 7
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 7 1 1 4 7 5 13 15 8 3 2 7 2
Arquivamento c/ Remessa 1 2 2 0 3 2 2 5 2 3 0 11 16
Audiências Extrajudiciais 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 5
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

7

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 33
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

29

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

–

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

–

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: –
Recomendações feitas nos últimos 12 meses –

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: –
Estabelecimentos prisionais: –
Centros de internamentos provisórios: –
Outras unidades de atendimento: –
Estabelecimentos de idosos: –
Estabelecimentos de deficientes: –
Estabelecimentos de Saúde: –
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: –
Fundações: –

Qual o critério de recebimento de feitos: A atuação nos feitos de matéria afeta ao meio ambiente.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Noticia de fato 2013/1089938 26/03/13
Irregular. Sem instauração de inquérito ou procedi-
mento preparatório até o momento.

Notícia de fato 2013/1055800 05/03/13
Irregular. Sem instauração de inquérito ou procedi-
mento preparatório até o momento.

Notícia de Fato 2014/468882 31/11/11
Irregular. Sem instauração de inquérito ou procedi-
mento preparatório até o momento.

Notícia de fato 2013/1217708 27/08/13
Irregular. Sem instauração de inquérito ou procedi-
mento preparatório até o momento.

Inquérito civil 2012/936421 24/03/13

Irregular. O procedimento preparatório foi instaura-
do em 17 de dezembro de 2.012 e só convertido em 
inquérito civil no dia 24 de março de 2.014 (quando 
já ocorria a inspeção da Corregedoria Nacional na 
comarca). Antes da conversão os autos encontravam-se 
conclusos desde 27.08.13.
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Inquérito civil 2012/882884 24/03/13

Irregular. O procedimento preparatório foi instaura-
do em 06 de dezembro de 2.012 e só convertido em 
inquérito civil no dia 24 de março de 2.014 (quando 
já ocorria a inspeção da Corregedoria Nacional na 
comarca). Antes da conversão os autos encontravam-se 
conclusos de 06.08.13.

Inquérito civil 2012/803930 15/04/10

Irregular. O inquérito permaneceu sem andamento 
no período de 16 de agosto de 2.013 a 21 de março 
de 2.014, quando houve a prorrogação de prazo para 
conclusão.

Obs.: Os demais processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A Promotoria de Justiça esta vaga desde meados de setembro de 2013, sendo suas atribuições cumuladas desde então pela Promotora de 
Justiça Erika Loaysa de Farias Silva (9ª Promotoria de Justiça Criminal), que neste mês de março/2014 encontra-se de férias, motivo pelo 
qual o Dr. Luis Sávio Loureiro da Silveira é quem está respondendo pela Promotoria neste mês.
2) Os 33 inquéritos civis mencionados no item “Em relação ao feitos no órgão do Ministério Público” eram procedimentos preparatórios 
que foram convertidos por meio de portarias datadas entre os dias 21 e 24 de março de 2014.
3) Não foram relatadas experiêncais inovadoras nem sugestões/observações pelo inspecionado.

20.13.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Ao tempo em que tomou ciência do teor deste relatório, 
a Promotora de Justiça Érika Loaysa Elias de Farias Silva,  titular da 9ª Promotoria de Justiça Criminal de 
Jaboatão dos Guararapes, informou, inicialmente, que a 3ª Promotoria de Justiça de Jaboatão dos Guararapes, 
ora inspecionada, continua vaga, com as atribuições da mencionada PJ sendo exercidas de forma cumulativa, 
desde 11.09.2013 (Portaria POR-PGJ N.º 1.371/2013) , após dispensa, a pedido, da acumulação realizada 
por seu antigo Promotor titular. Reportou, em seguida, que durante a realização da correição por parte da 
Corregedoria Nacional do Ministério Público, a ora signatária encontrava-se em gozo de férias, sendo substi-
tuída pelo Exmo. Dr. Luís Sávio Loureiro da Silveira. No que tange ao número de feitos sob os seus cuidados, 
destacou que a 9ª PJ Criminal atua junto à Vara da Mulher desta Comarca, a qual possui em torno de 7.000 
(sete mil) processos em tramitação. Por outro lado, a 3ª PJDC, ora inspecionada, possuía, à época da inspeção 
do CNMP, 74 (setenta e quatro) feitos ministeriais em tramitação, englobando PP’s e IC’s. Por sua vez, o 
relatório da Corregedoria Nacional, constatou situação “irregular” em 4 (quatro) notícias de fato e 3 (três) 
Inquéritos Civis, observando a regularidade de andamento nos demais processos e procedimentos analisados. 
Em relação às 4 (quatro) notícias de fato, o membro inspecionado teceu as seguintes considerações: a) NF 
de Prot. ARQ. Nº 2013/1089938 – Documento originado a partir de iniciativa desta Promotoria de Justiça, 
ao encaminhar requisitório à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com vistas a aferir a regularidade de 
funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, bem como da destinação dada aos recursos do 
Fundo Municipal de Meio Ambiente. Não havia, a priori, notícias de quaisquer irregularidades, pelo que 
se aguardava a análise das informações coletadas para decisão acerca da necessidade de instauração de autos 
próprios acerca do tema. Feito ministerial instaurado (PP nº 014/2014-PMA, a ser convertido em IC); b) 
NF de Prot. ARQ. Nº 2013/1055800 – Notícia de fato encaminhada a esta 3ª PJDC contendo informações 
absolutamente genéricas quanto ao local de ocorrência do problema relatado. Instada a complementar sua 
denúncia, a Parte Representante não se manifestou, denotando desinteresse na continuidade do eventual feita 
a ser instaurado/solução do problema. Inobstante, considerando o teor do assunto relatado a esta Promotoria 
de Justiça, bem como o fato da Parte Representante haver noticiado a formalização de anterior denúncia de 
igual conteúdo à Delegacia de Meio Ambiente, este Órgão Ministerial, por cautela e com o fito de firmar 
posicionamento quanto à necessidade de instauração de eventual feito ministerial próprio acerca do assunto, 
achou por bem requisitar à DEPOMA a remessa de informações acerca das providências então adotadas e 
respectivas conclusões. A resposta encaminhada encontrava-se, por ocasião da inspeção correicional, aguar-
dando análise desta Promotoria de Justiça. Documento apto para arquivamento, aguardando a confecção do 
despacho final; c) NF de Prot. ARQ. Nº 2014/468882 – Não localizada no Sistema Arquimedes, denotando 
que trata-se de documento juntado a feito ministerial já em tramitação. Ausência de indicação do nº do 
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DOC Arquimedes impede a localização; d) NF de Prot. ARQ. Nº 2013/1217708 – Notícia de fato enca-
minhada a esta 3ª PJDC contendo informações de irregularidade de cunho urbanístico, tendo sido, por tal 
motivo, determinada a remessa de cópia da mesma à 6ª PJDC desta Comarca, então detentora das atribuições 
pertinentes à tutela urbanística, para conhecimento e providências que cabíveis. Inobstante, em que pese  a 
Parte Representante não noticiar, de fato, a ocorrência de problemas ambientais, uma vez que mencionou 
a não realização de acordada fiscalização ambiental periódica no local indicado, esta 3ª PJDC, por cautela e 
com o fito de firmar posicionamento quanto à necessidade de instauração de eventual feito ministerial pró-
prio acerca do assunto, determinou a expedição de requisitórios com vistas à obtenção de informações sobre 
o cumprimento, pelo GAMA, das fiscalizações em questão, bem como a remessa de relatório circunstanciado 
acerca da atual situação da área. Por ocasião da inspeção correicional, esta Promotoria de Justiça aguardava 
resposta aos requisitórios encaminhados para decidir quanto às eventuais providências a serem adotadas. A 
Notícia de Fato ora em questão recebeu despacho para juntada ao IC nº 094/2014-PMA (antigo IC nº 
043/2014-6ª PJDC), autos oriundos da 6ª PJDC e ora em tramitação nesta 3ª PJDC, tendo em vista a altera-
ção de  suas atribuições pela RESOLUÇÃO RES-CPJ N.º 010/2014, arts. 5º, I, e 8º (D.O.E de 04.09.2014), 
pela qual passou, a partir de 01.10.2014, a agregar, também, a Tutela de Habitação e Urbanismo desta Co-
marca. Por fim, no que tange aos 3 (três) Inquéritos Civis tidos como “irregulares”, o membro inspecionado 
teceu os seguintes comentários: a) IC de Prot. ARQ. Nº 2012/936421 (IC nº 011/2014 – PMA) – Autos 
arquivados em 26.09.2014, pela solução do problema. Remetido ao CSMP,  em atendimento às disposições 
constantes do art. 24, da Resolução RES-CSMP nº 001/2012; b) IC de Prot. ARQ. Nº 2012/882884 (IC 
nº 010/2014 – PMA) – Objeto do feito ministerial exaurido, no âmbito das atribuições desta 3ª PJDC. 
Autos aguardando confecção de Promoção de Arquivamento; c) IC de Prot. ARQ. Nº 2012/803930 (IC nº 
010/2010 – PMA) – Objeto do feito ministerial exaurido, no âmbito das atribuições desta 3ª PJDC. Autos 
aguardando confecção de Promoção de Arquivamento.

20.14. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE JABOATÃO DOS 
GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES
Atuação junto ao Patrimônio Público nos processos que tramitam perante as 1ª, 2ª e 3ª Varas da Fazenda Pública 
de Jaboatão dos Guararapes

TITULAR Ana Luíza Pereira da Silveira Figueiredo

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em fevereiro/2012; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir auto-
rização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a 
advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela PJ com atuação 
junto à 3ª Vara da Fazenda Pública de Jaboatão dos Guararapes e no mês de março/2014 pela 2ª PJDC de Recife); não recebeu colaboração 
nos últimos 06 meses;  afastou-se das atividades por motivo de férias (novembro/2013); cumpre expediente de segunda a sexta, de 8h às 16h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.
Estrutura de pessoal Possui 02 técnicas, servidores efetivas do quadro do MP/PE.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes, mas arquiva também as peças em pastas digitais.

Sistema de Registro
Utiliza o sistema Arquimedes. Além disso, a promotora de justiça ainda utiliza planilhas de ações pro-
postas e de procedimentos, bem como livros de registro.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Não 
há recursos decorrentes desse instrumento.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Na 3ª Vara da Fazenda Pública há 45.352 processos. Nas demais varas 
a promotora de justiça não tem conhecimento.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
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Saldo do mês anterior 3 2 3 2 2 4 7 6 8 8 8 7 0
Distribuídos no mês 2 2 0 0 14 14 7 5 2 4 7 9 5
Impulsionados no mês 3 1 1 0 13 12 8 3 2 4 8 8 5
Saldo do mês 2 3 2 2 3 6 6 8 8 8 7 8 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 1 2 2 11 11 7 11 8 10 10
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquivamento s/ Remessa 2 1 3 3 3 6 2 4 0 1 6 4 1
Arquivamento c/ Remessa 2 1 1 5 7 2 1 0 0 3 1 8 5
Audiências Extrajudiciais 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Obs.: A promotora de justiça inspecionada informou que os dados constantes das tabelas acima estão incorretos. Exemplifica salientando 
que em 2014 ajuizou 23 ações civis públicas, embora não conste nenhum registro delas no quadro anterior.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 27
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 1

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 55
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

79

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

3

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 0
Estabelecimentos prisionais: 0
Centros de internamentos provisórios: 0
Outras unidades de atendimento: 0
Estabelecimentos de idosos: 0
Estabelecimentos de deficientes: 0
Estabelecimentos de Saúde: 0
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

0

Fundações: 0
Qual o critério de recebimento de feitos: A atuação nos feitos distruídos pela matéria (patrimônio público).

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Aperfeiçoamento do Sistema Arquimedes para controle automático de andamentos e prazos.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Inquérito Civil 2011/33231 04/04/11
Irregular. Sem prorrogação de prazo para conclusão. 
Sem movimentação desde 30.03.2012

Inquérito Civil 2011/582954 09/01/13
Irregular. Sem prorrogação de prazo para conclusão. 
Procedimento sem movimentação desde 19/06/2013

Procedimento Prepa-
ratório

2012/805248 24/01/13 Irregular. Paralisado desde 07/02/2013.

Inquérito Civil 2009/67152 23/05/12
Irregular. Conclusão em 04/07/12, sem movimenta-
ção posterior

Inquérito Civil 2009/49406 01/06/10
Irregular. Não há prorrogação de prazo para conclusão 
nos últimos 12 meses.

Inquérito Civil 2011/76003 04/06/12
Irregular. Sem prorrogação de prazo para conclusão 
nos últimos 12 meses.

Obs.: Os demais processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiêncais inovadoras por parte do membro inspecionado.

20.14.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Ao tempo em que tomou ciência do teor deste relatório, 
o membro inspecionado informou, inicialmente, que em 19 de setembro de 2014 foi instaurado o RIEP nº 
0.00.000.001331/2014-71, decorrente da inspeção realizada pela Corregedoria Nacional do CNMP na 4ª 
PJDC de Jaboatão dos Guararapes-PE. O mencionado procedimento foi distribuído ao Conselheiro Walter 
Agra Júnior que, em 09 de dezembro de 2014, determinou o seu arquivamento, nos termos do art. 43, IX, 
“b” do RICNMP. No tocante as ponderações elaboradas na inspeção da Corregedoria do CNMP, quanto 
à atuação nos feitos da 3ª Vara da Fazenda Pública, informou que tal situação não mais perdura, pois, após 
reformulação das atribuições em algumas promotorias de Jaboatão dos Guararapes, nos termos da Resolução 
RES-CPJ nº 010/2014, a atribuição para atuar nos feitos da 3ª Vara da Fazenda passou a ser da 6ª Promotoria 
Cível de Jaboatão dos Guararapes/PE.

20.15. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE JABOATÃO DOS 
GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Acidentes do Trabalho e Tutela de Fundações Ent. e Org. Sociais

TITULAR Irene Cardoso Sousa

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em setembro/2006; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir 
autorização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério 
nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 27ª PJ 
Criminal de Recife, JECRIM da Capital e Coordenação de Sedes das PJs de Jaboatão dos Guararapes; não recebeu colaboração nos últimos 
06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente no órgão inspecionado, de terça à quinta, das 9h às 17h.
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EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.
Estrutura de pessoal Possui 01 servidor do MP e 01 estagiário de Direito.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e alguns arquivos físicos.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Não 
há recursos.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 28 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 05 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 2 2 2 7 7 10 9 5 5 1 1 0 0
Distribuídos no mês 2 3 6 0 3 8 1 1 1 0 0 0 0
Impulsionados no mês 2 3 0 0 0 10 5 1 4 1 1 0 0
Saldo do mês 2 2 8 7 10 8 5 5 2 0 0 0 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: A inspecionada atuou em 03 sessões do Tribunal do Júri, durante a Semana Nacional do Júri.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 5 1 2 2 0 1 2
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Arquivamento s/ Remessa 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 20 5
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 6

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0
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Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 2
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

2

Em tramitação há mais de 180 dias: 2

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 3
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

10

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

1

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Anual
Qual o critério de recebimento de feitos: Recebe os feitos judiciais relacionados à área de atuação que tem o MP como parte.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
O membro informou que vem realizando de maneira próxima, inclusive com participação nas audiências, o acompanhamento dos Conse-
lhos Municipais de Direito, preocupando-se em assegurar o bom funcionamento destes, tanto na atividade fim quanto na atividade meio.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
A Promotora de Justiça avalia que a promotoria de justiça inspecionada poderia sofrer alterações nas suas atribuições, já que a sua demanda 
é reduzida atualmente.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Inquérito civil 2012/649837 21/08/12
Irregular. Houve conclusão em 03 de maio de 2.013, 
sendo movimentado somente em despacho datado de 
25 de fevereiro de 2.014

Inquérito civil 2012/845179 10/12/12 Irregular. Sem prorrogação

Inquérito civil 2011/29556 23/07/12
Irregular. Ficou paralisado de 26 de julho de 2.012 a 
15 de março de 2.014 (último despacho).

Inquérito civil 2012/887935 01/02/12 Irregular. Sem prorrogação

Inquérito civil 2011/586534 22/09/09
Irregular. Permaneceu paralisado de 21/08/2012 a 
13/02/2014 (último despacho)

Procedimento prepa-
ratório

2013/1176953 13/06/13 Irregular. Instaurado há mais de 180 dias.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) A promotoria de justiça realiza também a fiscalização dos Conselhos Municipais de Direitos, inclusive com participação nas reuniões.
2) Há atualmente 05 fundações na comarca, sendo que em relação a 03 delas está sendo analisada a possibilidade de extinção.
3) Verificou-se também que promotoria apresenta pouquíssima demanda.

20.15.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Ao tempo em que tomou ciência do teor deste relatório, 
a Promotora de Justiça Maria de Fátima de Araújo Ferreira, informou, inicialmente, conforme Ofício nº 
841/2014 (juntado à fl. 742 dos autos de inspeção), enviado ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator do CNMP, Dr. 
Jarbas Soares Júnior, que sua atuação ministerial em Jaboatão dos Guararapes, até a data de 30 de setembro de 
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2014, esteve circunscrita à 7ª PJDC, com atribuição exclusiva na PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREI-
TOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, ESPECIALMENTE NA DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, 
COLETIVOS E INDIVIDUAIS,  e, que, a partir de 01 de outubro de 2014, por força da Resolução – CPJ 
nº 010/2014 – que modificou as atribuições das promotorias de Jaboatão dos Guararapes, renomeando-as 
– as referidas atribuições passaram a ser da 5ª PJDC. Noutras palavras, a 5ª PJDC, hodiernamente, detém as 
atribuições que na ocasião da inspeção pelo CNMP eram da  7ª PJDC. Enfatizou, ainda, que a inspeção rea-
lizada pelo CNMP, em 24 de março de 2014, diz respeito às atribuições anteriores da 5ª PJDC, relacionadas 
à cidadania de acidentes de trabalho e tutela de fundações e entidades e organizações sociais, cuja titularidade 
era de outro membro ministerial, sendo certo que, atualmente, mencionadas atribuições migraram para a 
6ª PJDC, conforme o disposto no artigo 5º, II, da Resolução CPJ nº 010/2014. Dessa forma, tendo apenas 
herdado a nomenclatura da 5ª PJDC, sem nunca haver respondido pelas antigas atribuições da indigitada 
promotoria, o membro inspecionado reiteirou a impossibilidade de tecer quaisquer considerações sobre o 
relatório preliminar de inspeção realizada pela Corregedoria Nacional do MP, no que respeita ao exercício à 
época das atribuições da referida promotoria.

20.16. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE JABOATÃO DOS 
GUARARAPES

ATRIBUIÇÕES Cidadania (idoso, pessoa com deficiência, educação, habitação, urbanismo e direitos humanos)

TITULAR Isabela Rodrigues Bandeira Carneiro Leão

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em outubro/2006; não reside na comarca de lotação e sim em Recife, ressaltando possuir au-
torização específica do PGJ para residir na Capital; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem 
a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 1ª PJ Criminal 
da Comarca e pela Coordenação das PJs de Jaboatão dos Guararapes; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das 
atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente no órgão inspecionado, de terça à quinta, das 8h às 16h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta, de 8h às 16h.
Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.

Estrutura de pessoal
Possui 02 servidores – sendo 01 cedido pelo Município de Jaboatão dos Guararapes e outro de carreira 
do MP – e 01 estagiário de Direito.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e alguns arquivos físicos.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Os 
recursos são destinados para fundos públicos, cujos respectivos gestores fazem a administração dos recursos.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): não soube informar quantas ações judiciais reclamam a atuação da 
promotoria de justiça no momento.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 0
Distribuídos no mês 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 1 0
Impulsionados no mês 0 0 0 0 2 0 0 4 1 2 3 1 0
Saldo do mês 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 1 2 0
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 5 2 1 1 1 4 8 3 3 4 1 3 21
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Arquivamento s/ Remessa 8 22 0 10 14 35 13 14 32 11 34 5 3
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Arquivamento c/ Remessa 0 10 0 5 6 13 6 11 6 4 7 6 11
Audiências Extrajudiciais 24 31 0 19 22 17 22 36 29 25 24 38 25
Obs.: Esclarece que os dados estatísticos referentes aos meses de março/2013 a fevereiro/2014 não estão corretos, exemplificando que no 
mês de janeiro/2014 ingressou com uma ação civil pública que não é apontada em tal estatística.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 2
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

2

Em tramitação há mais de 180 dias: 2

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 3
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

10

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

1

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 0
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Anual
Qual o critério de recebimento de feitos: Recebem os feitos judiciais relacionados à área de atuação que tem o MP como parte.
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EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Em 2011 foi firmado um TAC com o Companhia Estadual de Habitação e Obras do Estado de Pernambuco, onde foi estabelecido prazos 
para entregas de moradias previstas em um Convênio firmado entre o Estado e o Governo Federal.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Avalia que as distribuições da promotoria de justiça devem ser repensadas, já que cumula as seguintes áreas: idoso, pessoa com deficiência, 
educação, habitação, urbanismo e direitos humanos. Também espera que as promotorias da comarca de Jaboatão de Guararapes sejam pro-
vidas, já que 06 encontram-se vagas.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Inquérito civil 2012/612329 23/12/11
Irregular. O último despacho é datado de 22 de feve-
reiro de 2.013.

Procedimento preparatório 2013/1320704 08/10/13 Irregular. Sem prorrogação.
Obs.: Os outros processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Encontra-se em trâmite na Promotoria de Justiça o Inquérito Civil nº 2011/103579, que tem como objeto a verificação de existência de 
Plano Municipal para calçamento de ruas e obras de saneamento básico. 2) Há atualmente 05 fundações na comarca, sendo que em relação 
a 03 delas está sendo analisada a possibilidade de extinção.

20.17 CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE SOBRE AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 
DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

Durante os trabalhos de inspeção dessa equipe da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Minis-
tério Público, verificou-se a necessidade de elaboração de um relatório complementar acerca das impressões 
gerais constatadas, com destaque para as seguintes situações:

a) Estrutura física da sede das promotorias de justiça de Jaboatão dos Guararapes-PE. As promo-
torias de justiça possuem excelente estrutura de trabalho. A sede dos órgãos ministeriais está situada na cidade 
de Jaboatão dos Guararapes-PE, na confluência da Avenida Barreto de Menezes com a Rodovia BR-101. 
Embora alguns promotores tenham informado tratar-se de bairro violento, a sede das promotorias de justiça 
é composta por um prédio novo, com diversas salas em dois pavimentos. Há elevadores e boas condições de 
acessibilidade. Os móveis são novos e todos os órgãos são dotados de computadores e impressoras suficientes 
para o desempenho das funções. Seguem fotografias feitas pela equipe de inspeção.

        Aspecto interior do prédio – Entrada principal Aspecto interior do prédio – Recepção

b) Ausência de inspeções in loco das delegacias de polícia de Jaboatão dos Guararapes. A equipe 
de inspeção constatou que não há promotores de justiça realizando a inspeção in loco das Delegacias de Polícia 
de Jaboatão dos Guararapes. Há, inclusive, promotor de justiça que desconhece o número de delegacias de 
polícia de Jaboatão dos Guararapes (confira termo de inspeção da 3ª Promotoria de Justiça Criminal). Pelos 
promotores de justiça foi relatada a existência de um conflito negativo de atribuições entre a 5ª Promoto-
ria de Justiça de Defesa de Cidadania e as promotorias de justiça que atuam junto a Central de Inquéritos 
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quanto à atividade de controle externo da atividade policial. Em contato com a promotora de justiça Dra. 
Isabel de Lizandra Penha Alves (vinculada à 7ª Promotoria de Justiça Criminal), foi informado à equipe de 
inspeção que diversas atividades são realizadas no controle externo da atividade policial (como o controle das 
requisições ministeriais de instauração de investigações e diligências policiais, o controle e providências sobre 
o número de inquéritos encaminhados ao Ministério Público, as tratativas realizadas diretamente com os de-
legados de polícia para a agilização do andamento dos inquéritos policiais, além da verificação da instauração 
de procedimentos policiais investigatórios sobre casos violentos, entre outras). A promotora de justiça argu-
mentou, entretanto, que não seria das atribuições das promotorias da Central de Inquéritos a realização de 
inspeções in loco em delegacias de polícia, nos termos da Resolução RES. CPJ n. 004/2008 (cópia em anexo). 
Foi apresentado à equipe de inspeção pela promotora de justiça, Dra. Erika Sampaio Cardoso Kraychete, o 
ofício n. 348/2013, firmado pela Dra. Isabela Rodrigues Bandeira Carneiro Leão, que relata à Procuradoria-
Geral de Justiça o aguardo da regulamentação da matéria (controle externo da atividade policial). Ainda, foi 
informado pelos promotores de justiça inspecionados que foi criado pela Portaria PGJ n. 748/2013 o Grupo 
de Trabalho para elaboração do novo modelo de controle externo da atividade policial para o MPPE. O 
Grupo de Trabalho elaborou proposta de resolução, que tramita no Colégio de Procuradores.

c) A Promotoria de Justiça com atribuições na defesa do meio ambiente encontra-se vaga desde setembro de 
2013, o que tem prejudicado o andamento dos feitos ministeriais. Responde provisoriamente o Promotor de 
Justiça Luis Sávio Loureiro da Silveira, que é titular 1ª Promotoria de Justiça com atuação no Tribunal do Júri

d) Discrepância do número de feitos nas promotorias de justiça inspecionadas. A 5ª Promotoria 
de Justiça de Defesa da Cidadania, com atuação em acidentes do trabalho e tutela de fundações e entidades 
e organizações sociais, apresenta baixíssima demanda, verificável pelas estatísticas do órgão e, inclusive, reco-
nhecida pela própria promotora de justiça titular do órgão (confira termo de inspeção). Já a 6ª Promotoria 
de Justiça de Defesa da Cidadania tem como atribuições a defesa do idoso, pessoa com deficiência, educação, 
habitação, urbanismo e direitos humanos, onde inclusive tramita o inquérito civil n. 2011/103579, que tem 
como objeto a verificação de existência de plano municipal para calçamento de ruas e obras de saneamento 
básico (confira termo de inspeção referente a 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania).  A alta 
demanda da 6ª Promotoria de Justiça, com elevado impacto social, é evidente, tendo, inclusive, a equipe de 
inspeção presenciado o esgoto sanitário a céu aberto da cidade, objeto de investigação naquele órgão minis-
terial, conforme fotografias a seguir:

Na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, também com evidente atuação de relevante 
impacto social, foram identificados inquéritos civis paralisados há mais de 12 (doze) meses, conforme consta 
no termo de inspeção da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania.

e) Falta de registro nos processos judiciais da data de efetiva entrada no Ministério Público. 
Verificou-se que todos os processos judiciais encontrados nos gabinetes das promotorias de justiça não con-
tinham registro da data de entrada dos autos no órgão ministerial. Boa parte dos processos judiciais sequer 
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eram dotados de carimbo de vista ao Ministério Público, sendo que a última data verificável nos autos era a 
da última movimentação judicial. Tais constatações implicam na impossibilidade de análise nos processos do 
cumprimento dos prazos das manifestações ministeriais, gerando incertezas que podem ser prejudiciais, in-
clusive, à aferição do cumprimento dos deveres funcionais do membro do Ministério Público (confira termo 
de inspeção referente a 5ª Promotoria de Justiça Cível).

f) Imprecisão dos dados estatísticos fornecidos pelo Sistema Arquimedes. Houve reclamação dos pro-
motores de justiça com relação aos dados estatísticos do Sistema Arquimedes fornecidos à Corregedoria Na-
cional e inseridos nos termos de inspeção, no sentido de que não representariam a realidade, já que os nú-
meros estariam subdimensionados, omitindo a real movimentação dos feitos (confira termo de inspeção da 
7ª Promotoria de Justiça Criminal).

g) Ausência de previsão de atribuições de promotoria de justiça. As funções ministeriais junto à 
4ª, 5ª e 6ª Varas Cíveis e 3ª Vara da Fazenda Pública vêm sendo atribuídas a promotores de justiça sem que 
estejam previstas como atribuições de um órgão ministerial de execução, através de simples portarias do Pro-
curador-Geral de Justiça. Mediante simples revogação de portaria é possível afastar um promotor de justiça 
das funções junto a tais varas. Segundo informações prestadas pelos promotores de justiça da comarca, estaria 
em trâmite nos órgãos superiores do MP estadual, sem qualquer conclusão até o momento, procedimento 
para reestruturação das atribuições das promotorias da comarca visando solucionar tal pendência.

21. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GARANHUNS/PE

21.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE GARANHUNS (antiga 2ª PJ Cível)

ATRIBUIÇÕES Atuação junto às 1ª e 2ª Varas Cíveis e Vara da Fazenda Pública de Garanhuns

TITULAR Stanley Araujo Corrêa

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/02/2011; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 2ª PJ Cível de Garanhuns e PJ de Lajedo; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das 
atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente no órgão inspecionado diariamente, de 9h às 15h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre diariamente, de 09h às 15h.
Estrutura física Estrutura física resumida a 02 salas, com 02 estações de trabalho.
Estrutura de pessoal Possui 01 analista ministerial e 01 servidora pública municipal, ora à disposição do MP/PE.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico próprio.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado, pois não gerencia.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Tramitam 6088 processos, sendo que o total informado refere-se a 
1292 da 1ª Vara Cível; 2291 da 2ª Vara Cível e 2505 da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Garanhuns, nas quais a 1ª Promotoria de 
Justiça Cível tem atribuição.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).
Obs.: Total de feitos informado no diagnóstico enviado a CGMP em 03/02/2014.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 112 110 121 112 111 112 114 116 117 105 105 106 –
Distribuídos no mês 24 37 32 28 27 29 35 27 38 20 26 42 –
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Impulsionados no mês 26 26 41 29 26 27 33 26 50 20 26 43 –
Saldo do mês 110 121 112 111 112 114 116 117 105 105 105 105 –
Audiências judiciais 4 0 3 8 3 0 3 1 12 2 0 3 –
Obs.: Os números apresentados pela PJ não conferem com os fornecidos pela CG do MPPE em momento prévio à inspeção (acima). 
Contudo, na presente data foi apresentada relação, na qual consta zerado o acervo de feitos com vista aberta na PJ.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não constam movimentações relacionadas ao presente item no período solicitado.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis

Com vista há mais de 30 dias: 0 (zero)
Com vista há mais de 6 meses: 0 (zero)
Com vista há mais de 12 meses: 0 (zero)

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: São trazidos feitos com vista de todas as varas nas quais tenho atuação às terças e quintas-feiras, 
ressalvados os casos urgentes, que são recebidos em qualquer dia da semana.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Não existiam processos com vista aberta para a Promotoria de Justiça inspecionada.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) No que tange ao item “Em relação aos feitos no órgão do Ministério Público”, constam dados fornecidos pelo PJ inspecionado no 
momento da inspeção. Além disso, foram apresentadas à Equipe de Inspeção certidões de NADA CONSTA por parte dos ofícios judiciais 
cujas atribuições da PJ estão vinculadas.
2) Não foram apresentadas experiências inovadoras nem sugestões/observações por parte do membro inspecionado.

21.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE GARANHUNS (antiga 3ª PJ Cível)

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 3ª Vara Cível e à 2ª Vara de Família e Registro Civil de Garanhuns

TITULAR Giovanna Mastroianni de Oliveira

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 29/05/1995; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; respondeu a procedimento administrativo disciplinar, porém foi arquivado sem a 
aplicação de qualquer sanção; responde cumulativamente pela PJ de Iati e Correntes, JECRIM e Central de Mediação e Arbitragem de 
Garanhuns, além de  feitos afetos à 2ª Vara de Família e Registro Civil de Garanhuns; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses;  não 
se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente no órgão inspecionado diariamente, de 9h às 15h, estendendo-se até às 
17h ou 18h às segundas e sextas-feiras, em razão do atendimento ao público de pessoas previamente agendadas.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público
Ocorre diariamente, de 09h às 15h (sendo que às segundas e sextas, de 14h às 17h/18h, quando pre-
viamente agendados).

Estrutura física
Estrutura física em excelente condição, havendo 01 sala para o membro e 01 sala para a secretária, cada 
qual com a sua respectiva estação de trabalho.

Estrutura de pessoal Possui 01 servidor do quadro do MP/PE.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes e arquivos físicos para alguns documentos.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e ou-
tros acordos? Todos os acordos extrajudiciais (alimentos/reconhecimento de paternidade/visita/outros) são judicializados, para o fim de 
homologação.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Processos pendentes em relação a ambas as Varas.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 52 processos.
Obs.: Dados apresentados à Equipe de Inspeção por meio de relatório encaminhado pela CG do MP/PE na data da entrevisa do membro .

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 216 227 230 218 218 218 214 213 212 211 207 207 –
Distribuídos no mês 33 29 22 1 3 17 36 32 26 10 12 52 –
Impulsionados no mês 24 25 30 0 3 21 37 32 27 13 11 54 –
Saldo do mês 225 231 222 219 218 214 213 213 211 208 208 205 –
Audiências judiciais 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 –
Obs.: Dados não compatíveis com o constatado quando da realização da inspeção, conforme se observa nas informações observadas no 
item “EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA” (Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público).
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 16 4 25 1 0 0 0 3 0 0 1 0 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
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Obs.: Dados não conferem com as informações coletadas quando da realização da inspeção. Não recebe notícias de fato formalizadas 
(representações) na PJ. No entanto, realiza diversos atendimentos (idosos, família etc), não sabendo precisar a quantidade de atendimentos 
realizados no mês de fevereiro passado. Porém, afirma que são realizados, em média, 20 acordos por semana. Afirma não existir nenhum 
livro ou tipo de registro dos atendimentos realizados. Que após o atendimento faz o devido encaminhamento ou realiza acordo (estes 
registrados no Arquimedes).

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 6
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
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Obs.: Em relação ao subitem “Processos cíveis – custos legis”, a Promotora de Justiça inspecionada afirmou que os feitos de investigação 
de paternidade (02 processos) estão na PJ em razão de estarem tentando a realização de exames de DNA. Que tem buscado realizar os 
exames mediante convênio existente com laboratório, afirmando que o próprio magistrado tem ciência que tais feitos não se encontram 
parados no MP. Contudo, importante destacar que os atos relativos às tentativas de realização de exame de DNA e acordos não são forma-
lizados nos autos. No que tange às ações de alimentos (03 processos), verifica-se que se encontram na PJ para tentativa de obtenção de 
acordos. Já em relação à ação de divórcio (01 processo), não foi apresentada razão para estar com prazo superior a 30 (trinta) dias.
Qual o critério de recebimento de feitos: 

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
1) Sistema de emissão de carta precatória, para o fim de ser obtido reconhecimento de paternidade; oferta de alimentos; regulamentação 
de visitas e obtenção de documentos públicos. Obtida a oferta, são judicializados os acordos, mediante Termo de Homologação. 2) Ante 
denúncias anônimas; formais ou constantes de processos judiciais e relacionadas a idosos e deficientes físicos/mentais, comparecimento 
deste Membro e de servidora lotada na Central de Diligências local, a fim de verificação da veracidade e adoção das medidas cabíveis. Por 
meio dessa medida, vêm sendo desnecessárias audiências em ações de interdição e curatela, o que leva à aceleração do processo e à certeza 
de que o múnus da curatela será exercido por pessoa habilitada e que, efetivamente, cuidará do interditando.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento
Data da instau-
ração

Situação detectada

Homologação de Acordo 
Extrajudicial

000407-90.2014.8.17.0640 04/02/14
Procedimento com vista aberta em 18/02/2014. Feito 
com mais de 30 dias.

Alimentos 00002083-10.2013.8.17.0640 05/04/13
Procedimento com vista aberta em 18/02/2014. Feito 
com mais de 30 dias.

Alimentos 007698-78.2013.8.17.0640 18/11/13
Procedimento com vista aberta em 18/02/2014. Feito 
com mais de 30 dias.

Divórcio Litigioso 001899-64.2007.8.17.0640
13/07/07 Procedimento com vista aberta em 02/12/2013. Feito 

com mais de 30 dias.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram apresentadas sugestões/observações por parte do membro inspecionado.

21.3. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE GARANHUNS (antiga 4ª PJ Cível)

ATRIBUIÇÕES
Atua no âmbito da Infância e Juventude, na atividade judicial e extrajudicial individual (a atividade extrajudicial 
coletiva atualmente encontra-se dentre o rol de atribuições da 2ª Promotoria de Justiça de Cidadania)

TITULAR Marinalva Severina De Almeida

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 17/05/1996; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento, embora já o tenha feito em outras épocas, sendo especialista em Direito Processual Penal; exerce o magistério na Faculdade de 
Direito de Garanhuns, onde leciona Direito Penal (16 horas semanais) no período noturno; não exerce a advocacia;  não respondeu ou está 
respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela Coordenadoria Administrativa da Sede das PJs de 
Garanhuns, JECRIM e feitos afetos à 1ª Vara de Família e Registro Civil de Garanhuns; recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se 
afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente no órgão inspecionado de segunda a sexta, de 9h às 15h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre diariamente, durante o expediente, de 09h às 15h.
Estrutura física Estrutura física que apresenta 03 salas e 04 estações de  trabalho.
Estrutura de pessoal Possui 03 servidores cedidos pela Prefeitura e 01 estagiário de Direito.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? São 
analisados num primeiro momento pela própria Promotoria de Justiça, encaminhando-se ao CSMP em caso de manifestação denegatória.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 706 processos tramitam no JECRIM; 839 processos na Vara de Família 
e 508 processos na Vara da Infância e Juventude.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 253 250 252 249 252 249 249 255 254 251 250 250 –
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Distribuídos no mês 75 100 190 73 84 93 66 93 95 136 98 60 –
Impulsionados no mês 78 98 193 70 87 93 62 94 98 137 98 60 –
Saldo do mês 250 252 249 252 249 249 253 254 251 250 250 250 –
Audiências judiciais 32 27 11 18 25 33 20 1 22 42 19 0 –
Obs.: Ao ser indagada acerca das estatísticas acima, afirmou que os números não correspondem à realidade, notadamente no que se refere ao 
acervo de feitos com vista na PJ. Dessa forma, efetuou-se contato com a Corregedoria, sendo apresentado à Equipe de Inspeção o relatório 
estatístico. Assim, da análise física dos procedimentos com vista à PJ inspecionada, constatou-se que existiam guias de remessa ao Poder 
Judiciário, com data de 21/03/14, que ainda não tinham sido baixadas no sistema. Além disso, encontravam-se pendentes de manifestações 
no órgão 03 processos judiciais. Assim sendo, totalizariam 34 feitos com vista aberta para a Promotora de Justiça, o que foi confirmado pelo 
relatório encaminhado no momento da inspeção pela Corregedoria, conforme relato acima.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 1 0 0 0 1 10 0 0 2 6 12 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 –
Obs.: Ao ser indagada acerca das 12 notícias de fato recebidas no mês de fevereiro/2014, a Inspecionada informou que todos já foram resol-
vidos e encaminhados ao Poder Judiciário. Afrmou ainda que, igualmente, não existe nenhum feito extrajudicial em andamento na Promo-
toria de Justiça. De igual forma, o sistema Arquimedes da PJ NÃO permite a impressão de relatórios sobre a atuação extrajudicial do órgão.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: –
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

–

Em tramitação há mais de 180 dias: –

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: –
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

–
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Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

–

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

–

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: –
Recomendações feitas nos últimos 12 meses –

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Obs.: Quando da visita de inspeção, não foi possível efetuar o confrontamento dos dados informatizados com a análise física de processos/
procedimentos existentes na Promotoria, pois o sistema Arquimedes não imprime relação que contenha tais dados. Indagada, a Promotora 
de Justiça titular informou que não existem no órgão feitos com vista superior a 30 dias, havendo apenas os 02 dois feitos acima referidos.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Projeto jovem-aprendiz, a partir de 16 anos, com o pagamento de meio salário mínimo para o adolescente (poderia ser ampliado, atingindo 
um número maior de adolescentes).
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Uma maior mobilização, por parte do MP, para a instalação de clínica de desintoxicação na sede de cada região, possibilitando tratamento 
de dependentes químicos menores de idade, principalmente os de baixa renda, pois as que existem são pagas, não atendendo as necessidades 
da região. 2) Efetuar um trabalho de conscientização para a municipalização do acolhimento institucional. A casa de acolhimento estadual 
existente encontra-se em situação precária. 3) Criação de programa familair e comunitário para assistência a famílias carentes e comunitá-
rias, a despeito da atuação do CRAS. 4) O fomento dos projetos que possibilitem o acesso ao primeiro emprego aos adolescentes, evitando 
que os adolescentes, principalmente os de baixa renda, sejam direcionados para a prática de atos infracionais.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Após implementação do Arquimedes, os Promotores de Justiça não mais precisam encaminhar relatórios periódicos à Corregedoria-
Geral do MPPE, que retira tais dados diretamente do sistema, inclusive no que concerne às acumulações.
2) Ao ser indagada pela Equipe de Inspeção acerca do fato de acumular outras funções e ao mesmo tempo receber auxílio de uma outra 
colega em sua PJ, a Promotora de Justiça esclareceu que como sua PJ tem atribuição junto a uma Vara Regional da Infância e Juventude, não 
teria condições de dar conta de todo o trabalho, mesmo que ficasse atuando apenas em sua Promotoria de Justiça. Por isso, tais designações, 
ao que lhe parece, melhor atendem ao interesse público. Além disso, possibilita a atuação do MP em caso de eventuais impedimentos e sus-
peições do titular. Porém, ao ser indagada novamente sobre a questão, afirmou que existe  regra de tabelamento para substituição eventual.

21.3.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. O membro inspecionado, acerca da constatação de que carece de 
justificativa a manutenção de 02 (duas) Promotoras de Justiça na unidade ministerial em apreço, informou que a Vara 
da Infância e Juventude e Família de Garanhuns foi desmembrada em quatro outras varas: Vara Regional da Infância e 
Juventude; 1ª Vara  de Família e Registro Civil; 2ª Vara de Família e Registro Civil e Central de Conciliação Mediação 
e Arbitragem, todavia, a 3ª PJ permaneceu com todas essas atribuições. Dessa feita, concluiu que a nova Vara da Infância 
e Juventude tornou-se regional, ou seja, atua em todos os feitos de Execução de Medida Socioeducativa e processos 
correlatos à adoção de toda a circunscrição, bem como mencionou que os processos de criança/adolescente possuem 
prioridade em sua tramitação.  Ademais, acrescentou que a Vara da Infância e Juventude possui dois juízes, tendo au-
diências quase todos os dias, de modo que, apenas uma Promotora de Justiça não conseguiria atuar nos processos e 
audiências e, simultaneamente, realizar os atendimentos na Promotoria, conforme foi concluído no próprio Relatório 
de Visita de Inspeção, datado do dia 08 de agosto do corrente ano, dessa Corregedoria de Justiça. Por fim, pontuou 
que, no que concerne à tabela de substituição automática, esta regulamenta as substituições de curto prazo, o que não 
é o caso da atuação da Dra. Mariana C. S. de Albuquerque, a qual foi designada até ulterior deliberação, justamente em 
função da necessidade acima posta, ressaltando que a mesma é Promotora Substituta da Circunscrição de Garanhuns.
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21.4. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE GARANHUNS (antiga 4ª PJ Cível)

ATRIBUIÇÕES
Atua no âmbito da Infância e Juventude, na atividade judicial e extrajudicial individual (a atividade extrajudicial 
coletiva atualmente encontra-se dentre o rol de atribuições da 2ª Promotoria de Justiça de Cidadania)

TITULAR Marinalva Severina de Almeida

SUBSTITUTO Mariana Candido Silva Albuquerque

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro substituto informou que assumiu o órgão em 13/12/2012, por acumulação, em auxílio à titular, por ser substituta da Circuns-
crição (Ato Portaria nº 1.971/2012); reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento, embora já o 
tenha feito em outras épocas, pela ESMARN e ESMPPE; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo 
a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela Central de Inquéritos de Garanhuns; recebeu colaboração nos 
últimos 06 meses; afastou-se das atividades por 01 semana, em fevereiro/2014, em razão de licença médica; cumpre expediente no órgão 
inspecionado de segunda a sexta, de 9h às 17h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente.
Estrutura física Estrutura física que apresenta 01 sala e 03 estações de  trabalho.
Estrutura de pessoal Possui 02 estagiários fornecidas pela Instituição.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes e arquivos físicos para alguns documentos.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? São 
analisados pela própria Promotoria de Justiça, em primeira análise, encaminhando-se ao CSMP em caso de manifestação denegatória.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 706 processos tramitam no JECRIM; 839 processos na Vara de Família 
e 508 processos na Vara da Infância e Juventude.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 253 250 252 249 252 249 249 255 254 251 250 250 –
Distribuídos no mês 75 100 190 73 84 93 66 93 95 136 98 60 –
Impulsionados no mês 78 98 193 70 87 93 62 94 98 137 98 60 –
Saldo do mês 250 252 249 252 249 249 253 254 251 250 250 250 –
Audiências judiciais 32 27 11 18 25 33 20 1 22 42 19 0 –
Obs.: Ao ser indagada acerca das estatísticas acima, afirmou que os números não correspondem à realidade, notadamente no que se refere ao 
acervo de feitos com vista na PJ. Dessa forma, efetuou-se contato com a Corregedoria, sendo apresentado à Equipe de Inspeção o relatório 
estatístico. Assim, da análise física dos procedimentos com vista à PJ inspecionada, constatou-se que existiam guias de remessa ao Poder 
Judiciário, com data de 21/03/14, que ainda não tinham sido baixadas no sistema. Além disso, encontravam-se pendentes de manifestações 
no órgão 03 processos judiciais. Assim sendo, totalizariam 34 feitos com vista aberta para a Promotora de Justiça, o que foi confirmado pelo 
relatório encaminhado no momento da inspeção pela Corregedoria, conforme relato acima.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 1 0 0 0 1 10 0 0 2 6 12 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 –
Obs.: Ao ser indagada acerca das 12 notícias de fato recebidas no mês de fevereiro/2014, a Inspecionada informou que todos já foram resol-
vidos e encaminhados ao Poder Judiciário. Afirmou ainda que, igualmente, não existe nenhum feito extrajudicial em andamento na Promo-
toria de Justiça. De igual forma, o sistema Arquimedes da PJ NÃO permite a impressão de relatórios sobre a atuação extrajudicial do órgão.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

0

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 0
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

0

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado

Obs.: Quando da realização da visita de inspeção, não foi possível efetuar o confrontamento dos dados informatizados com a análise física 
de processos/procedimentos existentes na Promotoria de Justiça, pois o sistema Arquimedes não imprime relação que contenha tais dados. 
Indagada, a Promotora de Justiça titular informou que não existem no órgão feitos com vista superior a 30 dias, havendo apenas os 02 
feitos acima referidos.

Qual o critério de recebimento de feitos: 

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS

Projeto jovem-aprendiz, a partir de 16 anos, com o pagamento de meio salário mínimo para o adolescente (poderia ser ampliado, atingindo 
um número maior de adolescentes).
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SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Uma maior mobilização, por parte do MP, para a instalação de clínica de desintoxicação na sede de cada região, possibilitando tratamento 
de dependentes químicos menores de idade, principalmente os de baixa renda, pois as que existem são pagas, não atendendo as necessidades 
da região. 2) Efetuar um trabalho de conscientização para a municipalização do acolhimento institucional. A casa de acolhimento estadual 
existente encontra-se em situação precária. 3) Criação de programa familair e comunitário para assistência a famílias carentes e comunitá-
rias, a despeito da atuação do CRAS. 4) O fomento dos projetos que possibilitem o acesso ao primeiro emprego aos adolescentes, evitando 
que os adolescentes, principalmente os de baixa renda, sejam direcionados para a prática de atos infracionais.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie
Número do procedi-
mento

Data da instauração Situação detectada

Representação por Ato Infracional análogo a 
Roubo Majorado

0 0 0 0 8 6 4 -
35.2008.8.17.0640

02/04/08
Regular. Vista aberta para a PJ em 
14/03/2014.

Execução de Medida Sócio-Educativa
0 0 0 4 9 5 8 -
50.2013.8.17.0640

23/08/13
Regular. Vista aberta para a PJ em 
12/03/2014.

Obs.: Apesar de constarem nos feitos as datas de abertura de vista acima referidas, fisicamente não há nos processos etiquetas com as datas 
de recebimento na Promotoria de Justiça e posterior abertura de vista para o Promotor de Justiça. Indagados sobre como controlariam tais 
prazos, foi afirmado que bastaria analisar a respectiva guia de remessa.

21.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GARANHUNS (antiga 2ª PJ Criminal)

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª Vara Criminal e Vara Privativa do Tribunal do Júri de Garanhuns
TITULAR Welson Bezerra de Sousa

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/11/2011; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento, embora já o tenha feito em outras épocas, sendo especialista pela Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, além ter 
realizado o curso de técnicas do Tribunal do Júri em novembro/2013; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está 
respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não responde cumulativamente por outro órgão; recebeu colaboração nos últimos 
06 meses do Dr. Marcelo Tebet; afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente no órgão inspecionado 
de segunda a sexta, de 9h às 15h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente, ou seja, de 9h às 15h.

Estrutura física Estrutura física composta por 01 sala e 02 estações de  trabalho.

Estrutura de pessoal Possui 01 servidor do quadro do MP/PE.

Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico.

Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos?  
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 3.440 processos tramitam na unidade judiciária.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 08 processos, sendo 02 com vista na 1ª PJ Criminal.  
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 27 26 33 28 23 32 33 39 54 52 46 37 05
Distribuídos no mês 31 40 43 20 78 62 83 98 70 46 94 61 48
Impulsionados no mês 30 34 49 25 64 65 77 83 73 52 102 64 49
Saldo do mês 28 32 27 23 37 29 39 54 51 46 38 34 08
Audiências judiciais 16 43 13 10 27 25 14 23 23 7 3 29 21
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 2 7 4 4 9 13 10 12 14 6 7 11 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 1 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 2 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 –
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EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: 0
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 02 vezes/2013.
Estabelecimentos prisionais: Sim; Dez/2013
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos:  A 1ª PJ Criminal recebe autos dos feitos concernentes aos crimes de homicídios.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento
Data da instau-
ração

Situação detectada

Ação penal competência do 
júri

273-98.1993.8.17.0640 18/11/93 Processo com vistas há 12 dias.



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

408

Ação penal de competência 
do júri

1935-96.2013.8.17.0640 03/04/13 Processo com vistas desde 12/03/2014.

Homicídio qualificado 3643-26.2009.8.17.0640 19/11/09 Processo com vistas desde 24/03/2014.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Foi informado que nas 4ª e 5ª feiras, o PJ atua nas audiências e  sessões  do Júri, respectivamente.
2) Não foram relatadas sugestões/observações nem experiências inovadoras por parte do inspecionado.

21.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GARANHUNS (antiga 1ª PJ Cível)

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª Vara Criminal de Garanhuns
TITULAR Francisco Dirceu Barros

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 06/03/2014; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento, embora tenha feito o curso de Técnicas do Júri, em novembro/2013; exerce o magistério na Escola Jurídica Eleitoral, no curso 
de pós-graduação, às sextas à noite e aos sábados pela manhã, não informando a carga horária; não exerce a advocacia; não respondeu ou 
está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela PJ da Comarca de Jurema/PE; não informou 
se recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (01 a 15/02/2014); cumpre expediente de 
segunda a sexta, de 9h às 15h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente, ou seja, de 9h às 15h.

Estrutura física
Estrutura física que apresenta boas condições, composta por 01 sala para a secretaria e o gabinete, com 
02 estações de trabalho e impressoras.

Estrutura de pessoal Possui 01 analista e 01 servidor cedido pela Prefeitura.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos?  Prejudicado
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.854 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 16 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 74 79 69 27 17 18 23 23 25 26 24 30 –
Distribuídos no mês 147 118 95 42 144 143 87 70 106 61 101 89 –
Impulsionados no mês 141 129 137 50 142 142 86 68 105 63 96 66 –
Saldo do mês 80 68 27 19 19 19 24 25 26 24 29 53 –
Audiências judiciais 5 49 43 14 0 26 19 16 11 0 0 0 –
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 7 6 5 3 7 3 3 8 4 1 1 1 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 3
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –
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Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: –
Com vista há mais de 6 meses: –
Com vista há mais de 12 meses: –

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: –
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

–

Em tramitação há mais de 180 dias: –

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: –
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

–

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

–

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

–

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: –
Recomendações feitas nos últimos 12 meses –

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: –
Estabelecimentos prisionais: –
Centros de internamentos provisórios: –
Outras unidades de atendimento: –
Estabelecimentos de idosos: –
Estabelecimentos de deficientes: –
Estabelecimentos de Saúde: –
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

–

Fundações: –
Qual o critério de recebimento de feitos:  Processos criminais do rito comum ordinário e sumário.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº do procedimento Data instauração Situação detectada

Ação Penal 0007655-44.2013.8.17.0640 16/12/13
Processo com mais de 30 dias:
Vista aberta desde 12/02/14

Ação Penal 0000911-53.2001.8.17.0640 11/04/01
Processo com mais de 30 dias:
Vista aberta desde 22/01/14

Ação Penal 0005101-39.2013.8.17.0640 14/08/13
Processo com mais de 30 dias:
Vista aberta desde 12/02/14

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas sugestões/observações nem experiências inovadoras por parte do inspecionado.

21.7. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GARANHUNS (antiga 5ª PJ Cível)

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 2ª Vara Criminal e Juizado Especial Criminal de Garanhuns
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TITULAR Francisca Maura Farias Bezerra Santos

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 08/10/1986; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar, 
embora tenha respondido a 02 representações, as quais foram arquivadas de plano após a apresentação das respectivas defesas preliminares 
pela Inspecionada; não responde cumulativamente por outro órgão; recebeu colaboração nos últimos 06 meses (JECRIM); não se afastou 
das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta, de 9h às 15h, exceto no dia de audiência no Fórum local.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta, de 9h às 15h.
Estrutura física Estrutura física apresenta excelentes condições.
Estrutura de pessoal Possui 01 servidora e nenhum estagiário.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos?  Por 
meio do CEAPA de Garanhuns/PE.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.394 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 27 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 112 110 106 99 99 98 98 99 97 113 94 95 –
Distribuídos no mês 75 46 60 33 62 35 61 65 113 77 86 52 –
Impulsionados no mês 77 51 67 34 64 35 60 68 97 96 85 54 –
Saldo do mês 110 105 99 98 97 98 99 96 113 94 95 93 –
Audiências judiciais 57 113 24 113 94 15 42 3 7 21 5 43 –
Obs.: Na inspeção física realizada foram constatados 27 (vinte e sete) processos em gabinete.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 –

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 16
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Visitas mensais*
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Obs.: São realizadas visitas mensais, sob a forma de rodízio, aos estabelecimentos prisionais, sendo a última no mês de fevereiro de 2014.

PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº procedimento Data instauração Situação detectada
Ação penal 0003368-48.2007.8.17.0640 19/08/08 Vista aberta desde 27/11/2013
Ação penal 0001326-16.2013.8.17.0640 19/02/13 Vista aberta desde 27/11/2013
Ação Penal 0000709-56.2013.8.17.0640 19/01/13 Vista aberta desde 19/12/2013

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas sugestões/observações nem experiências inovadoras por parte do inspecionado.

21.7.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. O membro inspecionado, acerca da inspeção realizada na 
unidade ministerial em apreço, relatou que nada tem a considerar ou a requerer.

21.8. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE GARANHUNS

ATRIBUIÇÕES Central de Inquéritos(atuação em todos os IPs das UPJs de Garanhuns)

TITULAR Itapuan de Vasconcelos Sobral Filho

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/10/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento, embora seja especialista em Direito Processual Civil, Penal e Trabalhista; não exerce o magistério nem a advocacia; não 
respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela Coordenadoria da Central de 
Inquéritos; recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (outubro e novembro/2013 e janei-
ro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta, de 9h às 15h.
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EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta, de 9h às 15h.

Estrutura física
Estrutura física que apresenta baos condições, composta por 02 salas, com 02 estações de trabalho no 
gabinete e 04 na secretaria.

Estrutura de pessoal Possui 02 servidores e 02 estagiárias de Direito.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos?  Prejudicado
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).
Obs.: Possui registro físico de todas as medidas cautelares ajuizadas pelo órgão, salientando que após o oferecimento da denúncia, a atribui-
ção para oficiar no feito é do Promotor em atuação junto às respectivas Varas Criminais.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 –
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 –
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 –
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Obs.: Os dados estatísticos constantes dos quadros acima (Processos Judiciais e Procedimentos Extrajudiciais) não correspondem à realidade 
do órgão de execução, conforme afirmado pelo Promotor de Justiça inspecionado, razão pela qual apresentou à Equipe de Inspeção os 
relatórios referentes aos feitos judiciais e extrajudiciais da PJ. Afirmou, ainda, o PJ no momento da entrevista, não estar com nenhum feito 
com vista aberta (judicial e extrajudicial). Além disso, foi também mostrada à Equipe de Inspeção a distribuição dos feitos por membro em 
atuação na Central de Inquéritos ocorreidas no último mês.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses –

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: –
Estabelecimentos prisionais: 01
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Obs.: Foi esclarecido pelo PJ inspecionado que as medidas protetivas de violência doméstica são diretamente distribuídas às Varas Criminais 
e decididas pelos juízes, sem qualquer manifestação prévia por parte de qualquer órgão ministerial. Após, no entanto, os feitos são encami-
nhados para a Central de Inquérito para ciência e eventual tomada de providências por parte do MP.
Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição automática, de forma igualitária, entre todos os PJs em atuação no órgão.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO INSPECIONADO
Maior integração entre os órgãos afins do Ministério Público Brasileiro.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do inspecionado.

21.9. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE GARANHUNS

ATRIBUIÇÕES
Saúde (Tutela Coletiva), Consumidor, Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo, Cultural, Cidadania Residual, 
Controle Externo da Atividade Policial e Tutela Individual da Saúde.

TITULAR Alexandre Augusto Bezerra

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 02/08/1999; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela PJ de Sabiá/PE; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 
06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta, de 9h às 15h, exceto quando está em outros órgãos em exercício cumulativo.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre diariamente (à exceção de quarta-feira), de 9h às 15h.

Estrutura física
Estrutura física composta por 01 gabinete com estação de trabalho e 03   estações de trabalho para os 
servidores (compartilhadas com a 2ª PJDC).
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Estrutura de pessoal Possui 02 servidores e 01 estagiária de Direito.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos?  Apre-
sentados diretamente ao PJ para análise.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Não soube informar, salientando que a atribuição do PJ inspecionado 
não é estritamente judicial.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 94 processos, sendo 02 Inquéritos Civis e 92 Procedimentos Preparatórios.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 14 17 17 18 16 17 16 17 16 13 12 32 –
Distribuídos no mês 5 3 6 18 3 54 28 6 17 5 32 26 –
Impulsionados no mês 3 3 5 20 2 55 27 7 20 6 12 21 –
Saldo do mês 16 17 18 16 17 16 17 16 13 12 32 37 –
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 –
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 10 14 15 3 0 10 4 6 4 0 3 17 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 –
Os dados estatísticos contidos nos quadros “Processos Judiciais e Procedimentos Extrajudiciais”, segundo informado pelo Promotor de 
Justiça, não correspondem à realidade de feitos no órgão de execução. No curso da inspeção o PJ afirmou não ser possível a apresentação 
de relação estística dos feitos em curso na PJ, bem como em relação ao número de notícias de fato recebidas e arquivamentos realizados. 
Da inspeção física realizada pela Equipe, em relação aos feitos e demais pastas/arquivos que se encontravam na PJ, foi verificado o seguinte: 
A) A existência de apenas 02 ICs, todos com mais de 06 meses sem andamento, conforme descrição efetuada no quadro “Processos e Pro-
cedimentos Examinados”; B) A existência de 92 PPs em curso na Promotoria, alguns com vista aberta ao Promotor e sem manifestação 
e outros sem sequer constar abertura de vista, parados desde os anos de 2008, 2009 e 2010 (conforme relação em anexo); C) Apresentou 
cópias de 71 ACPs ajuizadas no ano de 2013, de variados temas, em sua maioria tutela individual saúde (medicamentos).

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: –
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

–

Em tramitação há mais de 180 dias: 92 (sem prorrogação)

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: –
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

02 (sem prorrogação)

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Não apresentou esta-
tística.

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Não apresentou esta-
tística.

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento:
Não apresentou esta-
tística.

Recomendações feitas nos últimos 12 meses 0

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado

Estabelecimentos prisionais:
*Ver observação

Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Não informado
Estabelecimentos de idosos: Não informado
Estabelecimentos de deficientes: Não informado
Estabelecimentos de Saúde: Não informado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Não informado

Fundações: Não informado
Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição automática, de forma igualitária, entre todos os PJs em atuação no órgão.
Obs.: Em relação ao subitem “Visitas realizas em estabelecimentos prisionais”, são realizadas de forma periódicas em sistema de rodízio. 
Além disso, o inspecionado realizou 01 vistoria na Cadeia Pública de Garanhuns em 02/01/2014.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO INSPECIONADO
1) No entender do PJ inspecionado, o MP/PE necessita de um analista processual para cada Promotor, principalmente no interior. Além 
disso, não vê nenhum sentido em limitar o período de atuação dos estagiários para apenas 01 ano. 2) Entende, ainda, que o sistema Arqui-
medes precisa ser aperfeiçoado.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº procedimento Data instauração Situação detectada
Inquérito Civil – Verificar Condições de 
Acessibilidade para Deficientes no muni-
cípio Garanhuns

003/2013 14/11/13
Irregular. Último ato realizado: ata de audiência pública 
dia 21/11/2013. Feito parado desde então, sem qual-
quer abertura de vista ou manifestação ministerial.

Procedimento Preparatório – Notícia 
acerca da falta de saneamento básico no 
distrito de Miracica

01/01/12 24/08/09

Irregular. Último ato realizado: juntada de relatório de 
vistoria da Agência Nacional do Meio Ambiente em 
06/09/2012. Feito parado desde então, sem qualquer 
abertura de vista ou manifestação ministerial.

Procedimento Preparatório – Verificação 
do cumprimento da proibição de venda 
de produtos contendo amianto e outras 
substâncias nocivas à saúde pública

01/02/12 07/03/12
Irregular. Último ato realizado: Expedição de ofícios 
em 09/03/2012. Feito parado desde então, sem qual-
quer abertura de vista ou manifestação ministerial.

Procedimento Preparatório – Denúncia 
de Degradação ambiental na Reserva Bio-
lógica de Pedra Talhada

055/2009 25/06/09

Irregular. Último ato realizado: expedição de ofício em 
18/11/2009. Abertura de vista ao PJ em 03/11/2009. 
Feito parado no Gabinete, desde então, sem qualquer 
manifestação ministerial.
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Procedimento Preparatório – Notícia de 
Ilegalidade do loteamento Jardim Gara-
nhuns

0504/2010

01/06/2009 – 
colheita de ter-
mo de oitiva de 
comunicante

Irregular. Último ato realizado: Despacho em 
13/07/2009 determinando juntada de ofício e pos-
terior abertura de vista. Conclusão ao Promotor em 
01/10/2009 Feito parado no Gabinete, desde então, 
sem qualquer manifestação ministerial.

Procedimento Preparatório – Encami-
nhamento de notícia de fato pelo MPF. 
Adulteração de Combustível Posto Padre 
Cícero Ltda.

0498/2010

04/03/2008 – 
recebimento das 
peças de infor-
mação do MPF 
na PJ.

Irregular. Última (única) diligência realizada: Expedição 
de ofício ao referido posto solicitando cópia de con-
trato social da empresa em 13/03/2008. Feito parado 
desde então, sem qualquer abertura de vista ou mani-
festação ministerial.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1)  O membro inspecionado exerce acumulação na PJ de Saloá, distante aproximadamente 16km de Garanhuns. Nos últimos meses, par-
ticipou da força-tarefa criada para atuar nos municípios de Águas Belas e Itaíba; na semana nacional do Júri; em Saloá; em Sanharó e na 
Turma Recursal do Juizado Especial Cível, segundo alegado, algumas deles concomitantemente. Relata receber gratificação de 20% pela 
acumulação na PJ de Saloá. Informa que o MPPE remunera mal seus membros, não arcando com as despesas que efetivamente são efetua-
das para o exercício das funções. Quando acumula uma terceira ou quarta PJ (e assim sucessivamente), recebe apenas os mesmos 20% de 
gratificação. Relata inexistir regulamentação correta acerca do pagamento de diárias, afirmando que por vezes não recebe tais pagamentos. 
Nos casos de pernoite, afirma requerer o pagamento de diária, que englobaria todas as despesas de alimentação, hospedagem e transporte, 
não sabendo informar o valor. Quando não há pernoite, apresenta requerimento individualizado para ressarcimento de despesas com com-
bustível apenas, juntando NFs de abastecimento. Neste caso, afirma que não recebe o valor integral dos abastecimentos, informando haver 
um cálculo baseado na distância percorrida.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do inspecionado.

21.10. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE GARANHUNS

ATRIBUIÇÕES Patrimônio Público e Social, Infância e Juventude, Educação, Idoso e Fundações e Entidades de Interesse Social
TITULAR Domingos Savio Pereira Agra

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/10/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento;  não exerce o magistério nem a advocacia; respondeu a procedimento administrativo disciplinar, o qual foi arquivado pela 
Comissão do PAD e ratificado pelo CNMP; responde cumulativamente por outro órgão; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; 
afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente no órgão inspecionado às segundas, terças e sextas, de 9h 
às 15h, permanecendo nos outros dias no órgão em que cumula.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre diariamente, de 9h às 15h.

Estrutura física
Estrutura física composta por 01 gabinete e 01 sala para a secretaria, havendo, ainda, 03 estações de 
trabalho, havendo pouco espaço para atendimento ao público e apoio funcional.

Estrutura de pessoal Possui 01 analista ministerial e 01 servidora cedida da Prefeitura que está de licença médica.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema digital e físico.
Sistema de Registro Utiliza pastas digitais e físicas e, no caso de PP e IC, usa também livros.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos?  De-
ve-se requerer o encaminhamento para o Fundo previsto na Lei de Ação Civil pública. Contudo, desde a assunção do membro na PJ, não 
ocorreu nenhum caso concreto.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 63 processos, sendo todas Ações Civis Públicas em tramitação na Vara 
da Fazenda Pública***.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).
Obs.: Afirma que a PJ inspecionada não ajuizou nenhuma ACP em 2013, dando apenas andamento às que já se encontravam em curso. 
Além disso, ajuizou ações cautelares na área de patrimônio público e uma ação de interdição de idoso.***O total de processos refere-se 
às ACPs em tramitação na Vara da Fazenda Pública sem sentença propostas pelo MPPE; não temos a distinção de processo por atribuição 
de cada uma das duas PJDCs, nem de outras Varas – o relatório judicial refere-se indistintamente a autor como MP, sem identificar a Pro-
motoria de Justiça.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 –
Distribuídos no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 –
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Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 –
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 –
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 –
Obs.: Os dados acima não conferem com a estatística da PJ inspecionada, conforme alegado quando da visita. Em relatório encaminhado 
pela CG do MPPE na presente data, haveria apenas 02 procedimentos com vista (carga) na PJ.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 1 2 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Obs.: Na constatação física realizada pela equipe de inspeção, verificou-se a existência de 183 procedimentos (PPs e ICs).

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 10
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

128*

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 06
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

1

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Não soube informar

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Não soube informar

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento:
Não celebrou ne-
nhum. Não  há regis-
tros de TACs em curso.



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

418

Recomendações feitas nos últimos 12 meses –

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado

Estabelecimentos prisionais:
02

Centros de internamentos provisórios: 02
Outras unidades de atendimento: 04
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: 
Obs.: *Em relação ao subitem “Procedimentos Preparatórios”, o Inspecionado informou que assumiu o órgão em menos de 180 dias. 
Relata que, por regra, instaura PP ou IC quando do recebimento de notícias de fato. Porém, como assumiu a PJ em outubro de 2013, 
recebeu muito acervo vindo da 1ª PJDC, sendo que muitos dos procedimentos preparatórios ainda não tinham sido convertidos em PPs. 
Por tal razão, procurou efetuar a conversão de tais procedimentos, tendo efetuado a conversão de aproximadamente 40 PPs em ICs nos 
últimos meses. No entanto, ainda existem diversos PPs que não foram objeto de conversão e que estão em tramitação há bastante tempo.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
O Inspecionado destacou que elaborou, a partir da experiência do colega da Promotoria de Justiça de Venturosa, Marcus Alexandre Tieppo, 
o projeto “Ministério Público presente na Escola”, contendo termo de visita a creches e estabelecimentos de ensino, verificando os itens 
contemplados na Lei de Diretrizes e Bases e outros para a qualidade do ensino.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO INSPECIONADO
Aumento no quadro de apoio funcional.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie
Número do pro-
cedimento

Data da instaura-
ção

Situação detectada

Procedimento Preparatório – Verificar re-
gularidade transporte escolar município

Convertido em 
IC 01/2014

17/04/14 (IC).
Notícia de fato de 
16/04/2007.

Notícia de fato recebida em 16/04/2007. Realização 
de oitivas e algumas diligências nos meses de abril 
e maio de 2007. Último ato em 31/05/2007. Feito 
supostamente encaminhado para análise técnica (não 
há infomração nos autos). Informação do Setor de 
Análise Técnica informando da impossibilidade de 
realização da análise solicitada, datada de 18/02/2013. 
Portaria de conversão em PP de 17/03/2014.

Procedimento Preparatório – Hotel Mon-
te Sinai ocupado por Batalhão PMEPE

IC 021/2010 10/03/03

Irregular. Instauração IC em 10/03/2003. Determi-
nação renovação diligências em 05/08/2010. Des-
pacho em 03/01/2014. Despacho do PJ em atuação 
prorrogando o IC por mais 01 ano, em 24/03/2014.

21.11. ATUAÇÃO NOS FEITOS AFETOS À 1ª VARA DE FAMÍLIA E REGISTRO CIVIL DE 
GARANHUNS

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª Vara de Família e Registro Civil de Garanhuns

TITULAR
PROMOTORIA NÃO CRIADA (as funções são exercidas, de forma cumulativa, pelos membros que compõem 
a região)

SUBSTITUTO
Romualdo Siqueira França (entrevistado) e Marinalva Severina de Almeida (titular da 3ª PJ Cível de Garanhuns 
– a entrevista dela consta no termo da referida promotoria)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 05/06/2012; não reside na comarca de lotação, em razão de dificuldade de moradia; par-
ticipa no momento de curso de aperfeiçoamento, concluindo especialização em Penal e Processo Penal;  não exerce o magistério nem a 
advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não informou se responde cumulativamente por 
outro órgão; recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não informou se houve afastamento das atividades nos últimos 06 meses; cumpre 
expediente no órgão inspecionado às terças e quintas, de 9h às 14h.
Obs.: Como não existe órgão ministerial criado para a atribuição junto à 1ª Vara de Família, os feitos são distribuídos (pares e ímpares) entre 
os 02 membros acima identificados, os quais atuam em sistema de divisão de acumulação. Além disso, no que tange ao presente termo, os 
dados constantes acima referem-se apenas ao Promotor de Justiça Romualdo Siqueira França. Por sua vez, as informações pessoas relativas 
à Dra Marinalva Severina de Almeida constam do termo de inspeção da 3ª PJ Cível de Garanhuns, órgão de sua titularidade.



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

419

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre às terças e quintas, de 9h às 14h.

Estrutura física
Não existe estrutura física própria e de pessoal, sendo utilizada a estrutura da secretaria da PJ de titu-
laridade do membro designado para atuar em tais feitos.

Estrutura de pessoal
Não existe estrutura física própria e de pessoal, sendo utilizada a estrutura da secretaria da PJ de titu-
laridade do membro designado para atuar em tais feitos.

Sistema de Arquivo Utiliza-se o sistema da PJ de titularidade do membro designado para atuar em tais feitos.
Sistema de Registro Utiliza-se o sistema da PJ de titularidade do membro designado para atuar em tais feitos.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos?  Pre-
judicado.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 
Obs.: O sistema Arquimedes não permite a impressão de relatórios por parte do próprio Órgão de Execução inspecionado. No entanto, 
conforme relatório apresentado pela CG do MP/PE na presente data, existem 09 feitos com vista aberta de atribuição junto à 1ª Vara de 
Família e Registro Civil de Garanhuns.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 11 11 12 9 12 9 10 11 9 11 11 11 –
Distribuídos no mês 205 213 169 144 168 263 255 282 174 263 122 221 –
Impulsionados no mês 205 212 172 141 171 262 254 285 172 263 122 223 –
Saldo do mês 11 12 9 12 9 10 11 8 11 11 11 9 –
Audiências judiciais 75 91 7 46 7 144 94 42 61 84 4 58 –
Obs.: Os dados acima não conferem com as informações constantes no relatório encaminhado pela CG do MPPE à equipe de inspeção 
quando da entrevista do inspecionado.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 –
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado

Estabelecimentos prisionais:
Prejudicado

Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Prejudicado

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras nem sugestões/observações por parte do membro inspecionado.

21.12. ATUAÇÃO NOS FEITOS AFETOS À 2ª VARA DE FAMÍLIA E REGISTRO CIVIL DE 
GARANHUNS

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 2ª Vara de Família e Registro Civil de Garanhuns

TITULAR
PROMOTORIA NÃO CRIADA (as funções são exercidas, de forma cumulativa, pelos membros que compõem 
a região)

SUBSTITUTO
José Francisco Basílio de Souza dos Santos (entrevistado) e Giovanna Mastroianni (titular da 2ª PJ Cível de Gara-
nhuns – a entrevista dela consta no termo da referida promotoria)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em agosto/2012; reside em Garanhuns, embora seja titular da Comarca de Ibirajuba, tendo 
autorização para tanto, uma vez que em Ibirajuba não há imóveis disponíveis para aluguel; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela PJ de Ibirajuba; recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(dezembro/2013); cumpre expediente no órgão inspecionado diariamente, de 9h às 16h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre diariamente, de 9h às 16h.
Estrutura física Não existe estrutura física própria e de pessoal, sendo utilizada a estrutura da secretaria da PJ de titu-

laridade do membro designado para atuar em tais feitos.Estrutura de pessoal
Sistema de Arquivo Prejudicado.
Sistema de Registro Prejudicado.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos?  Pre-
judicado
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 
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Obs.: O sistema Arquimedes não permite a impressão de relatórios por parte do próprio Órgão de Execução inspecionado. No entanto, 
conforme relatório apresentado pela CG do MP/PE na presente data, existem 52 (cinquenta e dois) feitos com vista aberta de atribuição 
junto à 1ª Vara de Família de Garanhuns.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 11 11 12 9 12 9 10 11 9 11 11 11 –
Distribuídos no mês 205 213 169 144 168 263 255 282 174 263 122 221 –
Impulsionados no mês 205 212 172 141 171 262 254 285 172 263 122 223 –
Saldo do mês 11 12 9 12 9 10 11 8 11 11 11 9 –
Audiências judiciais 75 91 7 46 7 144 94 42 61 84 4 58 –
Obs.: Os dados acima não conferem com as informações constantes no relatório encaminhado pela CG do MPPE à equipe de inspeção 
quando da entrevista do inspecionado.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 –
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado
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Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado

Estabelecimentos prisionais:
Prejudicado

Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: 

OBSERVAÇÕES
Não foram relatadas experiências inovadoras nem sugestões/observações por parte do membro inspecionado, nem também há informações 
acerca de feitos eventualmente analisados pela equipe de inspeção.

21.13. ATUAÇÃO NOS FEITOS AFETOS À CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E 
ARBITRAGEM DE GARANHUNS

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª e 2ª Varas de Família de Garanhuns

TITULAR
PROMOTORIA NÃO CRIADA (atualmente os feitos refentes à central de conciliação, mediação e arbitragem 
encontram-se distribuídos, pelo próprio Poder Judiciário, para as Varas de Família da Comarca de Garanhuns).

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Obs.: Todos os dados relativos aos membros que atuam nos feitos da central de mediação e arbitragem já constam dos respectivos termos 
de suas pjs de titularidade.
EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Atendimento ao público Prejudicado.
Estrutura física Não existe estrutura física específica para a Central, sendo utilizada a estrutura física e de pessoal dos 

órgãos de titularidade dos promotores designados para atuação nos feitos da Central.Estrutura de pessoal
Sistema de Arquivo Também não existe qualquer tipo de arquivo e controle específico da central. Tais controles são efetua-

dos pelas secretarias das Promotorias de Justiça cujos membros são designados para atuação na Central.Sistema de Registro
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos?  Pre-
judicado
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 02 processos, conforme relatório apresentado à Equipe de Inspeção.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 –
Distribuídos no mês 0 11 8 1 10 18 7 19 3 19 20 67 –
Impulsionados no mês 0 11 8 1 10 18 7 19 3 19 19 66 –
Saldo do mês 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 –
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 –
Obs.: Os dados acima não conferem com aqueles encaminhados pela CG/MPPE à equipe de inspeção quando da entrevista do inspecionado.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não constam movimentações relacionadas ao presente item no período solicitado.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado

Estabelecimentos prisionais:
Prejudicado

Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Prejudicado

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DA EQUIPE
A criação das 02 PJs de Família de Garanhuns, uma vez que, apesar de existirem as atribuições, ainda não existem os órgãos (as atribuições 
das PJs de Família – e, consequentemente, da Central de Mediação – são atualmente realizadas por promotores designados em acumulação).
OBSERVAÇÕES
1) Não existe qualquer tipo de controle individualizado dos feitos referentes à Central de Mediação. Conforme acima afirmado, os proces-
sos são distribuídos para as Varas de Família e o controle de tais feitos são realizados pelas secretarias dos órgãos de execução dos promotores 
de justiça designados para atuação em tais órgãos.
2) Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do membro inspecionado, nem também há informações acerca de processos e 
procedimentos eventualmente analisados pela equipe de inspeção.
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22. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARUARU/PE

22.1. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª e 4ª Varas Cíveis de Caruaru
TITULAR VAGO

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Obs.: Em razão da pouca demanda de serviços bem como pelo fato de as atribuições desta Promotoria de Justiça estarem sendo divididas 
pelos membros que oficiam na 2ª e 3ª PJ de Caruaru, constam apenas as informações referentes aos dados estatísticos abaixo discriminados.
 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 88 77 79 94 95 84 83 82 82 82 81 – –
Distribuídos no mês 3 7 15 2 3 5 2 12 4 0 20 28 –
Impulsionados no mês 14 5 0 1 14 6 3 12 4 1 19 28 –
Saldo do mês 77 79 94 95 84 83 82 82 82 81 82 – –
Audiências judiciais 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro foram modificados, conforme informações ex-
traídas do sistema Arquimedes. Este não emite dados relativos ao saldo do mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco. 
Como o mês de março ainda não foi finalizado, o sistema somente emite o relatório de fevereiro.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

22.2. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª e 4ª Varas Cíveis de Caruaru
TITULAR Antônio Carlos Araújo (em férias no mês de março de 2014)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Obs.: Em razão do membro está de férias, constam apenas as informações referentes aos dados estatísticos abaixo discriminados, uma vez 
que os demais campos restaram prejudicados.
 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 29 30 47 55 60 52 77 55 55 57 51 54 –
Distribuídos no mês 8 20 13 18 14 169 18 20 10 14 17 27 –
Impulsionados no mês 5 2 0 13 21 154 39 21 9 20 14 33 –
Saldo do mês 32 48 60 60 53 67 56 54 56 51 54 48 –
Audiências judiciais 4 2 2 0 2 0 7 2 4 2 0 7 –
Obs.: Não foi possível confirmar a estatística, diante das férias do Promotor de Justiça.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 2 1 7 11 19 0 0
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

22.3. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CARUARU (ANTIGA 5ª PJ CÍVEL)

ATRIBUIÇÕES
Atuação junto à 5ª Vara Cível e Vara da Fazenda Pública (atualmente o entrevista está oficiando também perante 
a 3ª Vara Cível, em razão da ausência de titular na respetiva Promotoria, bem como na Promotoria de Justiça de 
Cupira, Comarca diversa de Caruaru)

TITULAR Frederico José Santos De Oliveira

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em agosto/1994; reside na comarca de lotação; é mestrando em Direitos Humanos, pela UFPE; 
exerce o magistério na Associação Caruaruense de Ensino Superior (ASCES ) e na Universidade do Vale do Ipojuca (UNIFAVILE), ambas 
privadas, perfazendo um total de 09 horas/semana nas duas Instituições; não exerce a advocacia; não respondeu ou está respondendo a 
procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela 1ª PJ Cível, PJ de Cupira e PJ Defesa do Patrimônio Público – nas 
ações de improbidade administrativa resultantes das operações denominadas “Ponto Final 1” e “Ponto Final 2”); não recebeu colaboração 
nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (setembro/2013); cumpre expediente de segunda a sexta de 12h às 18h.
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EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público
Em razão das atribuições da Promotoria, quase não há atendimento ao público. Contudo, havendo 
necessidade de atendimento, este é realizado durante o horário de expediente (12h às 18h), sem agen-
damento.

Estrutura física Conforme registro fotográfico colacionado anteriormente.
Estrutura de pessoal Possui 03 servidores – que servem também a todas as outras promotorias de justiça – e 01 estagiário.
Sistema de Arquivo Ofícios recebidos em arquivo físico e demais peças arquivadas eletronicamente.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 4.700 na 1ª Vara da Fazenda Pública;  4.579 na 2ª Vara da Fazenda 
Pública; 2.902 na 3ª Vara Cível; e 2.978 na 5ª Vara Cível.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 03 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 65 70 89 98 101 96 100 113 100 103 110 – –
Distribuídos no mês 7 28 9 4 17 16 25 27 13 19 22 34 –
Impulsionados no mês 4 7 0 1 23 10 13 38 10 15 33 34 –
Saldo do mês 68 91 98 101 95 102 112 102 103 107 99 – –
Audiências judiciais 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro foram modificados, conforme informações extraí-
das do sistema Arquimedes. Este não emite dados relativos a saldo do mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco. Como 
o mês de março ainda não foi finalizado, o sistema somente emite o relatório de fevereiro.  
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não constam movimentações relacionadas ao presente item no período solicitado.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Conforme atribuições da Promotoria.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Projeto “O MP vai à escola”, desenvolvido na PJ Cupira, que consiste em reuniões com professores para tratar de questões do cotidiano 
dos educadores, esclarecendo dúvidas jurídicas.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES
O Promotor de Justiça entende ser necessária a redistribuição de serviços entre as promotorias, pois algumas estão sobrecarregadas. Cita, 
como exemplo, o pequeno movimento das PJ Cíveis, em contrapartida com o volume excessivo de serviço das Promotorias de Família e 
Cidadania.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do inspecionado.

22.4. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CARUARU (ANTIGA 6ª PJ CÍVEL)

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª Vara de Família e Registros Públicos.
TITULAR VAGO
SUBSTITUTO Sérgio Tenório De França (titular da 2ª PJ Criminal de Caruaru)

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão no início de 2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 2ª PJ Criminal; recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades por motivo de 
férias; cumpre expediente diariamente, de 08h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre de segunda a sexta, de 12h às 18h, sem necessidade de agendamento.
Estrutura física A Promotoria de Justiça não possui estrutura física, pois está VAGA há, aproximadamente, 02 anos.
Estrutura de pessoal Servidores responsáveis pelas atividades administrativas, compartilhados com as demais promotorias.
Sistema de Arquivo O arquivo é realizado em mídia digital.

Sistema de Registro
O registro de carga e baixa de feitos é realizado via sistema Arquimedes. Paralelamente, o Promotor 
também mantém um controle próprio em livro físico.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado.
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EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.854 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 106 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 970 999 963 1037 1090 1116 1086 1043 1103 1085 1074 – –
Distribuídos no mês 164 73 74 103 321 151 106 278 232 114 214 169 –
Impulsionados no mês 135 108 0 50 292 179 149 217 246 122 275 144 –
Saldo do mês 999 964 1037 1090 1119 1088 1043 1104 1089 1077 1013 – –
Audiências judiciais 10 89 67 38 19 20 48 39 17 97 23 – –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsiona-
dos, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes. Referido sistema não emite dados relativos ao saldo do 
mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco, bem como o saldo do mês atual.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não constam movimentações relacionadas ao presente item no período solicitado.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado
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Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição compartilhada com o Dr. Antônio Carlos de Araújo.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES
Entende necessária a realização de concurso para aumentar o número de Promotores de Justiça no Estado, além da contratação de servido-
res para auxiliar nos trabalhos. Ademais, há necessidade de aumento da estrutura física, o que já está sendo providenciado com a construção 
de um anexo.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Os processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do inspecionado, nem também se os processos e procedimentos eventualmente 
analisados se encontravam em situação regular.

22.5. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 1ª Vara Criminal
TITULAR VAGO
SUBSTITUTO Mariana Lamenha Gomes de Barros (entrevistada) e Natália Maria Campelo

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em fevereiro/2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de 
aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente por outro órgão (PJ de Tacaimbó/PE); recebeu colaboração nos últimos 06 meses (Dra. Natália Maria Cam-
pelo); afastou-se das atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a quarta-feira, de 09h às 18h, pois nos 
demais dias está na Promotoria de Justiça de Tacaimbó/PE.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Acontece de segunda a quarta, no período vespertino.
Estrutura física Conforme registro fotográfico colacionado anteriormente.

Estrutura de pessoal
Há 03 servidores responsáveis pelas atividades administrativas, compartilhados com as demais promo-
torias, além de 01 estagiário.

Sistema de Arquivo Ocorre por meio de ofícios recebidos e expedidos.

Sistema de Registro
A carga de remessa dos feitos é realizada via sistema Arquimedes. Paralelamente, a Promotora de Justiça 
mantém um livro protocolo para controle.  

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? São 
destinados a entidades previamente cadastradas no Juízo.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.150 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 20 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 138 141 158 166 217 296 310 292 281 281 277 – –
Distribuídos no mês 14 18 9 78 132 139 33 64 49 40 135 49 –
Impulsionados no mês 11 1 1 31 55 122 50 76 49 43 160 57 –
Saldo do mês 141 158 166 213 294 313 293 280 281 278 252 – –
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 – –
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Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsio-
nados, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes. Referido sistema não emite dados relativos ao saldo 
do mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco, bem como o saldo do mês atual. Como o mês de março ainda não foi 
finalizado, o sistema somente emite o relatório de fevereiro. No que tange às audiências, a Promotora esclarece que realiza em média 10 
audiências por semana.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
Obs.: Não constam movimentações relacionadas ao presente item no período solicitado.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 04
Com vista há mais de 12 meses: 00

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição compartilhada com a Dra. Natália Maria Campelo. A entrevista recebe o processos 
de números pares, enquanto a Dra. Natália os feitos com numeração ímpar.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES
1) Os mutirões de Júri estão sendo realizados com muita frequência, o que eleva sobremaneira o volume de trabalho. Por tal razão, entende 
que todos os Promotores deveriam participar, mesmo aqueles que não possuem atribuições criminais. 2) Também há falta de servidores para 
auxiliar nos trabalhos, reivindicando tratamento equivalente ao de outras Promotorias, como a da Infância. 3) Por fim, relata a dificuldade 
na aquisição de mobiliário para o gabinete.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Ação penal 10988-33.2012.8.17.0480 15.08.2013
Irregular. Com vista para alegações finais desde 
14.06.2013.

Ação penal 4202-70.2012.8.17.0480 25.04.2012
Irregular. Com vista para alegações finais desde 
17.07.2013.

Ação penal 14094-37.2011.8.17.0480 24.11.2011
Irregular. Com vista para alegações finais desde 
21.06.2013.

Ação penal 4442-59.2012.8.17.0480 10.05.2012
Irregular. Com vista para alegações finais desde 
14.06.2013.

OBSERVAÇÕES
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do inspecionado.

22.6. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 2ª Vara Criminal
TITULAR Sérgio Tenório de França

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em setembro/2005; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de 
aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 4ª PJ Cível de Caruaru; recebeu colaboração nos últimos 06 meses (Dra. Natália Maria Campelo, por 3 
meses); não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta, de 08h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Acontece de segunda a sexta, de 08h às 18h.
Estrutura física Conforme registro fotográfico colacionado anteriormente.
Estrutura de pessoal Há servidores responsáveis pelas atividades administrativas, compartilhados com as demais promotorias.
Sistema de Arquivo Pastas físicas para ofícios recebidos e expedidos.

Sistema de Registro
O registro de carga e baixa dos feitos é realizado via sistema Arquimedes. Paralelamente, o Promotor 
de Justiça mantém controle próprio em livro físico.  

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Na Vara 
Criminal, não são realizadas propostas de prestações pecuniárias em suspensões condicionais do processo.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.024 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 44 processos.
ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 106 113 139 181 193 202 193 215 218 188 177 – –
Distribuídos no mês 19 30 44 66 217 146 105 162 130 135 130 221 –
Impulsionados no mês 12 5 1 54 210 153 83 159 160 146 122 219 –
Saldo do mês 113 138 182 193 200 195 215 218 188 177 185 – –
Audiências judiciais 48 21 71 53 60 38 68 6 64 45 61 47 –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsiona-
dos, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes. Referido sistema não emite dados relativos ao saldo do 
mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco, bem como o saldo do mês atual.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
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ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 12
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Distribuição conforme atribuição da Promotoria.
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SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES
Entende ser necessária a realização de concurso para aumentar o número de Promotores de Justiça no Estado, além da contratação de 
servidores para auxiliar nos trabalhos.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Ação penal 1067-50.2012.8.17.0480 14.02.2012 Irregular. Vista para alegações finais desde 29.01.2014.
Ação penal 14215-65.2011.8.17.0480 10.03.2012 Irregular. Vista para alegações finais desde 16.01.2014
Ação penal 7975-36.2006.8.17.0480 05.10.2006 Irregular. Vista para alegações finais desde 29.01.2014.

OBSERVAÇÕES
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do inspecionado.

22.6.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. O membro inspecionado, sobre a constatação de que existiam 
12 (doze) processos com vista há mais de 30 dias, mencionou que não se tratava de processos de réus presos, tanto 
que não se noticia na inspeção que tivesse processo de réus presos em atraso. De outra parte, justificou que tal fato 
ocorreu por conta do excessivo volume de trabalho, cuja demanda, como é de conhecimento em todo âmbito do 
Ministério Público tem levado alguns membros até mesmo a adoecer. Nesse sentido, esclareceu que, no decorrer 
do período, tem audiências criminais todos os dias, de segunda a sexta - feira, tanto pela 2ª Promotoria Criminal, da 
qual é titular, quanto pela 3ª Promotoria de Justiça Cível, e ainda na 41ª Zona Eleitoral. Acrescentou que tão logo se 
realizam as audiências, os processos que se encontram para pareceres, manifestações, alegações finais já são enviados 
ao Ministério Público para as respectivas atuações. Além disso, exortou que ainda há a participação em mutirões do 
Júri, atendimentos e demais ocorrências do cotidiano, o que leva ao desejo que o dia tivesse 48 horas e nossa semana 
14 dias. Por derradeiro, adicionou que a coincidência do recesso forense do período de carnaval, bem como ao fato 
de que, no mês de janeiro vários promotores entram de férias, o que gerou a necessidade de substituí-los, como 
foi o caso. Quanto aos processos e procedimentos analisados, aduziu que consta apenas que apresentavam situação 
irregular, mas não se declinou por qual razão, o que, no seu entender, parece que se fez um comparativo entre a vista 
para alegações finais e as datas da instauração, as quais são bem distantes. Diante de tais circunstâncias, teceu consi-
derações acerca de todos os processos analisados pela equipe de inspeção, conforme segue: I) Ação Penal nº 1067-
50.2012.8.17.0480, com data de instauração de 14.02.2012 e situação irregular: Vista para alegações finais desde 
29.01.2014, esclareceu que a data da instauração se refere ao momento que o feito se inicia, não em fase de Processo 
propriamente dito, mas na fase inquisitorial e oferecimento de denúncia, que fica a cargo da Central de Inquéritos 
na qual não tem atuação. Somente quando a denúncia é recebida pelo juiz, passa a ter atribuição para funcionar no 
feito, antes dessa fase processual, não atua. Pelo Sistema Arquimedes, verifica-se que o citado processo foi encami-
nhado a esta 2ª Promotoria Criminal, no fim do mês, ou seja, no dia 29.01.2014, para Alegações Finais e, no dia 
26.03.2014, foi remetido ao Fórum, com as alegações finais. Acrescentou, ainda, que além das razões já externadas 
que acarretam, por algumas vezes, a ultrapassar o prazo para devolução, foi o período do recesso do carnaval, além 
de outros feriados do mês; II) Ação Penal nº 7975-36.2006.8.17.0480, com data de instauração de 05.10.2006 e 
situação irregular: Vista para alegações finais desde 29.01.2014, informou que ocorreu, exatamente, a mesma situação 
da Ação Penal nº 1067-50.2012.8.17.0480 acima, cujos esclarecimentos são os mesmos já relatados; III) Ação Penal 
nº 14215-65.2011.8.17.0480, com data de instauração de 10.03.2012 e situação Irregular: Vista para alegações finais 
desde 16.01.2014, informou que ocorreu, exatamente, a mesma situação da Ação Penal nº 7975-36.2006.8.17.0480 
acima, apenas com modificação na data da devolução que se deu no dia 05.05.14, cujos esclarecimentos são os mes-
mo já relatados. Assim,  concluiu  que a situação com citação de irregularidade detectada foi, apenas, quanto aos três 
processos acima nominados que, pelo excessivo volume de serviços, acumulação em promotoria diversa, substituição 
automática por férias, atuação pelo período eleitoral, participação em mutirão de júri, atuação em audiências no 
cotidiano, coincidência do recesso forense do carnaval e demais feriados, acarretaram o atraso a respectiva devolu-
ção. Por fim,  consignou que ingressou no Ministério Público no ano de 1999, já perfazendo 15 anos de exercício 
e, nesta respeitável Corregedoria, não consta qualquer reclamação seja de partes ou advogados sobre processos ou 
procedimentos em atraso, assim como registroou que vem fazendo o possível para atender a contento as demandas 
que têm chegado.
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22.7. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à Central de Inquérito e Juizado Especial Criminal
TITULAR Henrique Ramos Rodrigues

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/02/2011; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela PJ de Sanharó; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de 
férias (20 dias em janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta, de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Acontece de segunda a sexta, de 12h às 18h.
Estrutura física Conforme registro fotográfico colacionado anteriormente.

Estrutura de pessoal
Há 03 servidores responsáveis pelas atividades administrativas, compartilhados com as demais promo-
torias, além de 01 estagiário.

Sistema de Arquivo Relatórios do Juizado e pasta de ofícios recebidos.  

Sistema de Registro
Os inquéritos policiais são recebidos e encaminhados via sistema Arquimedes. A carga de termos cir-
cunstanciados, quando necessária (uma vez que atua somente na fase preliminar) é realizada em meio 
físico.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Atual-
mente, os recursos são destinados a uma conta judicial, conforme Resolução do CNJ.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.314 processos no JECRIM.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 08 inquéritos policiais, 01 procedimento de violência doméstica e 01 termo cir-
cunstanciado do Juizado Especial Criminal.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 72 58 58 45 57 57 62 48 58 48 41 – –
Distribuídos no mês 64 44 12 63 38 43 49 41 40 75 98 139 –
Impulsionados no mês 75 43 23 48 38 42 64 28 52 82 98 139 –
Saldo do mês 61 59 47 60 57 58 47 61 46 41 41 – –
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsiona-
dos, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes. Referido sistema não emite dados relativos ao saldo do 
mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco, bem como o saldo do mês atual. Não constam da estatística, ainda, os feitos 
do Juizado Especial Criminal, eis que este não está integrado ao sistema Arquimedes. O Promotor de Justiça possui levantamento manual 
dos feitos do Juizado, tendo recebido 217 e devolvido 208 em fevereiro. Relata, ademais, que realizou 41 transações penais e ofereceu 08 
denúncias no mês passado.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 7 1 1 0 1 1 0 1 3 1 0 6 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00
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Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

00

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

00

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 00
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: As atribuições são divididas entre a 3ª, 6ª e 7ª Promotorias.
Obs.: Não são realizadas visitas para o controle externo da atividade policial.

OBSERVAÇÕES
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do inspecionado, bem como não há informações acerca de eventual análise dos 
processos e procedimentos em curso na Promotoria de Justiça.

22.8. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à Vara do Tribunal do Júri
TITULAR Ana Claudia Walmsley Paiva (dispensada para atuação em outra circunscrição)
SUBSTITUTO Bruno Melquiades Dias Pereira

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 02/06/2011; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela PJ de Agrestina/PE e 5ª PJ Criminal de Caruaru; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se 
afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente durante 04 dias da semana em Caruaru, em regra das 09h às 18h, além de 
oficiar na Promotoria de Justiça de Agrestina durante um dia na semana.
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EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Acontece durante o horário de expediente da Promotoria.
Estrutura física Compartilhada com a 5ª PJ do Júri, conforme registro fotográfico colacionado anteriormente.

Estrutura de pessoal
Há servidores responsáveis pelas atividades administrativas, compartilhados com as demais promotorias, 
além de 01 estagiário.

Sistema de Arquivo  Atualmente não há arquivo físico, apenas virtual.  
Sistema de Registro A carga e a baixa dos autos são realizadas via sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? As 
atribuições não envolvem transações.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.098 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 64 66 83 143 159 147 150 150 119 113 104 – –
Distribuídos no mês 21 29 46 41 87 86 161 47 38 38 90 60 –
Impulsionados no mês 19 8 1 28 104 78 167 71 39 45 83 60 –
Saldo do mês 66 87 128 156 142 155 144 126 118 106 111 – –
Audiências judiciais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsiona-
dos, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes. Referido sistema não emite dados relativos ao saldo do 
mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco. Como o mês de março ainda não foi finalizado, o sistema somente emite o 
relatório de fevereiro. Com relação às audiências, há uma média de 20 a 25 audiências e de 08 a 10 júris mensais.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

Obs.: Não constam movimentações relacionadas ao presente item no período solicitado.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

Prejudicado

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

Prejudicado

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Os processos da Vara do Tribunal do Júri são divididos com a 5ª Promotoria de Justiça 
Criminal.
Obs.: Não são realizadas visitas para o controle externo da atividade policial.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
O Promotor de Justiça entende que a impossibilidade de promotores de justiça concorrerem a cargos eletivos está enfraquecendo a carreira, 
contribuindo para a perda de prerrogativas.
OBSERVAÇÕES
Não foram relatadas experiências inovadoras por parte do inspecionado, bem como não há informações acerca de eventual análise dos 
processos e procedimentos em curso na Promotoria de Justiça.

22.9. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Vara Privativa do Tribunal do Júri
TITULAR VAGO
SUBSTITUTO Bruno Melquiades Dias Pereira

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Obs.: Os dados relacionados ao membro inspecionado constam na 4ª PJ Criminal de Caruaru, razão pela qual constam apenas as informa-
ções referentes aos dados estatísticos abaixo discriminados.
 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 96 91 108 116 117 116 114 108 114 120 101 112 –
Distribuídos no mês 5 15 13 20 61 49 56 51 37 39 87 59 –
Impulsionados no mês 9 1 1 20 59 54 61 45 32 53 77 69 –
Saldo do mês 92 105 120 116 119 111 109 114 119 106 111 102 –
Audiências judiciais 0 0 0 2 3 1 0 10 16 18 9 8 –
Obs.: Não foi possível confirmar a estatística, em razão das férias do Promotor.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 –
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.
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22.10. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à Central de Inquérito e Juizado Especial Criminal
TITULAR Keyller Toscano De Almeida

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em agosto/1999; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela PJ de Canelas e mutirão do Tribunal do Júri; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das 
atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente de segunda a sexta, de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Acontece de segunda a sexta, de 08h às 18h.
Estrutura física Conforme registro fotográfico colacionado anteriormente.

Estrutura de pessoal
Há servidores responsáveis pelas atividades administrativas, compartilhados com as demais promotorias, 
além de 01 estagiário.

Sistema de Arquivo Todas as manifestações são arquivadas digitalmente.  
Sistema de Registro O registro de carga e baixa dos feitos é realizado via sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? É 
realizada depósito em conta do Juízo, conforme resolução do CNJ.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.314 processos no JECRIM.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 03 inquéritos policiais e 18 feitos no JECRIM.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 11 3 4 5 13 5 17 16 9 23 20 – –
Distribuídos no mês 28 67 116 54 3 89 65 62 73 83 110 128 –
Impulsionados no mês 37 64 117 43 9 81 67 66 61 85 117 126 –
Saldo do mês 2 6 3 16 7 13 15 12 21 21 13 – –
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 – –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsiona-
dos, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes. Referido sistema não emite dados relativos ao saldo do 
mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco, bem como o saldo do mês atual. Não constam da estatística, ainda, os feitos 
do Juizado Especial Criminal, eis que este não está integrado ao sistema Arquimedes. O Promotor de Justiça possui levantamento manual 
dos feitos do Juizado, tendo recebido e devolvido 93 em fevereiro. Relata, ademais, que realiza em média 20 audiências por semana.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 1 4 3 4 0 2 2 6 2 4 0 10 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 01
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

01

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

00

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 00
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: As atribuições são divididas entre a 3ª, 6ª e 7ª Promotorias.
Obs.: Como não há presos em Delegacias em Caruaru, as visitas a estabelecimentos penais são realizadas pelas Promotorias de Execuções Penais.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Iniciou um movimento para combater a poluição sonora no Município, fazendo trabalho conjunto com vigilância sanitária, corpo de 
bombeiros e polícia, gerando bons efeitos para a cidade.  
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Notícia de fato Sem número 07.02.2014
Irregular. Recebida em 07.02.2014 e aguardando 
apreciação.

OBSERVAÇÕES
1) Segundo o Promotor de Justiça, o sistema Arquimedes não é confiável no que diz respeito aos dados.
2) Não foram relatadas sugestões/observaçõs por parte do membro inspecionado.

22.11. 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CARUARU (Antiga 3ª PJ Cível)

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à Central de Inquérito e Juizado Especial Criminal
TITULAR Natália Maria Campelo
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DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/04/2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; exerce o magistério na Associação Caruarense de Ensino Superior (ASCES), com 8 horas semanais, às quartas e sábados pela 
manhã, não exercendo cargo administrativo; não exerce a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo 
disciplinar; responde cumulativamente pela 1ª e 2ª PJ Criminal de Caruaru e 105ª Zona Eleitoral; não recebeu colaboração nos últimos 06 
meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (dezembro/2013 e 15 dias em janeiro/2014); com exceção das quartas-feira, quando 
leciona, cumpre expediente nos outros dias, de 12h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público
Diante da natureza das atribuições, os atendimentos não são frequentes, mas, quando necessários, rea-
lizam-se a qualquer momento, salvo se estiver em audiência.

Estrutura física Conforme registro fotográfico colacionado anteriormente.

Estrutura de pessoal
Há servidores responsáveis pelas atividades administrativas, compartilhados com as demais promotorias, 
além de 01 estagiário.

Sistema de Arquivo Todas as manifestações são arquivadas digitalmente.  
Sistema de Registro O registro de carga e baixa dos feitos é realizado via sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Antes 
da Resolução do CNJ, havia doação de cestas básicas para entidades cadastradas perante o Juizado. Atualmente, é realizado depósito bancá-
rio, conforme disposto na Resolução do CNJ.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.314 processos no JECRIM.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 04 inquéritos policiais e 13 termos circunstanciados e 06 ações penais no JECRIM.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 29 64 89 126 147 121 125 124 127 122 122 – –
Distribuídos no mês 114 108 97 91 127 107 47 69 83 28 76 138 –
Impulsionados no mês 81 84 61 70 150 105 47 67 86 31 73 227 –
Saldo do mês 62 88 125 147 124 123 125 126 124 119 125 – –
Audiências judiciais 5 1 6 0 7 0 2 2 0 0 1 – –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsiona-
dos, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes. Referido sistema não emite dados relativos ao saldo do 
mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco, bem como o saldo do mês atual. Não constam da estatística, ainda, os feitos 
do Juizado Especial Criminal, eis que este não está integrado ao sistema Arquimedes.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 3 3 3 3 0 6 0 3 0 0 0 9 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 –

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 12
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 04
Com vista há mais de 6 meses: 01
Com vista há mais de 12 meses: 00

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: 06

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: 00

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 00
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: As atribuições são divididas entre a 3ª, 6ª e 7ª Promotorias.
Obs.: O controle externo da atividade policial não é efetuado com base em visitas às Delegacias de Polícia.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Quando trabalhava na Comarca de Jaboatão, elaborou uma denúncia contra grupo de extermínio, envolvendo 56 réus. Outras denúncias 
contra grupos de extermínio também foram apresentadas, envolvendo vários réus.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Os mutirões de julgamentos no Tribunal do Júri estão prejudicando o desempenho nas demais atividades.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Termo circunstan-
ciado

881-02.2013.8.17.8043 30.06.2013 Irregular. Vista para manifestação em 04.12.2013.

Termo circunstan-
ciado

1651-29.2012.8.17.8043 20.11.2012 Irregular. Vista para manifestação em 14.01.2014.

Termo circunstan-
ciado

747-72.2013.8.17.8043 19.02.2013 Irregular. Vista para manifestação em 09.01.2014.

Ação penal 439-70.2012.8.17.8043 23.01.2013 Irregular. Vista para manifestação em 27.01.2014.
Ação penal 555-76.2012.8.17.8043 03.10.2012 Irregular. Vista para manifestação em 09.01.2014.
Ação penal 647.54.2012.8.17.8043 10.01.2013 Irregular. Vista para manifestação em 13.05.2013.

OBSERVAÇÕES
A Promotora de Justiça informa que desde o início do ano o sistema Arquimedes não está sendo preciso no que diz respeito à baixa dos autos.e
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22.12. 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 3ª Vara Regional de Execução Penal
TITULAR Ronaldo Roberto Lira e Silva

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em novembro/2011; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de 
aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela PJ de Cachoeirinha; recebeu colaboração no mês de fevereiro/2014, quando foram designados mais 03 
promotores para assinar em conjunto as manifestações da Promotoria, objetivando despersonalizar a atuação do entrevistado, em razão de 
ameaças veladas de parentes de presos; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente de segunda a sexta, em regra, 
de 13h às 18h, com exceção das quartas-feira, quando leciona.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Acontece durante o horário de expediente, sem restrições.
Estrutura física Conforme registro fotográfico colacionado anteriormente.
Estrutura de pessoal Há 01 servidor do quadro do MP/PE, 03 cedidos por convênios, além de 01 estagiária.
Sistema de Arquivo Os ofícios são expedidos fisicamente e as demais manifestações arquivadas eletronicamente.
Sistema de Registro O registro de carga e baixa dos feitos é realizado via sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? As 
atribuições da Promotoria de Justiça não englobam a realização de termos de ajustamento de conduta nem transações penais.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 9.176 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 165 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 101 339 509 576 470 620 464 – –
Distribuídos no mês 0 0 0 251 759 873 862 569 1013 610 684 488 –
Impulsionados no mês 0 0 0 150 521 703 795 675 862 767 1114 1083 –
Saldo do mês 0 0 0 101 339 509 576 470 621 463 34 – –
Audiências judiciais 1 0 0 5 0 0 0 25 0 4 0 – –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsiona-
dos, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes e de contato com o Cartório. Referido sistema não emite 
dados relativos ao saldo do mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco, bem como o saldo do mês atual. Como o mês 
de março ainda não foi finalizado, o sistema somente emite o relatório de fevereiro. Com relação às audiências, o Promotor esclarece que 
realiza em média 30 por mês.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 1 0 1 2 16 6 0 13 2 –
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

00

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

00

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado

Estabelecimentos prisionais:
Visitas no mínimo 
mensais

Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Conforme atribuições da Promotoria.
Obs.: Em Pernambuco não existem presos em Delegacias de Polícia.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
Na unidade prisional feminina, há berçário, tendo o Promotor de Justiça iniciado uma intervenção para arrecadar alimentos e roupas para as crianças.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
O Promotor de Justiça entende que seria importante o Estado implantar filmagens internas nas unidades prisionais, disponibilizadas aos 
órgãos de execução penal, para que se possa saber o que realmente se passa no seu interior.

OBSERVAÇÕES
Não há informação acerca de processos e procedimentos eventualmente analisados pela equipe de inspeção.

22.13. 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à 3ª Vara Criminal
TITULAR Sara Souza Silva

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em setembro/2013; reside na comarca de lotação; participa de Doutorado em aspectos jurídicos 
e econômicos da corrupção pela Universidade de Salamanca – Espanha (atualmente, em fase de elaboração de tese, sem aulas presenciais); 
não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumu-
lativamente pela PJ de Brejo da Madre de Deus (em decorrência de férias do titular); não recebeu colaboração nos últimos 06  meses; não 
se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente, em regra, de 14h às 18h.
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EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente na Promotoria, com agendamento prévio.
Estrutura física Conforme registro fotográfico colacionado anteriormente.

Estrutura de pessoal
Há servidores responsáveis pelas atividades administrativas, compartilhados com as demais promotorias, 
além de 01 estagiário.

Sistema de Arquivo Ofícios recebidos e expedidos e termos de declarações.  
Sistema de Registro Todo o registro de entrada e saída de feitos é realizado via sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Em 
suspensões condicionais de processo onde há proposição de prestação pecuniária, a verba é destinada a entidade sem fins lucrativos, previa-
mente cadastrada junto ao Juízo.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.980 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 09 processos.
Obs.: Os processos com vista não se encontravam na Promotoria, mas sim na residência da Promotora, razão pela qual não foi possível 
confirmar fisicamente a informação.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 20 55 102 81 – –
Distribuídos no mês 0 12 19 5 1 0 179 173 161 106 92 116 –
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 170 154 121 129 105 132 –
Saldo do mês 0 12 19 5 1 0 9 39 95 79 68 – –
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 17 55 33 0 106 69 –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsiona-
dos, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes. Referido sistema não emite dados relativos ao saldo do 
mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco, bem como o saldo do mês atual.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Arquivamento s/ Remessa”, 
realizada no mês de janeiro/2014.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado
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Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 dias: 00

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: 00

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: Prejudicado

Qual o critério de recebimento de feitos: Todos os feitos da 3ª Vara Criminal (exceção Inquéritos Policiais).

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
A Promotora de Justiça é viúva do Promotor de Justiça Rossini Alves Couto, vítima de homicídio em 2005. Os executores do crime estão 
presos. Todavia, apesar de ter encaminhado vários ofícios ao Procurador-Geral de Justiça, não tem informações de qualquer investigação em 
face dos autores intelectuais/mandantes, eis que se tratam de dois juízes e de um político influente na região. Tentou várias vezes agendar 
atendimento com o Procurador-Geral de Justiça, mas não obteve sucesso. Relata que já pensou em recorrer ao CNMP, pois também foi 
ameaçada, necessitando inclusive sair da cidade, juntamente com seus filhos. Também não tem conhecimento do destino das denúncias 
formuladas pelo seu marido contra os magistrados e que motivaram sua morte.

OBSERVAÇÕES
Não há relatos de experiências inovadoras nem de informações acerca de processos e procedimentos eventualmente analisados pela equipe 
de inspeção.

22.14. ATUAÇÃO NOS FEITOS AFETOS À 3ª VARA CRIMINAL DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES
Substituída pela 9ª Promotoria de Justiça Criminal (Prejudicada a realização da inspeção, uma vez que a atuação 
nos feitos afetos à 3ª Vara Criminal de Caruaru é realizada atualmente pela 9ª Promotoria de Justiça Criminal).

22.15. ATUAÇÃO NOS FEITOS AFETOS À 4ª VARA CRIMINAL DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES
Substituída pela 10ª Promotoria de Justiça Criminal (Prejudicada a realização da inspeção, uma vez que a atuação 
nos feitos afetos à 4ª Vara Criminal de Caruaru é realizada atualmente pela 10ª Promotoria de Justiça Criminal).

22.16. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Atuação junto à Infância/Juventude e Educação
TITULAR Silvia Amelia De Melo Oliveira

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em outubro/2008; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; respondeu a procedimento administrativo disciplinar, não havendo sanção, pois foi 
reconhecida a prescrição; responde cumulativamente pela PJ de Sairé; recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades 
por motivo de férias (novembro/2013); cumpre expediente às segundas (pela tarde) e pela manhã e tarde às quartas, quintas e sextas-feira. 
Nas terças-feira, atua na PJ de Sairé.
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EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Às quintas-feiras, no período da manhã, a partir das 09h.
Estrutura física Conforme registro fotográfico colacionado anteriormente.

Estrutura de pessoal

Há 02 servidores do quadro efetivo de nível médio e 01 servidor cedido pela Prefeitura de Cachoei-
rinha, também de nível médio ( compartilhados com a 5ª PJDC), além de 01 estagiário e 01 analista 
processual que atende às duas PJ da Infância e a do Patrimônio Público. Há também 01 psicólogo e 01 
pedagoga, que atendem às duas Promotorias da Infância.

Sistema de Arquivo
Pasta de arquivos recebidos. As demais peças são arquivadas no sistema Arquimedes, com algumas 
cópias físicas.

Sistema de Registro
O registro de carga e baixa dos feitos é realizado via sistema Arquimedes. Paralelamente, a Promotora 
mantém também um controle em livro físico.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Os 
recursos são repassados ao Fundo Municipal da Infância.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.358 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 46 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 297 318 366 471 468 551 515 501 428 414 423 – –
Distribuídos no mês 104 102 103 103 378 228 285 119 0 143 378 161 –
Impulsionados no mês 86 60 3 106 295 265 299 185 9 132 279 323 –
Saldo do mês 315 360 466 468 551 514 501 435 419 425 522 – –
Audiências judiciais 23 28 3 6 16 19 14 0 0 0 0 – –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsiona-
dos, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes. Referido sistema não emite dados relativos ao saldo do 
mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco. Como o mês de março ainda não foi finalizado, o sistema somente emite o 
relatório de fevereiro. Com relação às audiências, informa que em média são realizadas 90 por mês, mas não dispõe do número preciso. No 
mês de fevereiro, em razão de férias da magistrada, foram realizadas em torno de 20 audiências.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 13 0 0 1 33 13 2 1 21 15 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 –
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento c/ Remessa 20 0 0 0 6 0 0 1 0 0 1 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 1 4 2 2 1 3 3 0 1 1 0 –
Obs.: Os dados estatísticos do mês de fevereiro, previamente preenchidos, não se encontravam corretos, no que diz respeito à propositura 
de ação civil pública.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: 12
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00
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Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 03
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

00

Em tramitação há mais de 180 dias: 00

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 14
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

00

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

00

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

00

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 00
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 03

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Visitas bimestrais
Outras unidades de atendimento: Visitas trimestrais
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: A distribuição é dividia com a 5ª PJDC, com exceção da matéria de educação.
Obs.: O controle externo da atividade policial não é efetuado com base em visitas às Delegacias de Polícia.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
A Promotora realizou um trabalho na área da educação infantil, ouvindo as comunidades dos bairros para saber a respeito das listas de es-
peras para vagas em creches. Chegou à conclusão de que a lista estava subdimensionada, porque as pessoas não procuravam em razão de já 
saberem da inexistência de vagas. O trabalho resultou na propositura de ação civil pública para construção de creches e matrícula imediata 
de quem está em lista de espera.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
A Promotora relata a necessidade de um analista processual com exclusividade para a Promotoria da Infância, eis que o número de processos 
em andamento no Juízo é muito elevado.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº procedimento Data instauração Situação detectada
Procedimento de apuração de 
ato infracional

04.014.0089.00017/2014-2.2 28.01.2014
Irregular. Vista em 28.01.2014 para ma-
nifestação.

Procedimento de apuração de 
ato infracional

2014/1442867 27.01.2014
Irregular. Vista em 31.01.2014 para ma-
nifestação.

Procedimento de apuração de 
ato infracional

2014/1440011 29.01.2014
Irregular. Vista em 29.01.2014 para ma-
nifestação.
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22.17. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Atuação junto ao Patrimônio Público, Fundações, Associações e Entidades Assistenciais
TITULAR VAGO
SUBSTITUTO Bianca Stella Azevedo Barroso

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em outubro/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela 3ª PJ de Santa Cruz do Capibaribe (da qual é titular) e pelas 1ª e 2ª PJ Cíveis de Santa Cruz do Capibaribe; 
não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias (06/03 a 14/03/2014); cumpre expediente 
no órgão inspecionado, às segundas e quartas, de 09h30min às 12h e das 14 às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público É realizado às quartas-feiras, no período da tarde.
Estrutura física Conforme registro fotográfico colacionado anteriormente.
Estrutura de pessoal 01 analista contábil e 01 servidor cedido pelo Município, além de 01 estagiário.

Sistema de Arquivo
Por meio de ofícios expedidos e recebidos, termos de ajustamento de conduta, iniciais, atas e recomen-
dações. Paralelamente, há registro em sistema eletrônico.

Sistema de Registro Todos os registros são realizados via sistema Arquimedes.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Pre-
judicado.

EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA

Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Prejudicado, em razão das atribuições da Promotoria envolverem 
diversos Juízos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 00 (zero).

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 19 9 7 8 12 10 11 8 7 9 7 – –
Distribuídos no mês 1 1 2 8 4 6 2 4 80 1 4 – –
Impulsionados no mês 10 2 0 4 6 5 5 5 80 3 2 03 –
Saldo do mês 10 8 9 12 10 11 8 7 7 7 9 – –
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsiona-
dos, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes. Referido sistema não emite dados relativos ao saldo do 
mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco. Como o mês de março ainda não foi finalizado, o sistema somente emite o 
relatório de fevereiro.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 4 3 6 2 1 6 10 20 9 7 10 9 –
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída”.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

448

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Sem informação
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Sem informação

Em tramitação há mais de 180 dias: Sem informação

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Sem informação
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Sem informação

Notícias de fato
Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

00

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias: 00
Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 01
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 02

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuticas: Prejudicado
Fundações: 00

Qual o critério de recebimento de feitos: A Promotoria é a única a realizar as atribuições no âmbito do  Patrimônio Público, Fundações, 
Associações e Entidades Assistenciais.
Obs.: Não há controle dos prazos dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis, razão pela qual não foi possível preencher os campos respec-
tivos no questionário. O único controle existente é realizado por meio de planilhas físicas, onde não consta a data da instauração do procedimento. 
O servidor e a Promotora de Justiça aparentam não conhecer o sistema Arquimedes, pois afirmaram não ser possível gerar relatórios dos feitos. Em 
contagem efetuada com base nas planilhas, constatou-se a existência de 30 inquéritos civis e 36 procedimentos preparatórios, além de 92 feitos 
autuados como peças de informações, 01 denúncia on-line e 44 peças de informações de associações e fundações.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
A Promotora, juntamente com 02 colegas, 01 Juiz de Direito e 01 Delegado da Polícia Civil estão organizando para o mês de abril o lan-
çamento de um Fórum Social pela honestidade, a fim de se refletir a prática da improbidade administrativa e os efeitos danosos à sociedade. 
Também será realizado o 1º Seminário de Combate à Corrupção de Caruaru.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
Existe necessidade de disponibilização de ao menos 01 analista processual para atuar na Promotoria, a fim de dar conta dos trabalhos, bem 
como, de 01 promotor de justiça em exercício pleno.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Proc. preparatório 10/2013 20.06.2013

Irregular. Concluso para manifestação desde 
05.08.2013, sem qualquer providência. Há um rela-
tório na capa dos autos, elaborado por analista contá-
bil, datado de 07.01.2014 e ainda não apreciado. Não 
houve prorrogação de prazo.
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Procedimento pre-
paratório

14/2012 19.11.2012

Irregular. Concluso para manifestação desde 
07.12.2012, sem qualquer providência. Há um rela-
tório na capa dos autos, elaborado por analista contá-
bil, datado de 06.01.2014 e ainda não apreciado. Não 
houve prorrogação de prazo.

Procedimento pre-
paratório

15/2012 19.11.2012

Irregular. Concluso para manifestação desde 
14.09.2012, sem qualquer providência. Há um rela-
tório na capa dos autos, elaborado por analista contá-
bil, datado de 09.01.2014 e ainda não apreciado. Não 
houve prorrogação de prazo.

Inquérito civil 65/2006
09.06.2010 (convertido de 
procedimento preparató-
rio)

Irregular. Concluso para manifestação desde 
04.03.2013, sem qualquer providência. A última pror-
rogação de prazo data de 16.01.2013.

Inquérito civil 14/2011
13.08.2012 (convertido de 
procedimento preparató-
rio)

Irregular. Concluso para manifestação desde 
21.05.2013, sem qualquer providência. Há um rela-
tório na capa dos autos, elaborado por analista contá-
bil, datado de 11.12.2013 e ainda não apreciado. Não 
consta prorrogação de prazo.

22.18. 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Atuação junto ao Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo
TITULAR Gilka Maria Almeida Vasconcelos Miranda

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 2004; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfeiçoa-
mento; não exerce o magistério nem a advocacia; respondeu a procedimento administrativo disciplinar, sendo absolvida; responde cumula-
tivamente pela PJ de Turitama; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre 
expediente no órgão inspecionado, às segundas, terças, quintas e sextas, de 8h às 14h. Nas quartas-feira, atua na PJ de Turitama.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público
Diariamente, sem restrição. Nos horários em que a Promotora não se encontra, o atendimento é reali-
zado pelos servidores, que permanecem durante o horário de expediente (12h às 18h).

Estrutura física Conforme registro fotográfico colacionado anteriormente.

Estrutura de pessoal
01 estagiário e 02 servidores (01 do quadro do MP/PE e o outro cedido pela Prefeitura de Joaquim 
Nabuco).

Sistema de Arquivo
Pastas de arquivos expedidos, recebidos e guias. As manifestações ficam arquivadas em mídia digital e 
em pastas físicas.

Sistema de Registro
A carga e baixa de autos é realizada pelo sistema Arquimedes, com acompanhamento simultâneo em 
planilha física.

De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Atual-
mente, os recursos são destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Diante das atribuições da Promotoria, a atuação ocorre perante vários Juízos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 01 processo.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 7 5 4 4 4 3 2 4 7 3 3 – –
Distribuídos no mês 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 02 –
Impulsionados no mês 2 1 0 0 2 1 0 0 4 0 1 01 –
Saldo do mês 5 4 4 4 3 2 4 7 3 3 3 – –
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsiona-
dos, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes. Referido sistema não emite dados relativos ao saldo do 
mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco. Como o mês de março ainda não foi finalizado, o sistema somente emite o 
relatório de fevereiro.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
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Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 34 –
TAC firmado 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 3 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 –
Audiências Extrajudiciais 15 12 2 1 9 6 6 6 0 5 5 15 –

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 01
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 21
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

00

Em tramitação há mais de 180 dias: 00

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 97
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

126

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

00

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

00

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 05
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 10

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado
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Qual o critério de recebimento de feitos: Conforme atribuições da Promotoria.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
A Promotora afirma que provavelmente não possa ser considerada inovadora, mas tem uma atividade intensa de promover conciliações para 
resolver os problemas, com a designação de várias audiências. A resolução das questões acaba sendo mais efetiva do que com a judicialização.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
A estrutura física da Promotoria é insuficiente. Ademais, relata a falta de um técnico ambiental, para a realização de fiscalizações. O órgão 
estadual que realiza tal atividade é deficitário. Muitos procedimentos não tem o andamento adequado pela falta de laudos técnicos.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada
Embargos à execução 
de termo de ajusta-
mento

1417-67.2014.8.17.0480 05.02.2014
Irregular por excesso de prazo. Vista para manifestação 
sobre os embargos em 13.02.2014.

Inquérito civil 32/2011 31.10.2011 Irregular. Não houve prorrogação de prazo.
Inquérito civil 30/2010 31.10.2011 Irregular. Não houve prorrogação de prazo.
Inquérito civil 02/2011 31.10.2011 Irregular. Não houve prorrogação de prazo.

22.19. 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Saúde, Consumidor, Idoso, Pessoa Com Deficiência, Direitos Humanos e Cidadania
TITULAR Paulo Augusto De Freitas Oliveira

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em junho/2012; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aper-
feiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; 
responde cumulativamente pela PJ de Cachoeirinha;  recebeu colaboração nos últimos 06 meses (Dr. Geovany de Sá Leite, titular da PJ 
de Altino); afastou-se das atividades por motivo de férias no corrente mês (o membro se encontra em férias, mas compareceu a fim de ser 
entrevistado); cumpre expediente no órgão inspecionado diariamente, de 9h às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Às terças (de 9h às 18h) e quintas (de 12h às 18h), mediante agendamento, nos casos de urgência.
Estrutura física Conforme registro fotográfico colacionado anteriormente.

Estrutura de pessoal

01 analista jurídico (compartilhado com a Promotoria do Patrimônio Público), 01 técnica, 01 servidor 
cedido pela Prefeitura de Caruaru e 01 servidora terceirizada que faz a parte de atendimento. Existe, 
ainda, 01 psicóloga compartilhada com as Promotorias da Infância e com as demais PJ da Circuns-
crição.

Sistema de Arquivo
Ocorre por meio de ofícios recebidos e expedidos. Por sua vez, as peças processuais são arquivadas 
eletronicamente.  

Sistema de Registro A carga e baixa de autos é realizada pelo sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Quan-
do há celebração de termo de ajuste envolvendo recursos, estes são destinados ao Fundo de Saúde.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): Prejudicado, por se tratar de Promotoria de Justiça com atribuições 
especializadas.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 01 processo, cuja vista é de 26/03/2014, encaminhado ao Dr. Giovany de Sá Leite 
por força das férias do titular.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 16 12 14 16 25 23 28 22 22 26 28 – –
Distribuídos no mês 1 2 2 21 23 10 14 7 17 19 23 09 –
Impulsionados no mês 5 1 0 12 25 5 20 7 12 15 32 08 –
Saldo do mês 12 13 16 25 23 28 22 22 27 30 19 – –
Audiências judiciais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsiona-
dos, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes. Referido sistema não emite dados relativos ao saldo do 
mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco. Como o mês de março ainda não foi finalizado, o sistema somente emite o 
relatório de fevereiro.
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PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 1 0 16 27 19 38 50 21 –
TAC firmado 0 0 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 06 –
Arquivamento s/ Remessa 1 0 11 10 1 12 2 1 0 0 1 135 –
Arquivamento c/ Remessa 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 –

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 01
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

02

Em tramitação há mais de 180 dias: 00

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 15
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

13

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

00

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

00

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 00
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 09
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Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado

Estabelecimentos de idosos:
Visitas periódicas, sem 
normatização de pra-
zo.

Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado

Estabelecimentos de Saúde:
Visitas periódicas, sem 
normatização de pra-
zo.

Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Visitas periódicas, sem 
normatização de pra-
zo.

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: As atribuições são divididas com o Dr. Geovany de Sá Leite, titular da Promotoria de Justiça de 
Altino.
Obs.: Tramitam na Promotoria de Justiça 304 notícias de fato, originadas de atendimentos à população e relativas a direitos individuais. 
Conforme o Promotor de Justiça, é feito um trabalho de Defensoria Pública na Promotoria. A maior parte é resolvida com ofícios do 
Ministério Público. No ano de 2013, foram expedidos 695 ofícios, enquanto em 2014, de janeiro a março, 244.

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
1) Pacto dos Municípios pela Segurança Pública, conforme panfleto anexo. 2) Também houve iniciativa para formalizar uma comissão des-
tinada a visitar as casas noturnas, objetivando evitar tragédias como a de Santa Maria – RS. Está sendo criado um protocolo para a realização 
de grandes eventos, com previsão de horário para término, banheiros químicos, dentre outros.
SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) A estrutura de pessoal é deficitária, não possibilitando sequer o controle correto dos prazos dos inquéritos civis. 2) Há necessidade de 
um dimensionamento das atribuições das Promotorias, para fins de destinação de pessoal e também de redistribuição de serviços. Como 
exemplo, cita a redução significativa do volume de serviços das Promotorias Cíveis. 3) Falta, também, equipe técnica especializada na área 
de saúde. 4) Observa o Promotor que a Corregedoria-Geral do Ministério Público não considera a notícia de fato como dado estatístico, 
o que não permite refletir em dados estatísticos o trabalho da Promotoria.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Número do procedimento Data da instauração Situação detectada

Inquérito civil 2012/609010 31.10.2011
Irregular. Última prorrogação de prazo data de 
31.10.2012.

Inquérito civil 2012/645759 06.03.2012 Irregular. Não consta prorrogação de prazo.
Obs.: Os demais processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

22.19.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Registrada observação do Promotor de Justiça (sugestões/
observações do membro - item 4) no sentido de que “a Corregedoria-Geral do Ministério Público não 
considera notícia de fato como dado estatístico, o que não permite refletir em dados estatísticos o trabalho 
da Promotoria de Justiça”. Esta Corregedoria-Geral procura seguir os critérios taxonômicos nacionais e as 
normas (locais e nacionais) que regulamentam as atividades extrajudiciais do Ministério Público, para fins 
estatísticos e de aferição da qualidade do trabalho desenvolvido pelos membros. Em relação às notícias de fato, 
a eventual solução de casos trazidos ao conhecimento do Ministério Público sem que elas sejam converti-
das em procedimentos preparatórios ou inquéritos civis é contabilizada como “Arquivamento sem remessa 
ao Conselho Superior” (código taxinômico 920107), conforme previsto pela Resolução RES-CSMP nº 
001/2012 (DOE 15/6/2012), em seu art. 6º, parágrafo único (redação dada pela Resolução RES-CSMP 
nº 001/2013 – DOE 11/10/2013). O indeferimento liminar de providência requerida através de notícia de 
fato é também contabilizado (código taxinômico 920084). Assim, a consideração estatística existe. Doutra 
banda, considerando as demandas já existentes nas Promotorias de Justiça locais e o potencial de crescimen-
to econômico dos municípios integrantes da 6ª Circunscrição Ministerial, que tem como sede Caruaru, a 
Corregedoria-Geral, nos autos do processo CPJ nº 020/2013, posicionou-se favoravelmente à readequação 
de atribuições entre as Promotorias de Justiça Cíveis e de Defesa da Cidadania de Caruaru, no sentido de 
ser criada mais uma Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, que assumiu parte das atribuições antes 
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concentradas na 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania Resolução RES-CPJ nº 009/2014 – DOE 
de 06/8/2014).

22.19.2. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Por sua vez, os Promotores de Justiça Paulo Augusto de 
Freitas e Geovany de Sá Leite, acerca das irregularidades encontradas pela inspeção do CNMP, informa-
ram que foram adotadas as seguintes medidas saneadoras, conforme segue: I - Quanto ao Inquérito Civil 
nº2012/609010, que versa sobre as deficiências estruturais e de pessoal do Hospital Regional do Agreste, 
atualmente com 11 volumes, cuja data de instauração é 31/10/2011, foi detectada irregularidade quanto à úl-
tima data de prorrogação, constante como 31/10/2012, pode-se averiguar, analisando o sistema Arquimedes, 
que interdito IC estava em contínua movimentação, mesmo sem estar, formalmente, prorrogado. Mencionou, 
ainda, que tal irregularidade foi sanada, imediatamente após a identificação por parte do órgão correicional 
nacional, não comprometendo o andamento do feito, conforme cópia das Portarias de Prorrogação, juntadas 
às fls. 754/758 dos autos de inspeção. II - Quanto ao Inquérito Civil nº 2012/645759, que versa sobre as 
deficiências estruturais do matadouro público de Caruaru, atualmente com 02 volumes, cuja data de instau-
ração é 06/03/2012, foi detectada irregularidade por ausência de prorrogação de prazo, entretanto, mesmo 
sem a formalização da prorrogação, o referido IC também encontrava-se em permamente movimentação, 
conforme análise do Sistema Arquimedes. Acrescentou, ainda, que tal irregularidade foi sanada, imediata-
mente após a identificação por parte do órgão correicional nacional, não comprometendo o andamento do 
feito, conforme cópia das Portarias de Prorrogação, juntadas às fls. 759/762 dos autos de inspeção. Ademais, 
consignou que, na época da inspeção do CNMP, a 4ª PJ de Defesa da Cidadania de Caruaru tinha atribuições 
nas áreas da Saúde, Idoso, Consumidor e todas as questões de Cidadania remanescentes, estando em trâmite, 
na unidade ministerial inspecionada, 03 Procedimentos Preparatórios, 28 Inquéritos Civis e, por volta de 300 
Notícias de Fato, afora uma grande quantidade de atendimento ao público, além de contar com estrutura 
física e de pessoal de apoio deficitária. Por fim, registraram que passou a elaborar um controle maior por 
meio de planilha, melhorando o monitoramento dos prazos e, por conseguinte, evitando novas ocorrências.

22.20. 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES Infância e Juventude
TITULAR Isabelle Barreto De Almeida

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 01/10/2013; reside na comarca de lotação; participa no momento de curso de especia-
lização em Direito Penal; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo 
disciplinar; responde cumulativamente pela PJ de São Joaquim do Monte; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das 
atividades por motivo de férias (janeiro/2014); cumpre expediente diariamente, de 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público
Às quartas-feiras à tarde, a partir das 13h30min, com limite de 07 pessoas. Quando há necessidade de 
oitiva, designa para quarta-feira pela manhã.

Estrutura física Conforme registro fotográfico colacionado anteriormente.

Estrutura de pessoal

01 analista jurídico (compartilhado com a Promotoria do Patrimônio Público), 01 técnica, 01 servidor 
cedido pela Prefeitura de Caruaru e 01 servidora terceirizada que faz a parte de atendimento. Existe, 
ainda, 01 psicóloga compartilhada com as Promotorias da Infância e com as demais PJ da Circuns-
crição.

Sistema de Arquivo As processuais são arquivadas eletronicamente, via sistema Arquimedes.  
Sistema de Registro A carga e baixa de autos é realizada pelo sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Não 
houve celebração de termo de ajustamento envolvendo recursos.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.358 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 40 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO
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 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 0 0 0 0 0 0 0 0 16 58 12 – –
Distribuídos no mês 2 5 5 0 0 1 0 106 158 70 25 159 –
Impulsionados no mês 0 0 0 0 0 0 0 97 119 118 11 369 –
Saldo do mês 2 5 5 0 0 1 0 9 55 10 26 – –
Audiências judiciais 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 – –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsiona-
dos, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes. Referido sistema não emite dados relativos ao saldo do 
mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco. Como o mês de março ainda não foi finalizado, o sistema somente emite o 
relatório de fevereiro. Com relação às audiências, informa que em média são realizadas 90 por mês, mas não dispõe do número preciso. No 
mês de fevereiro, em razão de férias da magistrada, foram realizadas em torno de 20 audiências.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 1 0 0 0 35 5 4 0 27 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 –
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 –
Obs.: A estatística previamente preenchida não é fidedigna. Não constava a ação civil pública ajuizada contra a FUNASA.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 02
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

01

Em tramitação há mais de 180 dias: 09

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 06
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

00
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Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

00

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

00

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 00
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 01

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Visitas bimestrais
Outras unidades de atendimento: Visitas trimestrais
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: As atribuições são divididas com a 1ª PJDC de Caruaru.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
1) Além da presença de 01 psicólogo e de 01 pedagoga na equipe que atua junto às Promotorias da Infância, seria importante a contratação 
de 01 assistente social. 2) Demais disso, há támbém carência de servidores, necessitando de 01 analista processual e 02 servidores para cada 
Promotoria.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº procedimento Data instauração Situação detectada

Procedimento preparatório 33/2012 15/08/12
Movimentado em 18.03.2014, solicitando informações para possível 
arquivamento. Não houve conversão em inquérito civil diante da 
precariedade dos elementos até agora levantados.

Procedimento preparatório 29/2012 15.08.2012
Movimentado em 20.03.2014, solicitando informações para possível 
arquivamento. Não houve conversão em inquérito civil diante da 
precariedade dos elementos até agora levantados.

Procedimento preparatório 14/2013 24.04.2013
Movimentado em 20.03.2014, solicitando informações para possível 
arquivamento. Não houve conversão em inquérito civil diante da 
precariedade dos elementos até agora levantados.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Não há relato de experiências inovadoras por parte do membro inspecionado.

22.20.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. O membro inspecionado, acerca dos procedimentos anali-
sados pela equipe de inspeção do CNMP, teceu as seguintes considerações: I - PP nº 32/2014 foi remetido ao 
CSMP com promoção pelo arquivamento, através do ofício 520/2014, em 11/09/2014; II -  PP nº 29/2012 
foi remetido ao CSMP com promoção pelo arquivamento, através do ofício 470/2014, em 14/08/2014; III 
- PP nº 14/2013, foi oferecida medida protetiva na Vara Regional da Infância e Juventude de Caruaru/PE.

22.21. ATUAÇÃO NOS FEITOS AFETOS À 2ª VARA DE FAMÍLIA E REGISTRO CIVIL (NÃO HÁ 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIADA)

ATRIBUIÇÕES 2ª Vara de Família e Registro Civil de Caruaru
TITULAR José Raimundo Gonçalves De Carvalho, titular da Promotoria de Justiça de São Caetano.

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em novembro/2011; não reside na comarca de lotação e sim na PJ de São Caetano, da qual é 
titular; não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respon-
dendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela PJ de São Caetano; recebeu colaboração nos últimos 
06 meses da Dra. Ana Paula Santos Marques (titular da PJ de Camocim de São Félix); afastou-se das atividades por motivo de férias (ja-
neiro/2014); cumpre expediente no órgão inspecionado às terças e quintas. Havendo necessidade, contudo, desloca-se nos outros dias da 
semana.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Sem restrição, durante os períodos em que o membro se encontra na Comarca.  
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Estrutura física Não há estrutura física. O membro trabalha na Promotoria de Justiça de São Caetano, onde é o titular.
Estrutura de pessoal Não há estrutura de pessoal.
Sistema de Arquivo As peças processuais são arquivadas em meio digital.
Sistema de Registro O controle de carga e baixa de feitos é feito via sistema Arquimedes.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? As 
atribuições da PJ não comporta a realização de TACs.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 2.701 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: Dado indisponível, uma vez que os processos se encontram na Promotoria de 
Justiça de São Caetano.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 69 150 165 202 175 164 173 144 241 119 126 – –
Distribuídos no mês 151 87 66 132 650 295 280 258 125 88 41 198 –
Impulsionados no mês 68 79 23 161 670 288 320 165 252 83 55 133 –
Saldo do mês 152 158 208 173 155 171 133 237 114 124 112 – –
Audiências judiciais 10 3 9 8 0 38 0 25 9 9 0 0 –
Obs.: A estatística previamente preenchida estava incorreta. Os dados do mês de fevereiro, relativamente a feitos distribuídos e impulsiona-
dos, foram modificados, conforme informações extraídas do sistema Arquimedes. Referido sistema não emite dados relativos ao saldo do 
mês anterior, razão pela qual o campo foi deixado em branco, bem como o de saldo do mês atual. Não há registro no sistema da quantidade 
de audiências.
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS

PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Obs.: Dos dados referentes ao período solicitado, constam apenas movimentações relacionadas ao subitem “Notícia de fato distribuída” e 
“Audiências Extrajudiciais.

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 00
Com vista há mais de 6 meses: 00
Com vista há mais de 12 meses: 00
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Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: Prejudicado
Com vista há mais de 6 meses: Prejudicado
Com vista há mais de 12 meses: Prejudicado

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: Prejudicado
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

Prejudicado

Em tramitação há mais de 180 dias: Prejudicado

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: Prejudicado
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

Prejudicado

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

00

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

00

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos: Divide as atribuições com a Dra. Ana Paula Santos Marques, titular da Promotoria de Justiça de 
Camocim de São Félix.
Obs.: O Promotor de Justiça afirma que, pelo que se recorda, não possui processos com vista com prazo superior a 30 dias. Contudo, não 
pode fazer tal afirmação com absoluta certeza, pois os feitos se encontram em sua Promotoria de titularidade e não houve como realizar 
a conferência por ocasião da inspeção.

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES DO MEMBRO
O maior problema enfrentado no Estado é a falta de estrutura, bem como a quantidade de Promotores. Exemplo disso é a própria situação 
do entrevistado, conforme relato, pois necessita oficiar perante a 2ª Vara de Família de Caruaru, além de sua titularidade, qual seja, a PJ de 
São Caetano.

OBSERVAÇÕES
Não há relato de experiências inovadoras por parte do membro inspecionado, nem de processos e procediementos eventualmente anali-
sados pela equipe de inspeção.

22.22. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SUBSTITUIÇÃO – CIRCUNSCRIÇÃO CARUARU

ATRIBUIÇÕES
Comarcas de 1ª Entrância da 6ª Circunscrição de Caruaru (Prejudicada a realização da inspeção, uma vez que 
o Promotor de Justiça,  Dr. Daniel de Ataíde Martins, está em exercício pleno na 1ª Promotoria de Justiça de 
Bezerros)

22.23. ATUAÇÃO NOS FEITOS AFETOS À CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E 
ARBITRAGEM DE CARUARU

ATRIBUIÇÕES

Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Caruaru (Prejudicada a realização da inspeção, pois não existe 
uma Promotoria de Justiça criada e em funcionamento para a atuação junto à Central de Conciliação, Mediação e 
Arbitragem de Caruaru, respondendo perante o órgão no corrente mês, a título precário, o Dr. Henrique Ramos 
Rodrigues, titular da 3ª Promotoria de Justiça Criminal).

23. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAÍBA/PE
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23.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ITAÍBA

ATRIBUIÇÕES Vara Única
TITULAR Marcelo Tebet Halfeld

DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O membro informou que assumiu o órgão em 20/01/2014; não reside na comarca de lotação, uma vez que é titular da PJ da Comarca de 
Quipapá (circunscrição de Palmares); não participa no momento de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; 
não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; responde cumulativamente pela PJ de Quipapá, da qual é 
titular; recebeu colaboração nos últimos 06 meses; não se afastou das atividades nos últimos 06 meses; cumpre expediente no órgão inspe-
cionado de 9h às 15h, nos dias em que se encontra na Comarca.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Ocorre durante o horário de expediente, ou seja, de 9h às 15h.
Estrutura física Estrutura física composta por 01 sala e 02 estações de  trabalho.
Estrutura de pessoal Possui 01 servidor cedido pela Prefeitura Municipal.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Dire-
cionados para entidades beneficentes da localidade e para o Fundo previsto na Lei nº 7.347/85.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 1.600 processos tramitam na unidade judiciária.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 03 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 14 17 31 5 14 21 17 14 23 16 46 22 –
Distribuídos no mês 31 42 51 38 53 24 22 21 34 57 39 68 –
Impulsionados no mês 28 28 77 29 46 28 25 12 41 27 63 68 –
Saldo do mês 17 31 5 14 21 17 14 23 16 46 22 22 –
Audiências judiciais 0 10 11 1 40 8 1 3 9 2 13 2 –
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 5 0 2 0 0 1 10 7 6 4 12 0 –
TAC firmado 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 –
Arquivamento c/ Remessa 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 –

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 7
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 3
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0
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Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

1

Em tramitação há mais de 180 dias: 20

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 3
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

4

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

12

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: 01
Recomendações feitas nos últimos 12 meses 02

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: 05
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos:  

SUGESTÕES/OBSERVAÇÕES
1) Avalia que deve ser criada alguma forma de atuação despersonalizada para o MP em Comarcas do interior e que possuam contexto 
complexo como é o caso da PJ de Itaíba. Relata que, na prática, apesar de o suporte dado pela Administração Superior, os Promotores de 
Justiça acabam ficando expostos à criminalidade local; 2) O membro relatou que conta atualmente com escolta, restrita ao trajeto, de apenas 
01 Policial Militar cedido pelo Comando do 9º BPM – Garanhuns. No entanto, a equipe de inspeção constatou a sensibilidade do local e 
a exposição dos colegas em atuação na Comarca, notadamente diante do contexto complexo em razão do homicídio sofrido pelo membro 
que era titular da Comarca, indicando a necessidade de reforço na segurança pessoal dos Promotores de Justiça que atuam na PJ ora inspe-
cionada, a ser efetivada com base em plano de segurança haja vista o quadro de sensibilidade e necessidade apresentadas.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº procedimento Data instauração Situação detectada
Homicídio 0000077-30.2009.8.17.0750 18/03/09 Vista aberta desde 14/01/14
Declaração de Ausência 000045-06.2001.8.17.0750 01/04/93 Vista aberta desde 17/02/14
Homicídio 0000233-47.2011.8.17.0750 28/11/05 Vista aberta desde 21/02/14

24. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUAS BELAS/PE

24.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUAS BELAS

ATRIBUIÇÕES Vara Única
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TITULAR Emmanuel Cavalcanti Pacheco
DADOS RELACIONADOS COM O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O membro informou que assumiu o órgão em 14/01/2013; reside na comarca de lotação; não participa no momento de curso de aperfei-
çoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; não 
responde cumulativamente por outro órgão; não recebeu colaboração nos últimos 06 meses; afastou-se das atividades por motivo de férias 
(fevereiro/2014); cumpre expediente diariamente de 9h às 15h, permanecendo às vezes até às 18h.

EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Atendimento ao público Diariamente de 9h às 15h, ocorrendo, às vezes, até às 18h.

Estrutura física
Estrutura física composta por sala única, dividida para o gabinete e a secretaria, com 02 estações de 
trabalho.

Estrutura de pessoal Possui 01 servidor cedido pela Prefeitura Municipal.
Sistema de Arquivo Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico.
Sistema de Registro Utiliza o sistema Arquimedes e arquivo físico.
De que modo são geridos eventuais recursos decorrentes de termos de ajustamento de conduta, transações penais e outros acordos? Aqui-
sição de cestas básicas em favor de pessoas necessitadas e/ou instituições beneficentes.
EM RELAÇÃO À UNIDADE JUDICIÁRIA
Quantidade de processos que tramitam na(s) unidade(s) judiciária(s): 4.000 processos.
Quantidade de feitos com vistas ao Ministério Público: 24 processos.

ESTATÍSTICA DO ÓRGÃO

 PROCESSOS JUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Saldo do mês anterior 6 7 7 7 7 7 6 6 6 12 36 35 –
Distribuídos no mês 33 84 78 13 23 67 32 24 153 49 55 110 –
Impulsionados no mês 33 84 78 13 23 68 32 24 147 25 56 117 –
Saldo do mês 6 7 7 7 7 6 6 6 12 36 35 28 –
Audiências judiciais 18 28 41 23 74 50 27 0 3 13 3 10 –
PROCEDIMENTOS EXTRAJUDICIAIS
PERÍODO Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar
Notícia de fato distribuída 0 0 0 0 0 0 5 5 7 4 8 0 –
TAC firmado 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 –
ACP ajuizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento s/ Remessa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –
Arquivamento c/ Remessa 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 –
Audiências Extrajudiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 –

EM RELAÇÃO AOS FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Inquéritos policiais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Termos circunstanciados
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos criminais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Notícias de atos infracionais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da infância e juventude – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos da inf. e juventude ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0
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Processos cíveis – custos legis
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos cíveis ajuizados pelo MP
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Processos eleitorais
Com vista há mais de 30 dias: 0
Com vista há mais de 6 meses: 0
Com vista há mais de 12 meses: 0

Procedimentos preparatórios

Em tramitação há menos de 90 dias: 0
Em tramitação há mais de 90 e menos de 180 
dias (verificar prorrogação):

1

Em tramitação há mais de 180 dias: 0

Inquéritos civis
Em tramitação há menos de 1 ano: 01
Em tramitação há mais de 1 ano (verificar 
prorrogação):

12

Notícias de fato

Pendentes de análise recebidas nos últimos 30 
dias:

0

Pendentes de análise recebidas há mais de 30 
dias:

0

Termos de ajustamento de conduta pendentes de cumprimento: Prejudicado
Recomendações feitas nos últimos 12 meses Prejudicado

Visitas realizadas

Delegacias de polícia: Prejudicado
Estabelecimentos prisionais: Prejudicado
Centros de internamentos provisórios: Prejudicado
Outras unidades de atendimento: Prejudicado
Estabelecimentos de idosos: Prejudicado
Estabelecimentos de deficientes: Prejudicado
Estabelecimentos de Saúde: Prejudicado
Estabelecimentos de comunidades terapêuti-
cas:

Prejudicado

Fundações: Prejudicado
Qual o critério de recebimento de feitos:  Prejudicado

EXPERIÊNCIAS INOVADORAS
1) O PJ titular afirmou que estão fazendo um mutirão na Comarca para a atuação no Júri, com a realização em torno de 03 plenários 
por semana. Desde dezembro de 2013 até a presente data foram realizados em torno de 30 plenários. Tal atuação, segundo afirmado, tem 
impactado positivamente a sociedade local, que tem sentido a Justiça atuar de maneira mais firme. 2) A PJ em conjunto com o Juízo local 
tem realizado trabalho social de apoio à população carente da localidade, com a destinação de cestas básicas para famílias carentes.
PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ANALISADOS

Espécie Nº procedimento Data instauração Situação detectada
PA – Prestação de Contas de Associações Rurais 2012886015 15/03/2001 Irregular. Vista aberta em 14/11/2013
PA – Prestação de Contas de Associações Rurais 2012886023 15/03/2001 Irregular. Vista aberta em 13/11/2013
Obs.: Os demais processos e procedimentos analisados encontravam-se em situação regular.

OBSERVAÇÕES DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
1) Na tramitação dos feitos relativos à atividade extrajudicial, foi informado pelo inspecionado que a metodologia utilizada até o ano de 
2011 era a de registrar as notícias de fato como PAs, efetuando, posteriormente, a sua conversão em PP, IC ou ajuizando ACPs. Atualmente, 
adota-se a sistemática de registrar as notícias de fato no sistema Arquimedes, abrindo-se posterior vista ao Promotor para manifestação. Nes-
se contexto, na estatística apresentada no item “EM RELAÇÃO AO FEITOS NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO” constam 
28 PAs instaurados entre os anos de 2001 a 2010 (a grande maioria relativa a prestações de contas de associações rurais, os quais, segundo 
informado, já estariam em sua maioria prescritos – conforme observado pelos processos listados como irregulares no item PROCESSOS 
E PROCEDIMENTOS ANALISADOS), 01 PP e 13 IC, conforme relação apresentada à Equipe de Inspeção.
2) Não foram relatadas sugestões/observações por parte do membro inspecionado.

24.1.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua resposta, o membro inspecionado manifestou-se 
acerca dos processos e procedimentos analisados pela equipe de inspeção do CNMP, conforme segue: “Neste 
sentido, em atenção ao relatório preliminar em epígrafe, este órgão ministerial vem informar a Vossa Excelência que em 
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relação aos 02 (dois) procedimentos, únicos, extrajudiciais listados como irregulares no âmbito da Promotoria de Justiça de 
Águas Belas/PE, quais sejam, I) PA – Prestações de Contas de Associações Rurais nº 2012.886015, instaurado em 
15.03.2001 (vista aberta em 14.11.13) e II) PA – Prestações de Contas de Associações Rurais nº 2012.886023, 
também instaurado em 15.03.2001 (vista aberta em 13.11.2013), foram adotadas as seguintes medidas para sanar 
as irregularidades apontadas, respectivamente: 1º) Em relação ao PA – Prestações de Contas de Associações Rurais nº 
2012.886015, instaurado em 15.03.2001 – procedeu-se ao seu arquivamento sem remessa ao CSMP, ante a regula-
ridade, com ressalva, do contrato firmado e ocorrência de prescrição. DOCUMENTO (Arquimedes) nº 4845030; 2º) 
Em relação ao PA – Prestações de Contas de Associações Rurais nº 2012.886023, também instaurado em 15.03.2001 
- procedeu-se ao seu arquivamento sem remessa ao CSMP, ante a regularidade do convênio firmado. DOCUMENTO 
(Arquimedes) nº 4845029.”

25. CONSTATAÇÕES ÁREA-FIM

As atividades realizadas pelas diversas equipes de inspeção evidenciaram a necessidade e conveniência de que 
a unidade inspecionada, por sua Administração Superior ou respectivos órgãos responsáveis possam, queren-
do, manifestarem-se sobre as seguintes constatações:

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

4.1.28. Observações da equipe. Órgão destinatário: Procurador-Geral de Justiça.

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA EM ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

4.2.2.u. Observações da equipe. Órgão destinatário: Procurador-Geral de Justiça.

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA EM ASSUNTOS JURÍDICOS

4.2.3.v. Observações da equipe. Órgão destinatário: Procurador-Geral de Justiça.

COLÉGIO DE PROCURADORES

5.12. Relatório Anual do Colégio. Órgão destinatário: Procurador-Geral de Justiça.

5.15. Sugestões do Secretário do Colégio. Órgão destinatário: Procurador-Geral de Justiça. 

5.17. Observações da Equipe. Órgão destinatário: Procurador-Geral de Justiça.

ORGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA

6.16. Observações da Equipe de Inspeção. Órgão destinatário: Procurador-Geral de Justiça.
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CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

7.10. Controle dos Procedimentos de Movimentação na Carreira. Órgão destinatário: Procurador-Ge-
ral de Justiça.

7.19. Sugestões do Secretário do Colegiado. Órgão destinatário: Procurador-Geral de Justiça.

7.21. Observações da Equipe de Inspeção. Órgão destinatário: Procurador-Geral de Justiça.

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

8.1.1.d.2. Patrícia Carneiro Tavares. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça.

8.1.16. Observações da Equipe de Inspeção. Órgão destinatário: Órgão inspecionado e Procurado-
ria-Geral de Justiça.

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL

9.7. Observações da Equipe de Inspeção. Órgão destinatário: Órgão inspecionado e Procuradoria-Geral 
de Justiça. 

CENTROS DE APOIO OPERACIONAL

10.1.11. Sugestões do titular pelo órgão inspecionado. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de 
Justiça.

10.1.13. Observações da equipe de inspeção. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça.

10.2.10. Relatório Anual. Órgão destinatário: Órgão inspecionado e Procuradoria-Geral de Jus-
tiça.

10.2.11. Observações da equipe de inspeção. Órgão destinatário: Órgão inspecionado e Procurado-
ria-Geral de Justiça.

10.3.12. Observações da equipe de inspeção. Órgão destinatário: Órgão inspecionado e Procurado-
ria-Geral de Justiça.

10.4.11. Observações da equipe de inspeção. Órgão destinatário: Órgão inspecionado e Procurado-
ria-Geral de Justiça.

10.7.11. Observações da equipe de inspeção. Órgão destinatário: Órgão inspecionado e Procurado-
ria-Geral de Justiça.

10.8.13. Observações da equipe de inspeção. Órgão destinatário: Órgão inspecionado e Procurado-
ria-Geral de Justiça.
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10.9.11. Observações da equipe de inspeção. Órgão destinatário: Órgão inspecionado e Procurado-
ria-Geral de Justiça.

OUVIDORIA

11.6. Estrutura de Tecnologia de Informação. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça.

11.9. Sugestões do Titular do Órgão. Órgão destinatário. Procuradoria-Geral de Justiça.  

GAECO

12.2.a. Guilherme Vieira Castro. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça e Conselho 
Superior do Ministério Público.

12.2.b. Tathiana Barros Gomes. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça e Conselho Su-
perior do Ministério Público.

12.8. Sugestões e Observações dos Membros que atuam no GAECO. Órgão destinatário: Procuradoria-
Geral de Justiça. 

PROCURADORIAS DE JUSTIÇA

12. Sugestões/Observações apresentadas pelos Procuradores e Procuradoras de Justiça inspecionados. Órgão 
destinatário: Corregedoria-Geral e Procuradoria-Geral de Justiça.

12. Observações da equipe de inspeção apresentadas em todos os Termos de Inspeção dos Procuradores e 
Procuradoras de Justiça do MPE/RO. Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada e 
Procuradoria-Geral de Justiça.

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

a) Informações e esclarecimentos sobre a estrutura física das unidades do MPPE, relativamente: 1) às con-
dições de instalação das promotorias de justiça da capital (cíveis, fazenda pública, defesa da cidadania e cri-
minal); 2) estrutura física das promotorias de justiça de Cabo de Santo Agostinho, quanto às condições de 
acessibilidade. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça.

b) Informações e esclarecimentos sobre a estrutura de pessoal das promotorias de justiça relativamente: 1) à 
proporção entre o número de servidores (assessoria jurídica e servidores de apoio administrativo) e o núme-
ro de membros do MPPE; 2) à cessão de servidores públicos ao MPSE por outros órgãos; 3) à existência e 
lotação de cargos de oficiais de diligências nas promotorias de justiça. Órgão destinatário: Procuradoria-
Geral de Justiça.

c) Informações e esclarecimentos sobre a ocorrência de situações em que diversas promotorias de justiça, em 
condição de vacância ou de afastamento temporário do titular, ficam sem a designação de nenhum membro 



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

466

em substituição no órgão, como, por exemplo, constatado na 29ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, 25ª 
Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, além das 2ª, 3ª, 7ª, 9ª e 10ª Promotorias de Justiça Criminais 
da Capital. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça. 

d) Informações e esclarecimentos sobre a ocorrência de situações em que o membro do Ministério Público 
acumula funções em órgão diverso daquele de sua titularidade, com colaboração, no entanto, de outro mem-
bro, naquele de sua titularidade (conforme alínea ‘c’ do Relatório Complementar das Promotorias de Justiça 
da Fazenda Pública (item 16.30); Considerações da Equipe sobre as Promotorias de Justiça de Cabo de Santo 
Agostinho; 22ª e 23ª Promotorias de Justiça Cíveis da Capital; 5ª, 11ª e 23ª Promotorias de Justiça de Defesa 
da Cidadania da Capital, 7ª, 15ª, 19ª, 21ª, 23ª Promotorias de Justiça Criminais da Capital; 7ª Promotoria de 
Justiça Criminal Olinda; 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Santo Agostinho; 7ª Promotoria de Justiça 
Criminal de Jaboatão dos Guararapes, 3ª Promotoria de Justiça Cível de Garanhuns, 2ª e 8ª Promotorias 
Criminais e 1ª e 4ª Promotorias de Defesa da Cidadania de Caruaru). Órgão destinatário: Procuradoria-
Geral de Justiça.

e) Informações sobre a distribuição de atribuições em relação aos cargos das Promotorias de Justiça Cíveis e 
de Defesa de Cidadania da Capital, considerando a proporção do volume de trabalho atribuído às unidades 
e a constatação de que diversos promotores de justiça cíveis encontravam-se, por ocasião dos trabalhos de 
inspeção, em situação de acúmulo de funções. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça. 

f) Informações sobre a distribuição de atribuições nos seguintes órgãos: 1) Promotorias de Justiça de Olinda 
(vide considerações da equipe sobre as Promotorias de Justiça de Olinda (item 17.14); 2) Promotorias de 
Justiça de Paulista (especificamente quanto à suposta reduzida demanda das Promotorias de Justiça Cíveis); 3) 
Promotorias de Justiça de Jaboatão dos Guararapes e Caruaru (relativamente à constatação das equipes quan-
to à desproporção entre o volume de trabalho das Promotorias de Justiça Cíveis e as de Defesa da Cidadania). 
Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça.

g) Informações e esclarecimentos sobre a distribuição de atribuições relacionadas ao controle externo da 
atividade policial, conforme constatado no item 12 das observações da equipe de inspeção, no termo da 35ª 
Promotoria de Justiça Criminal da Capital, bem como nos termos de inspeção da 27ª Promotoria de Justiça 
Cível da Capital, das Promotorias de Justiça Criminais de Olinda, de Cabo de Santo Agostinho, de Jaboatão 
dos Guararapes e de Caruaru. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça.

h) Informações e esclarecimentos sobre a existência de Promotorias de Justiça com atribuições ainda não 
previstas normativamente como vinculadas aos respectivos órgãos, que funcionam sob regime de designação 
precária (como, por exemplo, a atuação perante a Central de Cartas de Ordem, Precatórias e Rogatórias da 
Capital, o Juizado Especial Criminal do Idoso da Capital, as promotorias de justiça que oficiam perante a 5ª, 
6ª e 9ª Varas Cíveis da Capital, 3ª Vara da Fazenda Pública de Jaboatão dos Guararapes, 1ª e 2ª Varas de Família 
e Registro Civil de Garanhuns e 2ª Vara de Família e Registro Civil e Central de Conciliação, Mediação e 
Arbitragem de Caruaru). Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça.

i) informações e esclarecimentos sobre os institutos denominados “exercício pleno” (conforme constatado 
nos itens 10 e 11 das observações da equipe de inspeção referentes à 35ª Promotoria de Justiça Criminal da 
capital, à 11ª e 16ª Promotorias de Justiça Criminais da Capital) e “permuta por designação” (conforme con-
siderações da equipe de inspeção sobre as Promotorias de Justiça de Olinda (item 17.14), bem como sobre a 
3ª Promotoria de Justiça Criminal de Paulista), no âmbito do Ministério Público do Estado de Pernambuco.  
Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça. 
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j) Informações e esclarecimentos sobre a inexistência de funcionalidades, no sistema de gestão de autos do 
Ministério Público de Sergipe, relativamente: 1) à possibilidade de extração de dados de produtividade, pelo 
próprio membro, quanto ao número de audiências realizadas e saldos processuais de meses anteriores; 2) à 
impossibilidade de registro de movimentação específica nas situações de redistribuição de uma unidade para 
outra; 3) à existência de limitação do número de caracteres das manifestações de membro registradas nos sis-
tema; 4) à impossibilidade de controle da movimentação dos autos oriundos dos Juizados Especiais, inclusive 
termos circunstanciados. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça.

l) Informações sobre a existência de manual de normas e rotinas administrativas das promotorias de justiça, 
notadamente quanto às atividades relativas à gestão de autos extrajudiciais. Órgão destinatário: Procura-
doria-Geral de Justiça.

m) Informações e esclarecimentos sobre a existência de eventual orientação quanto ao registro da data 
de entrada de autos judiciais no órgão do Ministério Público, e da data da respectiva vista ao promotor de 
justiça responsável, conforme constatações nas Promotorias de Justiça de Fazenda Pública da Capital, cujos 
processos judiciais encontrados nos gabinetes das promotorias de justiça não continham o registro da data 
do efetivo ingresso dos autos no órgão do Ministério Público. Órgão destinatário: Corregedoria-Geral 
do Ministério Público.

n) Informações e esclarecimentos sobre eventual disciplinamento quanto os critérios de recebimento, distri-
buição e tramitação de notícias de fato oriundas do disque-denúncia ou demais canais de comunicação com 
a sociedade civil, conforme considerações das equipes sobre as 1ª e 3ª Promotorias de Justiça de Defesa da 
Cidadania da Capital (alíneas ‘b’ e ‘d’), além das 14ª, 15ª, 25ª, 26ª e 27ª Promotorias de Defesa da Cidadania 
da Capital (alínea ‘b’). Órgão destinatário: Corregedoria-Geral do Ministério Público.

o) Informações e esclarecimentos sobre as considerações da equipe de inspeção relacionadas à reduzida es-
trutura de pessoal de apoio administrativo nas 26ª, 27ª 29ª e 30ª Promotorias de Justiça da Fazenda Pública 
da Capital (item 16.31.c). Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça.

p) Informações e esclarecimentos sobre sugestões/observações dos membros inspecionados em relação às 
14ª, 15ª, 26ª e 27ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (item 16.66). Órgão destina-
tário: Procuradoria-Geral de Justiça (alíneas ‘d’, ‘f ’, ‘h’, ‘m’, ‘p’ e ‘q’).

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEIS DA CAPITAL (item 16)

3ª Promotoria de Justiça Cível da Capital: 

Informações e esclarecimentos sobre o período em que o membro inspecionado cumpre expediente. Órgão 
destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

6ª Promotoria de Justiça Cível da Capital:
Informações e esclarecimentos sobre sugestões/observações do membro (item 5). Órgão destinatário: 
Procuradoria-Geral de Justiça.

8ª Promotoria de Justiça Cível da Capital: 

1)  informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do ministério público (17 processos 
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custos legis com vista há mais de 30 dias). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada.

2) informações e esclarecimentos sobre sugestões/observações do membro (item 4). Órgão destinatário: 
Procuradoria-Geral de Justiça. 

9ª Promotoria de Justiça Cível da Capital: 

Informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (87 processos custos 
legis com vista há mais de 30 dias e 3 processos custos legis com vista há mais de 3 meses). Órgão destina-
tário: responsável pela unidade inspecionada. 

10ª Promotoria de Justiça Cível da Capital: 

Informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados, em suposta situação de ir-
regularidade, e respectivas observações da equipe de inspeção. Órgão destinatário: responsável pela 
unidade inspecionada. 

23ª Promotoria de Justiça Cível da Capital: 

1)  informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do ministério público, relativamente ao 
preenchimento dos dados de processos custos legis com vistas ao Ministério Público. Órgão destinatário: 
responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados, em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

3) informações e esclarecimentos sobre observações da equipe de inspeção. Órgão destinatário: respon-
sável pela unidade. 

24ª Promotoria de Justiça Cível da Capital: 

Informações e esclarecimentos sobre sugestões/observações do membro (itens 1 e 2). Órgão destinatário: 
Procuradoria-Geral de Justiça. 

25ª Promotoria de Justiça Cível da Capital: 

Informações sobre a declaração de que o membro cumpre expediente, em média, 03 vezes por semana, sem dias 
definidos, e nos dias que comparece, seu horário é das 14h às 17h.  Órgão destinatário: responsável pela unidade. 
 
26ª Promotoria de Justiça Cível da Capital: 

1)  informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (16 processos 
cíveis custos legis com vistas há mais de 30 dias). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspe-
cionada. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 
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27ª Promotoria de Justiça Cível da Capital: 

Informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de irre-
gularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DE CIDADANIA DA CAPITAL

1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1)  informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (0 inquéritos 
civis em tramitação; 0 TAC pendente de cumprimento; 0 recomendações feitas nos últimos 12 meses; 383 
notícias de fato pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias). Órgão destinatário: responsável pela 
unidade inspecionada. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade.  Órgão destinatário: responsável pela unidade.

2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

[Informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente a 
desproporção entre os 664 (seiscentos e sessenta e quatro) arquivamentos sem remessa realizados no mês de 
janeiro/2014, em relação ao número de arquivamentos realizados nos outros meses e dados de 0 arquiva-
mentos com remessa e 0 audiências extrajudiciais nos últimos 12 meses. Órgão destinatário: responsável 
pela unidade inspecionada. 

3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (0 inquéritos civis 
em tramitação; 0 TAC pendente de cumprimento; 0 recomendações feitas nos últimos 12 meses; 0 visitas 
realizadas; 386 notícias de fato pendentes de análise, recebidas há mais de 30 dias; 1 procedimento preparató-
rio em tramitação há mais de 180 dias). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de irre-
gularidade e observações da equipe de inspeção (item 2). Órgão destinatário: responsável pela unidade.

4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC firmado, 0 ACP ajuizada, 0 
arquivamentos c/ remessa e 0 audiências extrajudiciais). Órgão destinatário: responsável pela unidade 
inspecionada. 

2) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (0 procedimen-
tos extrajudiciais em tramitação; 0 TAC pendente de cumprimento; 0 recomendações feitas nos últimos 12 
meses; 0 visitas realizadas). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 
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6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC firmado, 0 ACP ajuizada, 1 
arquivamentos c/ remessa e 1 audiência extrajudicial), bem como da desproporção entre o número de 22 
arquivamentos sem remessa realizados no mês de janeiro/2014 e o número de arquivamentos realizado nos 
11 (onze) meses anteriores. Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC firmado, 0 ACP ajuizada e 3 
arquivamentos c/ remessa). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2)  informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (dados não in-
formados). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

3) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados, em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

9ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (Dr. Ulisses de Araújo e Sá Júnior): 

Informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (dados não infor-
mados). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

11ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (Dr. Clovis Sodré): 

1) informações e esclarecimentos sobre a autorização para residência do membro fora da comarca. Órgão 
destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça. 

2) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (dados não in-
formados). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

3) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

11ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (Dra. Helena Capela Gomes): 

Informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de irre-
gularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

12ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (dados não in-
formados). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 
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2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

14ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

Informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente quanto 
aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 ACPs ajuizadas). Órgão destinatário: res-
ponsável pela unidade inspecionada. 

15ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TACs firmados; 0 ACPs ajuizadas). 
Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

16ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital:  

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 (zero) TACs firmados; 1 ACP ajuiza-
da). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada.

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

18ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações e/ou esclarecimentos sobre sugestões/observações do membro, quanto à necessidade de 
implementação de controle de frequência para os servidores do MPPE (item 2). Órgão destinatário: Pro-
curadoria-Geral de Justiça. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

20ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1)  informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (dados não in-
formados). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

23ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

Informações e/ou esclarecimentos sobre sugestões/observações do membro (item 2, “a” e “b”). Órgão des-
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tinatário: Procuradoria-Geral de Justiça.

25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 ACP ajuizada; 3 arquivamentos com 
remessa e 2 audiências extrajudiciais). Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

2) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (27 inquéritos 
civis em tramitação há mais de 1 ano, 23 inquéritos em tramitação há menos de 1 ano, 7 notícias de fato 
pendentes de análise há mais de 30 dias) e observações quanto à localização do Inquérito Civil n. 017/11 
(Arquimedes n. 2012/768840). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

27ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (28 inquéritos 
civis em tramitação há mais de 1 ano, e 1 inquérito em tramitação há menos de 1 ano; 12 notícias de fato 
pendentes de análise há mais de 30 dias). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

30ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações e esclarecimentos sobre o campo “em relação à unidade judiciária”, quanto ao consignado 
em observações sobre a intimação de membros do Ministério Público por mandado. Órgão destinatário: 
Procuradoria-Geral de Justiça. 

2) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TACs firmados; 0 ACPs ajuizadas). 
Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

3) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (21 procedi-
mentos preparatórios em tramitação há mais de 180 dias; proporção entre o número de 74 inquéritos civis 
em tramitação há mais de 1 ano e 54 inquéritos civis em tramitação há menos de 1 ano; 1 notícia de fato 
pendente de análise há mais de 30 dias e 0 (zero) TACs pendentes de cumprimento). Órgão destinatário: 
responsável pela unidade. 

31ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TACs firmados; 0 ACPs ajuizadas). 
Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

32ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 
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1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC firmado, 0 ACP ajuizada, des-
proporção entre o número de 48 arquivamentos c/ remessa realizados nos meses de janeiro e fevereiro/2014 
e o número de 3 arquivamentos realizados nos 11 meses anteriores). Órgão destinatário: responsável pela 
unidade. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre sugestões/observações do membro. Órgão destinatário: Pro-
curadoria-Geral de Justiça. 

33ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (28 procedimen-
tos preparatórios em tramitação há mais de 180 dias). Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

34ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC firmado e 0 ACP ajuizada). 
Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

2) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (dados não in-
formados). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

3) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

36ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TACs firmados; 0 ACPs ajuizadas; 1 
arquivamento com remessa; 1 audiência extrajudicial). Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

2) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (10 procedimen-
tos preparatórios em tramitação há mais de 180 dias; proporção de 57 inquéritos civis em tramitação há mais 
de 1 ano e 8 inquéritos civis em tramitação há menos de 1 ano; 27 notícias de fato pendentes de análise há 
mais de 30 dias). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

3) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

39ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC firmado, 0 ACP ajuizada, des-
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proporção entre o número de 26 arquivamentos s/ remessa realizados nos meses de janeiro e fevereiro/2014 
e o número de 0 arquivamentos realizados nos 11 meses anteriores; 2 arquivamentos com remessa e 0 au-
diências extrajudiciais). Órgão destinatário: responsável pela unidade.

3) informações e/ou esclarecimentos sobre observações da equipe de inspeção. Órgão destinatário: Pro-
curadoria-Geral de Justiça (itens 2, 5, 13 e 14).

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS DA CAPITAL

1ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

1) informações e esclarecimentos sobre as observações sobre o registro e o controle de expedientes e proce-
dimentos internos. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre sugestões/observações do membro (item 3), devido à inexistência 
de promotores de justiça com atribuição criminal em número suficiente para atender às situações de vacância 
temporária ou permanente nessas promotorias. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça. 

2ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

1) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (5 processos cri-
minais com vista há mais de 30 dias e 2 com vista há mais de 12 meses.). Órgão destinatário: responsável 
pela unidade inspecionada. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

3ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

Informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de irre-
gularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

5ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

1) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (1 processo cri-
minal com vista há mais de 30 dias e 9 processos criminais com vista há mais de 6 meses). Órgão destina-
tário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

7ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

1) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (8 processos 
criminais com vista há mais de 30 dias e 2 processos criminais com vista há mais de 6 meses). Órgão desti-
natário: responsável pela unidade inspecionada. 
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2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

9ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

1) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (8 processos 
criminais com vista há mais de 30 dias e 2 processos criminais com vista há mais de 6 meses). Órgão desti-
natário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

10ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

Informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de irre-
gularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

11ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

1) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (8 processos 
criminais com vista há mais de 30 dias e 2 processos criminais com vista há mais de 6 meses). Órgão desti-
natário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

12ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

1) informações e esclarecimentos sobre a designação do titular Dr. Ricardo Lapenda Figueiroa, para 
atuar no Tribunal do Júri.  Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça.  

2) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

14ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

Informações e/ou esclarecimentos sobre sugestões/observações do membro acerca de eventual necessidade 
de alteração do ato de disciplina o funcionamento da Central de Inquéritos. Órgão destinatário: Procura-
doria-Geral de Justiça. 

15ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital (Dr. André Múcio Rabelo de Vasconcelos): 

1) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público, notadamente 
sobre eventual ausência de critérios de recebimentos de feitos.  Órgão destinatário: Procuradoria-Geral 
de Justiça.

2) informações e/ou esclarecimentos sobre sugestões/observações do membro, quanto à necessidade de im-
plementação de medidas de segurança pessoal dos promotores com atuação perante o Tribunal do Júri (item 
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3). Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça. 

19ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

1) informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do ministério público (5 processos cri-
minais com vista há mais de 6 meses).  Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e/ou esclarecimentos sobre sugestões/observações do membro (itens 1 e 2). Órgão desti-
natário: Procuradoria-Geral de Justiça. 

21ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital (Dr. Frederico Guilherme da Fonseca Magalhães):  

Informações sobre o critério de recebimento de feitos, frente à distribuição dos feitos entre os membros 
designados, tendo por pressuposto “as disponibilidades de cada membro”. Órgão destinatário: Procura-
doria-Geral de Justiça. 

21ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital (Dr. Maxuell Anderson de Lucena Vignoli): 

Informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público, notadamente quan-
to à ausência de registro de atuação extrajudicial e tramitação de procedimentos extrajudiciais, bem como o 
teor do quanto consignado no tópico “observações” desse campo específico do termo de inspeção.  Órgão 
destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

21ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital (Dr. Marco Aurélio F. da Silva): 

Informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de irre-
gularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada.

27ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

Informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados (27ª PJ Criminal) em suposta 
situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

28ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

Informações e/ou esclarecimentos sobre observações da equipe de inspeção, quanto ao reduzido número de 
promotores de justiça titulares em exercício na Central de Inquéritos (item 1). Órgão (s) destinatário (s): 
Procuradoria-Geral de Justiça.

30ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital (Dr. Carlos Eduardo D. Seabra): 

Informações e esclarecimentos sobre a autorização do membro para residir fora da comarca. Órgão desti-
natário: Procuradoria-Geral de Justiça. 
 
35ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

1) Informações e esclarecimentos sobre as atribuições da 35ª PJ de Justiça Criminal da Capital. Órgão des-
tinatário: Procuradoria-Geral de Justiça. 
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2) informações e/ou esclarecimentos sobre observações da equipe de inspeção (itens 1, 4, 5, 6, 7 e 9).  Órgão 
destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça.

37ª Promotoria de Justiça de Criminal da Capital: 

1) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

2) informações e/ou esclarecimentos sobre observações da equipe de inspeção (item 1). Órgão destinatá-
rio: Procuradoria-Geral de Justiça.

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE OLINDA (item 17)

Constatações Gerais: Informações e esclarecimentos sobre as considerações da equipe de inspeção quanto 
às Promotorias de Justiça de Olinda (item 17.14): Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça 
(itens “d” e “e”).

1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses - 0 TAC firmado, 0 ACP ajuizada, ar-
quivamentos sem remessa nos meses de julho e agosto de 2013 (46 e 77), considerando o número de notícias 
de fato distribuídas no mesmo período, arquivamentos com remessa (10) e número de audiências extraju-
diciais, especialmente no mês de março de 2014 (60), no que se refere à desproporção quando comparados 
aos números demais meses do período. Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2)  informações e/ou esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (34 notícias de 
atos infracionais com vista há mais de 30 dias; 47 processos da infância e juventude – custos legis, com vista 
há mais de 30 dias; 20 processos da infância e juventude ajuizados pelo MP com vista há mais de 30 dias; 57 
procedimentos preparatórios em tramitação há mais de 180 dias; proporção entre o número de inquéritos 
civis públicos em tramitação há mais de 01 ano (35 ICPS) e há menos de 01 ano (zero) ICPs); número de 
recomendações e visitas realizadas nos últimos 12 meses (zero) e observações). Órgão destinatário: res-
ponsável pela unidade inspecionada. 

3) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em situação de suposta 
irregularidade.  Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda: 

Informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente quanto 
aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 ACP e 0 audiências extrajudiciais no perío-
do). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda: 
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1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (01 TAC, 0 (zero) ACP e 01 audiência 
extrajudicial no período). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) Informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. 

3) informações e esclarecimentos sobre observações da equipe de inspeção (item 2). Órgão destinatário: 
responsável pela unidade inspecionada. 

2ª Promotoria de Justiça Criminal de Olinda: 

Informações e esclarecimentos quanto à autorização do membro para residir fora da Comarca. Órgão des-
tinatário: Procuradoria-Geral de Justiça. 

3ª Promotoria de Justiça Criminal de Olinda: 

Informações e/ou esclarecimentos sobre observações da equipe de inspeção.  Órgão destinatário: respon-
sável pela unidade.

6ª Promotoria de Justiça Criminal de Olinda: 

1) informações e esclarecimentos sobre sugestões/observações do membro (itens 1, 2, 3 e 4). Órgão desti-
natário: Procuradoria-Geral de Justiça. 

2) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de irregu-
laridade. Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada.

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PAULISTA (item 18)

2ª Promotoria de Justiça Cível de Paulista: 

Informações e esclarecimentos sobre observações da equipe de inspeção. Órgão destinatário: responsável 
pela unidade inspecionada.

1ª Promotoria de Justiça de Cidadania de Paulista: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC firmado; 0 ACP ajuizada, 0 
arquivamento c/ remessa e 0 audiências extrajudiciais). Órgão destinatário: responsável pela unidade 
inspecionada. 

2) informações e esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (21 notícias de atos 
infracionais com vista há mais de 30 dias, 13 notícias de atos infracionais com vista há mais de 6 meses e 2 
notícias de atos infracionais com vistas há mais de 12 meses; 10 processos da infância e juventude custos legis 
com vista há mais de 30 dias; 19 processos da infância e juventude ajuizados pelo MP com vista há mais de 
30 dias; dados sobre número de inquéritos civis, procedimentos preparatórios e notícias de fato prejudicados; 
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0 (zero) TAC em andamento e 0 (zero) recomendações feitas nos últimos 12 meses). Órgão destinatário: 
responsável pela unidade inspecionada. 

3) informações e esclarecimentos em relação aos processos e procedimentos analisados.  Órgão destinatá-
rio: responsável pela unidade inspecionada. 

4) informações e esclarecimentos sobre observações da equipe de inspeção. Órgão destinatário: responsá-
vel pela unidade inspecionada (itens 3 e 4) e Procuradoria-Geral de Justiça (item 5).  

4ª Promotoria de Justiça de Cidadania de Paulista: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (1 TAC firmado; 0 ACP ajuizada, 3 
audiências extrajudiciais). Órgão destinatário: unidade inspecionada. 

2) informações e esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (28 procedimentos 
preparatórios há mais de 180 dias; 169 notícias de fato recebidas há mais de 30 dias). Órgão destinatário: 
responsável pela unidade inspecionada. 

3) informações e/ou esclarecimentos sobre sugestões/observações do membro (itens 1 e 2). Órgão desti-
natário: Procuradoria Geral de Justiça.  

4) informações e/ou esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

PROMOTORIAS DE CABO DE SANTO AGOSTINHO (item 19)

1ª Promotoria de Justiça Cível de Santo Agostinho: 

Informações e esclarecimentos sobre sugestões/observações do membro (itens 1). Órgão destinatário: 
Procuradoria-Geral de Justiça.

1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Santo Agostinho: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC firmado, 2 ACPs ajuizadas e 
18 arquivamentos sem remessa todos no mês de março de 2014; 0 arquivamentos com remessa; 0 audiências 
extrajudiciais). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (9 notícias de atos 
infracionais com vista há mais de 30 dias; 0 procedimentos preparatórios em tramitação; 0 inquéritos civis 
públicos em tramitação). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

3) informações e esclarecimentos em relação aos processos e procedimentos analisados em suposta situação 
de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada.
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2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Santo Agostinho: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC firmado e 2 ACPs ajuizadas). 
Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (2 procedimentos 
preparatórios em tramitação há mais de 90 dias e há menos de 180 dias, sem prorrogação; 27 inquéritos civis 
em tramitação há mais de 1 ano, sem prorrogação, observações sobre a realização de visitas a estabelecimentos 
sob fiscalização do Ministério Público). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada.  

3) informações e esclarecimentos em relação aos processos e procedimentos analisados em suposta situação 
de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada.

1ª Promotoria de Justiça Criminal de Santo Agostinho: 

1) informações e esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (4 inquéritos policiais 
com vista há mais de 30 dias; 2 inquéritos policiais com vista há mais de 6 meses; dados relativos ao número 
de procedimentos preparatórios e inquéritos civis em tramitação e visitas realizadas em estabelecimentos sob 
fiscalização do Ministério Público). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada.  

2) informações e esclarecimentos em relação aos processos e procedimentos analisados em suposta situação 
de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada.

2ª Promotoria de Justiça Criminal de Santo Agostinho: 

1) informações e esclarecimentos em relação aos feitos no órgão do Ministério Público (18 inquéritos poli-
ciais com vista há mais de 30 dias e 17 inquéritos policiais com vista há mais de 6 meses; 7 termos circuns-
tanciados com vista há mais de 30 dias, 2 termos circunstanciados com vista há mais de 6 meses; 7 processos 
criminais com vista há mais de 30 dias). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e esclarecimentos sobre autuação e registro de comunicações fiscais dirigidas ao Ministério 
Público pela Secretaria Estadual da Fazenda.  Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

3) informações e esclarecimentos em relação aos processos e procedimentos analisados em suposta situação 
de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada.

3ª Promotoria de Justiça Criminal de Santo Agostinho: 

Informações e esclarecimentos em relação aos processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada.

4ª Promotoria de Justiça Criminal de Santo Agostinho: 

Informações e esclarecimentos em relação aos processos e procedimentos analisados em suposta situação de 
irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada.
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PROMOTORIAS DE JABOATÃO DE GUARARAPES (item 20)

1ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaboatão dos Guararapes: 

Informações e esclarecimentos sobre sugestões/observações do membro (itens 1 e 2). Órgão destinatário: 
Procuradoria-Geral de Justiça. 

3ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaboatão dos Guararapes: 

Informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de irregula-
ridade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

8ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaboatão dos Guararapes: 

Informações e esclarecimentos em relação a observações da equipe de inspeção (item 1).  Órgão destina-
tário: Procuradoria-Geral de Justiça.

5ª Promotoria de Justiça Cível de Jaboatão dos Guararapes:  

Informações e esclarecimentos sobre o constante no campo de observações, em relação aos feitos no órgão 
do Ministério Público. Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada.

3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Jaboatão dos Guararapes: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC e 0 ACP ajuizadas). Órgão 
destinatário: responsável pela unidade. 

2) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de irregu-
laridade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

3) informações e esclarecimentos sobre observações da equipe de inspeção. Órgão destinatário: respon-
sável pela unidade (item 2).

4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Jaboatão dos Guararapes: 

1) informações e observações sobre sugestões/observações do membro. Órgão destinatário: Procurado-
ria-Geral de Justiça. 

2) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de irregu-
laridade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Jaboatão dos Guararapes: 

Informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de irregula-
ridade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.
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6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Jaboatão dos Guararapes: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC firmado e 01 ACP ajuizada). 
Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

2) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de irregu-
laridade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

PROMOTORIAS DE GARANHUNS (item 21)

2ª Promotoria de Justiça Cível de Garanhuns – antiga 3ª PJ Cível: 

1) informações e esclarecimentos sobre estatística do órgão procedimentos extrajudiciais, no tocante à ausên-
cia de registro e controle nos atendimentos ao público realizados pela promotoria de justiça. Órgão desti-
natário: responsável pela unidade. 

2) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em suposta situação de irregu-
laridade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

2ª Promotoria de Justiça Criminal de Garanhuns – antiga 1ª PJ Cível: 

Informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação aos feitos judiciais em 
suposta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

3ª Promotoria de Justiça Criminal de Garanhuns – antiga 5ª PJ Cível: 

1) informações e esclarecimentos com relação aos feitos no órgão do Ministério Público (16 processos cri-
minais com vistas há mais de 30 dias). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação aos feitos judiciais 
em suposta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

4ª Promotoria de Justiça Criminal de Garanhuns: 

Informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação aos feitos judiciais em 
suposta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Garanhuns: 

1) informações e esclarecimentos sobre estatística do órgão processos judiciais e procedimentos extrajudiciais, 
no tocante ao teor do consignado no campo de observações pela equipe de inspeção. Órgão destinatário: 
responsável pela unidade. 

2) informações e esclarecimentos com relação aos feitos no órgão do Ministério Público (92 procedimentos 
preparatórios em tramitação há mais de 180 dias; 02 inquéritos civis em tramitação há mais de 01 ano sem 
prorrogação, não apresentação de estatísticas sobre as notícias de fato; observações sobre as visitas realizadas 



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

483

em estabelecimentos prisionais). Órgão destinatário: Responsável pela unidade inspecionada. 

3) informações e esclarecimentos com relação a observações e sugestões do membro (item 01). Órgão des-
tinatário: Procuradoria-Geral de Justiça. 

4) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação aos feitos judiciais 
em suposta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Garanhuns: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC firmado; 0 ACP ajuizada, 0 
arquivamento sem remessa; 0 arquivamento com remessa; 0 audiência extrajudicial). Órgão destinatário: 
responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação aos feitos judiciais 
em suposta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

ATUAÇÃO NOS FEITOS AFETOS À 1ª VARA DE FAMÍLIA E REGISTRO CIVIL DE GA-
RANHUNS (Dr. Romualdo Siqueira França): 

Informações e/ou esclarecimentos sobre a existência de autorização para que o membro entrevistado resida 
fora da Comarca. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça. 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARUARU (item 22)

1ª Promotoria de Justiça Criminal de Caruaru: 

1) informações e esclarecimentos com relação aos feitos no órgão do Ministério Público (04 processos cri-
minais com vistas há mais de 6 meses).  Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

2) informações e esclarecimentos com relação a observações e sugestões do membro (item 1). Órgão des-
tinatário: Procuradoria-Geral de Justiça. 

3) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação aos feitos judiciais 
em suposta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

2ª Promotoria de Justiça Criminal de Caruaru: 

1) informações e esclarecimentos com relação aos feitos no órgão do Ministério Público (12 processos cri-
minais com vistas há mais de 30 meses). Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

2) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação aos feitos judiciais 
em suposta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

4ª Promotoria de Justiça Criminal de Caruaru: 
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Informações e/ou esclarecimentos sobre a autorização da titular Dra. Ana Claudia Walmsley Paiva para atua-
ção em outra circunscrição e sobre a acumulação de função do membro entrevistado junto à PJ de Agrestina/
PE e à 5ª PJ Criminal de Caruaru/PE. Órgão destinatário: Procuradoria-Geral de Justiça. 

7ª Promotoria de Justiça Criminal de Caruaru (antiga 3ª PJ Cível): 

1) informações e esclarecimentos com relação aos feitos no órgão do Ministério Público (12 termos cir-
cunstanciados com vista há mais de 30 dias; 04 processos criminais com vista há mais de 30 dias; 1 processo 
criminal com vista há mais de 6 meses). Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

2) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação aos autos em supos-
ta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

9ª Promotoria de Justiça Criminal de Caruaru: 

1) informações e/ou esclarecimentos sobre o quanto constante no campo em relação à unidade judiciária, 
no que diz respeito a “estarem os processos na residência da promotora de justiça”. Órgão destinatário: 
responsável pela unidade inspecionada.  

2) informações e esclarecimentos com relação a observações e sugestões do membro. Órgão destinatário: 
Procuradoria-Geral de Justiça.

1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC firmado; 1 ACP ajuizada; 3 
arquivamentos s/ remessa). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e esclarecimentos com relação aos feitos no órgão do Ministério Público (12 notícias de atos 
infracionais com vista há mais de 30 dias). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

3) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação ao procedimento 
em suposta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC firmado; 1 ACP ajuizada; 0 
arquivamentos s/ remessa, 0 arquivamentos c/ remessa, 0 audiências extrajudiciais).  Órgão destinatário: 
responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e esclarecimentos com relação aos feitos no órgão do Ministério Público (ausência e in-
formações sobre o número de procedimentos preparatórios e inquéritos civis em tramitação no órgão e 
conteúdo das observações consignadas pela equipe de inspeção). Órgão destinatário: responsável pela 
unidade inspecionada. 

3) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação ao procedimento 
em suposta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.
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3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 ACP ajuizada; 0 arquivamentos s/ re-
messa, 25 arquivamentos c/ remessa (concentrados num único - mês fevereiro/2014). Órgão destinatário: 
responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação ao procedimento 
em suposta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (desproporção entre o número de arqui-
vamentos sem remessa realizados no mês de fevereiro/14 e nos 11 meses anteriores; 01 audiência extrajudicial 
nos últimos 12 meses). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e esclarecimentos com relação aos feitos no órgão do Ministério Público, relativamente à 
observação quanto ao número de notícias de fato instauradas para acompanhamento de demandas individuais 
(304 notícias de fato). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

3) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação ao procedimento 
em suposta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 TAC firmado; 1 ACP ajuizada, des-
proporção entre o número de 30 arquivamentos sem remessa realizados no mês de fevereiro/2014 e o 1 ar-
quivamento realizado nos 11 meses anteriores; 0 (zero) arquivamentos c/ remessa; 1 audiência extrajudicial). 
Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

2) informações e esclarecimentos com relação aos feitos no órgão do Ministério Público (9 procedimentos 
preparatórios em tramitação há mais de 180 dias). Órgão destinatário: responsável pela unidade ins-
pecionada. 

3) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação ao procedimento 
em suposta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAÍBA (item 23)

Promotoria de Justiça Criminal de Itaíba: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente quanto 
aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (1 TAC firmado, 3 arquivamentos sem remessa, 2 
arquivamentos com remessa e 03 audiências extrajudiciais). Órgão destinatário: responsável pela unidade. 
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2) informações e esclarecimentos com relação aos feitos no órgão do Ministério Público (7 inquéritos po-
liciais com vista há mais de 30 dias; 3 processos criminais com vista há mais de 30 dias; 20 procedimentos 
preparatórios em tramitação há mais de 180 dias e 12 notícias de fato pendentes de análise há mais de 30 
dias). Órgão destinatário: responsável pela unidade inspecionada. 

3) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação ao procedimento 
em suposta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUAS BELAS (item 24)

Promotoria de Justiça Criminal de Águas Belas: 

1) informações sobre a estatística do órgão em relação aos procedimentos extrajudiciais, nomeadamente 
quanto aos dados de produtividade registrados nos últimos 12 meses (0 ACP ajuizada, 2 arquivamentos sem 
remessa, 3 arquivamentos com remessa e 0 audiências extrajudiciais). Órgão destinatário: responsável 
pela unidade. 

2) informações e esclarecimentos com relação aos feitos no órgão do Ministério Público (número procedi-
mentos extrajudiciais em tramitação na unidade; a proporção entre 1 inquérito civil em tramitação há menos 
de 1 ano e 12 inquéritos civis em tramitação há mais de 1 ano; 0 recomendações nos últimos 12 meses e 0 
visitas realizadas). Órgão destinatário: responsável pela unidade. 

3) informações e esclarecimentos sobre processos e procedimentos analisados em relação ao procedimento 
em suposta situação de irregularidade. Órgão destinatário: responsável pela unidade.

25.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As seguintes situações deixaram de ser objeto de proposições desta Corregedoria Nacional, uma vez que 
encontraram encaminhamentos prévios a partir da instauração de procedimentos próprios no âmbito do 
Conselho Nacional do Ministério Público:

a) Em relação à 10ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, foram constatados no termo de inspeção 3 
processos judiciais em situação de irregularidade (Processo Judicial nº 0174104-03.2012 com vista des-
de 10/11/2013). A constatação ensejou a instauração da Representação por Inércia ou Excesso de Prazo 
nº 1.333/2014-59, de relatoria do Exmo. Conselheiro Alexandre Berzosa Saliba, a qual restou arquivada 
sem necessidade de desdobramentos disciplinares.

b) Por ocasião da inspeção na 23ª Promotoria de Justiça Cível da Capital, evidenciou-se o seguinte: 1) 
não foram informados dados sobre o número de processos judiciais com vista aberta ao Ministério 
Público pelo membro inspecionado; 2) foram constatados processos e procedimentos em situação de 
irregularidade em número significativo e com prazo bastante acima do razoável. A constatação ensejou 
a instauração da Representação por Inércia ou Excesso de Prazo nº 1.338/2014-92, de relatoria do Exmo. 
Conselheiro Antônio Pereira Duarte, a qual restou arquivada sem necessidade de desdobramentos dis-
ciplinares.
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c) Na inspeção da 12ª Promotoria de Defesa da Cidadania da Capital, constatou-se o seguinte: 1) não 
foram informados os dados solicitados pela Corregedoria Nacional sobre o número de procedimentos 
extrajudiciais em andamento; 2) procedimentos foram constatados em situação de irregularidade. A 
situação foi objeto de Representação por Inércia ou Excesso de Prazo nº 0.00.000.001332/2014-15, de 
relatoria do Exmo. Conselheiro Cláudio Henrique Portela do Rego, a qual restou arquivada em função 
da regularização dos feitos listados no termo de inspeção e das justificativas apresentadas pelos res-
ponsáveis pela unidade inspecionada, sem necessidade de desdobramentos disciplinares. 

d) Em relação a inspeção na 21ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, foram consta-
tados processos e procedimentos em suposta situação de irregularidade. A situação ensejou providên-
cia de instauração da Representação Inércia ou Excesso de Prazo n. 0.00.000.001472/2014-93, de rela-
toria do Exmo. Conselheiro Cláudio Henrique Portela do Rego, a qual restou arquivada em função da 
regularização dos feitos e das justificativas apresentadas pelo responsável pela unidade inspecionada.

e) No termo de inspeção da 33ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, constatou-se 
28 procedimentos preparatórios em tramitação há mais de 180 dias, além de processos e procedimen-
tos em situação de irregularidade. A situação foi objeto de Representação por Inércia ou Excesso de 
Prazo nº 0.00.000.001339/2014-37, de relatoria do Exmo. Conselheiro Leonardo Henrique de Cavalcanti 
Carvalho, a qual restou arquivada em função da regularização dos feitos listados no termo de inspeção 
e das justificativas apresentadas pelo responsável pela unidade inspecionada, sem necessidade de des-
dobramentos disciplinares. 

f) Quanto à inspeção na 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, constatou-se processos judicias 
em situação de irregularidade (5 processos com vista há mais de 30 dias e 2 processos com vista há mais 
de 12 meses, a exemplo da Ação Penal n. 0054357-98.2008, com vista ao Ministério Público datada de 
30/07/2012).  A situação ensejou providência de instauração da Representação Inércia ou Excesso de 
Prazo n. 0.00.000.001475/2014-27, de relatoria do Exmo. Conselheiro Antônio Pereira Duarte, a qual foi 
arquivada, sem desdobramentos disciplinares, em razão da situação de acúmulo de funções em que se 
encontrava o membro inspecionado por ocasião do constatado.

g) No que tange à inspeção na 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, constatou-se processos 
judicias em situação de irregularidade (1 processo com vista há mais de 30 dias e 9 processos com vista 
há mais de 6 meses, a exemplo das Ações Penais nos 0013701-94.2011, 0050529-89.2011, 0007830-
83.2011, 0052686-35.2011, 0068897-83.2010, com vistas ao Ministério Público desde abril/2013). 
A situação ensejou providência de instauração da Representação Inércia ou Excesso de Prazo n. 
0.00.000.001473/2014-38, de relatoria do Exmo. Conselheiro Jeferson Luiz Pereira Coelho, arquivada 
em 30/03/2015, com remessa de cópias à Corregedoria Nacional, o que redundou na instauração da 
Reclamação Disciplinar nº 0.00.000.000311/2015-63, ainda em tramitação. 

h) Em referência à 7ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, foram constatados processos judicias 
em situação de irregularidade (8 processos criminais com vista há mais de 30 dias e 2 processos cri-
minais com vista há mais de 6 meses, a exemplo das Ações Penais nos 0055600-09.2010.8.17.0001 e 
0034264-12.2011, com vistas ao Ministério Público desde setembro/2013). A situação ensejou provi-
dência de instauração da Representação Inércia ou Excesso de Prazo nº 0.00.000.001468/2014-25, de 
relatoria do Exmo. Conselheiro Fábio George Cruz da Nóbrega, a qual restou arquivada em função da 
regularização dos feitos e das justificativas apresentadas pela responsável pela unidade inspecionada. 

i) Por ocasião da inspeção na 9ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, foram constatados processos 
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judicias em situação de irregularidade (8 processos criminais com vista há mais de 30 dias e 2 processos 
criminais com vista há mais de 6 meses, a exemplo da Ação Penal nº 0024068-46.2012, com vista em 
07/06/13, e da Ação Penal nº 0068668-89.2011, com vista em 19/08/13). A situação ensejou providência 
de instauração da Representação Inércia ou Excesso de Prazo n. 0.00.000.001469/2014-70, de relatoria 
do Exmo. Conselheiro Leonardo Carvalho, a qual restou arquivada em função da regularização dos fei-
tos e das justificativas apresentadas pelo responsável pela unidade inspecionada. 

j) Quando da inspeção junto à 11ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, foram constatados pro-
cessos judicias em situação de irregularidade (8 processos criminais com vista há mais de 30 dias e 2 
processos criminais com vista há mais de 6 meses). A situação ensejou providência de instauração da 
Representação Inércia ou Excesso de Prazo nº 0.00.000.001470/2014-02, de relatoria do Exmo. Conse-
lheiro Luiz Moreira Gomes Júnior, a qual restou arquivada em função de apuração realizada no âmbito 
da Corregedoria do Ministério Público de Pernambuco. 

k) No termo de inspeção da 12ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, foram constatados processos 
judicias em situação de irregularidade. A situação ensejou providência de instauração da Representa-
ção Inércia ou Excesso de Prazo nº 0.00.000.001471/2014-49, de relatoria do Exmo. Conselheiro Marcelo 
Ferra de Carvalho, a qual restou arquivada em função da notícia de regularização dos feitos, sem des-
dobramentos de ordem disciplinar. 

l) Por ocasião da inspeção na 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Santo Agostinho, foram verificados 
processos em situação de irregularidade na (4 inquéritos policiais com vista há mais de 30 dias; 2 inqué-
ritos policiais com vista há mais de 6 meses). A situação ensejou providência de instauração da Repre-
sentação Inércia ou Excesso de Prazo nº 0.00.000.001341/2014-14, de Relatoria do Exmo. Conselheiro 
Luiz Moreira Gomes Júnior, a qual restou arquivada face à regularização dos feitos, sem desdobramen-
tos de natureza disciplinar. 

m) Em relação à 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Santo Agostinho, houve constatação de irregu-
laridades ensejadoras da providência de instauração da Representação Inércia ou Excesso de Prazo nº 
0.00.000.001343/2014-03, tendo por relator o Exmo. Conselheiro Walter de Agra Júnior. Após correições 
realizadas pela Corregedoria do Ministério Público de Pernambuco, constatou-se o saneamento da uni-
dade ministerial, bem como a realização das orientações devidas ao membro inspecionado, resultando 
em arquivamento da RIEP.

n) Na 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Jaboatão dos Guararapes foram constatadas 
irregularidades procedimentais ensejadoras da providência de instauração da Representação Inércia 
ou Excesso de Prazo nº 0.00.000.001331/2014-71, tendo por relator o Exmo. Conselheiro Walter de Agra 
Júnior. Após correições realizadas pela Corregedoria do Ministério Público de Pernambuco, constatou-
se o saneamento da unidade ministerial, tendo sido aceitas as justificativas apresentadas pela promo-
tora de justiça responsável pela unidade, o que ensejou o arquivamento da referida RIEP.

o) A inspeção na 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Jaboatão de Guararapes, levou à 
constatação de dados de reduzida produtividade nos últimos 12 meses, além de procedimentos em si-
tuação de irregularidade. As constatações resultaram na instauração de RIEP nº 0.00.000.001459/2014-
34, ainda em tramitação e sob a relatoria do Exmo. Conselheiro Jarbas Soares Júnior. A unidade sofreu 
alterações de atribuições e titularidade. 

p) Em relação à inspeção na 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Jaboatão de Guara-
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rapes, constatou-se dados de reduzida produtividade e procedimentos em atraso, o que resultou na 
instauração da RIEP nº 0.00.000.001457/2014-34, de relatoria do Exmo. Conselheiro Antônio Pereira 
Duarte, a qual restou arquivada em razão da regularização dos feitos e das defesas apresentadas pela 
responsável pela unidade em sua manifestação, não havendo desdobramentos de natureza disciplinar. 

q) A inspeção na 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Caruaru, constatou-se processos em situação de 
suposto excesso de prazo, o que ensejou a instauração da Representação Inércia ou Excesso de Prazo nº 
0.00.000.001333/2014-60, de relatoria do Exmo. Conselheiro Leonardo de Farias Duarte, a qual restou 
arquivada em função da notícia de regularização dos feitos, sem desdobramentos de ordem disciplinar. 

r) Na 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru, constatou-se irregularidades 
procedimentais que resultaram na instauração da Representação Inércia ou Excesso de Prazo nº 
0.00.000.001461/2014-11, de relatoria do Exmo. Conselheiro Leonardo Henrique de Cavalcanti Carva-
lho. Após correição realizadas pela Corregedoria do Ministério Público de Pernambuco e informações 
prestadas pela responsável pela unidade houve arquivamento da RIEP, sem desdobramentos discipli-
nares. 

As seguintes questões abaixo relacionadas, também deixaram de ensejar proposições da Corregedoria 
Nacional, em função de procedimentos de controle administrativo em tramitação no âmbito deste 
Conselho Superior do Ministério Público: 

s) Possíveis irregularidades na distribuição processual no âmbito do Ministério Público do Estado de 
Pernambuco, inclusive quanto ao atraso na distribuição de representações e procedimentos protocola-
dos (item 16.66): Procedimento de Controle Administrativo nº 1420/2014-17.

t) Suposta inadequação do Ministério Público do Estado de Pernambuco à Resolução CNMP 89/2012, 
principalmente quanto à possibilidade de acesso ao sítio eletrônico daquele parquet estadual, de for-
ma ao acompanhamento no andamento de procedimentos em trâmite perante aquele Ministério Pú-
blico: Procedimento de Controle Administrativo nº 1597/2014-13.   
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Área adMiNistrativa

26. ÁREA ADMINISTRATIVA

Área Administrativa. Em relação aos anteriores trabalhos de inspeção nas áreas meio dos Ministérios Públicos, 
esta Corregedoria Nacional inicia mudanças nos métodos de análise. Parte-se da noção de que é responsabi-
lidade dos setores de controle interno a realização de análises de processos e de testes nos controles inerentes 
das administrações dos órgãos, conforme art. 74, II da Constituição Federal.

A partir de informações gerenciais e declarações dos próprios gestores, a equipe de inspeção busca verificar 
e analisar criticamente a existência e abrangência dos sistemas formais de controles.  Após as constatações 
serem realizadas, propõe-se algumas conclusões como: registro de boas práticas; recomendação de alternati-
vas de controles; determinações para adesão aos critérios legais pertinentes; encaminhamentos aos órgãos de 
controles (internos e/ou externos); encaminhamento à Comissão de Controle Administrativo e Financeiro/
CNMP; instauração de sindicância na Corregedoria; ou instauração de PCA no plenário do CNMP.

26.1. PLANEJAMENTO

O planejamento estratégico é o processo de estabelecimento de objetivos de médio e longo alcance e defini-
ção das maneiras adequadas para alcança-los. As análises e proposições sobre o tema tem por base o princípio 
da eficiência e efetividade da ação pública, tendo como pressuposto a ação planejada, onde se trabalha a pre-
paração da Instituição para o futuro.

Com o início do trabalho da Gestão Estratégica 2013-2016, desenvolvida em alinhamento ao PEN – Plano 
Estratégico Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, a Instituição decidiu por dotar a Asses-
soria de Planejamento e suas gerências de ferramentas metodológicas que permitissem a execução e medição 
dos objetivos estabelecidos no planejamento estratégico.

Assim, foi contratada a mesma consultoria que desenvolveu o planejamento estratégico para, em continuida-
de àquele trabalho, implementar a metodologia de Escritório de Projetos (Gerência de Programas e Projetos) 
e Escritório de Processos (Gerência de Planejamento e Gestão).

Nesta linha, está sendo implementada a Gestão de Processos na Instituição. Foram reunidos representantes 
de todas as unidades organizacionais para definição da Cadeia de Valor do MPPE, contemplando todos os 
macroprocessos de gestão, finalísticos e de suporte. 

Os representantes das unidades também definiram a ordem de prioridade dos processos a serem tratados, 
pois cada um dos processos será mapeado e desenhado utilizando a notação BPM – Business Process Mana-
gement, definindo-se os fluxos de suas atividades, responsáveis e indicadores, permitindo a padronização e a 
medição do desempenho de cada processo da instituição.

Atualmente já foram mapeados e desenhados quatro macroprocessos: Gestão do Patrimônio – Entrada de 
Bens, Processo Extrajudicial e Aquisições e Produção de Documentos Técnicos, que se encontram em fase de 
produção dos planos de projeto de implantação das melhorias apontadas.
Além desses, o escritório está realizando as seguintes atividades:
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Mapeamento do processo de “Desenvolvimento de Soluções de TI”;
Desenvolvimento, junto à CMTI, dos dois volumes do MCTI –Modelo de Contratação em Soluções de TI;
Mapeamento e desenho de todos os processos de requerimentos funcionais pessoais, no âmbito da CMGP, 
para possibilitar a virtualização da atividade.

26.2. FINANÇAS E CONTABILIDADE
 
O MPE-PE utiliza o sistema financeiro do governo estadual (E-Fisco) para o controle e registro de todas as 
movimentações financeiras e contábeis de forma integrada com o orçamento e com possibilidade de consulta 
e lançamentos em tempo real. O sistema não apresenta integração com o sistema de Recursos Humanos. A 
prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado é realizada através do sistema SAGRES-TCE, e con-
templa a execução orçamentária, automatizada pelo E-Fisco, Pessoal e Licitações, com alimentação direta no 
sistema.

O fluxo da execução orçamentária da PGJ/PE nos anos de 2011, 2012 e 2013 evidenciaram em relação ao 
aproveitamento do Superávit Financeiro para o exercício seguinte, uma redução de valores de R$ 87.577,73 
(2011), R$ 10.249.974,32 (2012) e R$ 46.079,42 (2013), totalizando R$ 10.383.631,47.

Em relação a execução orçamentária, o MPE-PE possui uma participação limite de 2,96% da Receita Ar-
recadada própria do Estado - RAE.  Ficou identificado na inspeção que os percentuais de participação na 
RAE praticados são de 2,58% em 2011, 2,86% em 2012 e 2,75% em 2013. Estes percentuais transformados 
em valores, representam repasses anuais menores na ordem de R$ 41.166.060,80 (2011), R$ 11.886.629,00 
(2012) e R$ 27.327.139,00 (2013), e somam R$ 80.379.828,81.
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26.3. RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO

Composição e Lotação do quadro de pessoal:

LOTAÇÃO
Nº DE 

MEMBROS

Nº 
SERVIDORES 
DO QUADRO 

MPPE

Nº 
SERVIDORES 

À DISPOSIÇÃO

Nº 
COMISSIONADOS

Nº 
ESTAGIÁRIOS 

 PENUM

Nº 
TERCEIRIZADOS

ABREU E LIMA 3 3 3 0 0 3

A F O G A D O S 
DA INGAZEI-
RA

3 4 3 0 0 1

AFRANIO 0 1 0 0 0 0

AGRESTINA 0 1 1 0 0 0

AGUA PRETA 1 0 2 0 0 0

AGUAS BELAS 1 0 1 0 0 0

ALAGOINHA 0 0 2 0 0 0

ALIANCA 0 0 2 0 0 0

ALTINHO 1 1 0 0 0 0

AMARAJI 0 0 1 0 0 0

ANGELIM 1 0 1 0 0 0

ARARIPINA 2 0 6 0 0 1

ARCOVERDE 3 4 4 0 1 0

BARREIROS 1 0 3 0 0 2

BELEM DE 
SAO FRANCIS-
CO

0 0 3 0 0 1

BELO JARDIM 1 2 2 0 0 0

BETANIA 1 0 2 0 0 0

BEZERROS 2 2 2 0 0 1

BODOCO 1 1 3 0 0 1

BOM CONSE-
LHO

1 0 6 0 0 1

BOM JARDIM 1 0 2 0 0 0

BONITO 1 1 2 0 0 1

BREJO DA M 
DEUS

0 0 1 0 0 0

BUENOS AI-
RES

0 1 0 0 0 0

BUIQUE 2 0 2 0 0 0

CABO SANTO 
AGOSTINHO

8 6 9 0 1 3

CABROBO 1 0 3 0 0 0

CACHOEIRI-
NHA

0 0 1 0 0 1

CAMARAGIBE 3 7 2 0 0 3

CAMOCIM DE 
SÃO FELIX

1 1 0 0 0 0
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C A N H O T I -
NHO

1 0 0 0 0 0

CAPOEIRAS 1 0 1 0 0 0

CARNAIBA 1 0 0 0 0 0

CARPINA 3 4 3 0 0 2

CARUARU 15 14 19 0 0 6

CATENDE 1 1 2 0 0 1

CHÃ GRANDE 0 1 0 0 0 0

CONDADO 1 1 2 0 0 0

CORRENTES 0 0 1 0 0 0

CORTÊS 1 0 1 0 0 0

CUMARU 0 1 1 0 0 0

CUPIRA 0 0 2 0 0 0

CUSTODIA 1 0 1 0 0 0

ESCADA 1 1 2 0 0 0

EXU 1 0 1 0 0 0

FEIRA NOVA 0 0 1 0 0 0

FERREIROS 0 0 2 0 0 0

FLORES 0 0 1 0 0 0

FLORESTA 1 0 3 0 0 0

GAMELEIRA 1 0 1 0 0 0

GARANHUNS 10 10 13 0 0 6

GLORIA DE 
GOITA

1 0 1 0 0 0

GOIANA 4 5 6 0 0 2

GRAVATA 3 3 4 0 0 1

IATÍ 0 0 1 0 0 0

IBIMIRIM 1 0 1 0 0 0

IBIRAJUBA 1 0 1 0 0 0

INAJA 1 0 1 0 0 0

IPOJUCA 2 5 2 0 1 3

IPUBI 0 0 2 0 0 0

ITAIBA 1 0 1 0 0 0

ITAMARACA 2 1 2 0 0 1

ITAMBE 1 2 1 0 0 0

ITAPETIM 1 0 1 0 0 0

ITAPISSUMA 0 1 1 0 0 0

ITAQUITINGA 0 0 1 0 0 0

JABOATAO 18 18 11 0 6 10

JATAUBA 0 0 1 0 0 0

JOAO ALFRE-
DO

0 0 2 0 0 0

JOAQUIM NA-
BUCO

1 1 0 0 0 0

JUPI 0 1 0 0 0 0

JUREMA 0 0 1 0 0 0
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LAGOA DE 
ITAENGA

1 0 1 0 0 0

LAGOA DO 
OURO

1 0 1 0 0 0

LAGOA DOS 
GATOS

0 0 1 0 0 1

LAGOA GRAN-
DE

1 0 1 0 0 0

LAJEDO 1 1 2 0 0 0

LIMOEIRO 3 2 2 0 0 0

MACAPARA-
NA

1 0 2 0 0 0

MARAIAL 1 0 2 0 0 0

MIRANDIBA 1 0 1 0 0 0

MOREILAN-
DIA

1 0 0 0 0 0

MORENO 1 1 1 0 0 1

NAZARE DA 
MATA

1 0 5 0 0 1

OLINDA 21 16 8 0 7 8

OROBO 0 1 1 0 0 0

OURICURI 1 0 5 0 0 1

PALMARES 2 5 3 0 0 1

PALMEIRINA 1 1 1 0 0 0

PANELAS 1 0 2 0 0 0

PARNAMIRIM 1 0 2 0 0 0

PASSIRA 0 0 1 0 0 0

PAUDALHO 1 1 2 0 0 0

PAULISTA 11 8 12 0 5 7

PEDRA 1 0 1 0 0 0

PESQUEIRA 3 2 2 0 0 0

P E T RO L A N -
DIA

1 1 1 0 0 0

PETROLINA 13 15 9 0 1 5

POCAO 0 0 1 0 0 0

POMBOS 0 1 0 0 0 0

PRIMAVERA 0 0 1 0 0 0

QUIPAPA 1 0 2 0 0 1

RIACHO DAS 
ALMAS

1 0 1 0 0 0

RIBEIRAO 2 2 0 0 0 0

S BENTO DO 
UNA

0 0 2 0 0 0

S CRUZ DO 
CAPIBARIBE

2 1 3 0 0 0

S JOAQUIM 
DO MONTE

0 0 1 0 0 0

S JOSE COROA 
GRANDE

0 0 2 0 0 1

S JOSE DO 
BELMONTE

0 1 1 0 0 1
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S JOSE DO 
EGITO

1 0 2 0 0 0

S LOURENCO 
MATA

3 1 6 0 1 3

S MARIA DA 
BOA VISTA

0 0 1 0 0 2

S MARIA DO 
CAMBUCA

0 0 1 0 0 0

S VICENTE 
FERRER

0 0 1 0 0 0

SALGUEIRO 1 2 5 0 0 0

SALOA 0 0 1 0 0 0

SANHARÓ 0 0 1 0 0 0

SÃO CAETA-
NO

1 1 1 0 0 0

SÃO JOÃO 1 1 1 0 0 0

SERRA TA-
LHADA

3 4 5 0 1 1

SERRITA 0 1 0 0 0 0

SERTANIA 0 1 3 0 0 1

SIRINHAEM 1 0 1 0 0 0

SURUBIM 1 1 5 0 0 0

TABIRA 1 0 1 0 0 0

TACAIMBO 1 0 1 0 0 0

TACARATU 1 0 1 0 0 0

TAMANDARÉ 1 0 0 0 0 1

TAQUARITIN-
GA DO NOR-
TE

0 0 3 0 0 0

TERRA NOVA 1 0 1 0 0 0

TIMBAUBA 1 0 5 0 0 1

TORITAMA 1 0 1 0 0 0

T R A -
CUNHAEM

1 0 1 0 0 0

TRINDADE 1 0 2 0 0 0

TRIUNFO 0 0 1 0 0 0

TUPARETAMA 1 1 0 0 0 0

VENTUROSA 1 0 1 0 0 0

VERDEJANTE 1 1 1 0 0 0

VERTENTES 1 0 1 0 0 0

VICENCIA 1 0 1 0 0 0

VITORIA DE S 
ANTAO

4 3 7 0 0 6

IGARASSU 2 2 6 0 0 2

OROCÓ 1 0 0 0 0 0

ADM DE PRE-
DIO - 1º DE 
MARÇO

0 0 1 0 0 19
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ADM DE PRE-
DIO - CEN-
TRO CULTU-
RAL

0 0 1 0 0 4

ADM DE PRE-
DIO - ROBER-
TO LYRA

0 2 0 0 0 38

ADM DE PRE-
DIO - SOL/1º 
DE MARÇO

0 0 0 1 0 16

ADM DE PRE-
DIO - VISCON-
DE DE SUAS-
SUNA

0 0 1 1 2 23

ASS ADMINIS-
TRATIVA

3 3 0 0 1 0

ASS ADMINIS-
T R A T I V O -
C O N S T I T U -
CIONAL

2 0 0 0 0 0

ASS ADMINIS-
TRATIVO-DIS-
CIPLINAR

1 3 0 0 0 0

ASS CÍVEL 4 4 0 0 0 1

ASS CRIMI-
NAL

3 8 1 0 2 1

ASS JURIDICA 
MIN

0 4 3 0 1 1

ASS MIN CO-
MUNICAÇÃO

0 5 5 2 6 4

ASS MIN DE 
PLANEJAMEN-
TO E ESTRA-
TÉGIA ORGA-
NIZACIONAL

  5 4 0 0 0

ASS MIN SE-
G U R A N Ç A 
INST

0 0 3 1 0 0

BIBLIOTECA 
MINISTERIAL

0 2 2 0 3 3

CAOP CIDA-
DANIA

1 4 2 0 3 4

CAOP CONSU-
MIDOR

1 3 0 0 3 0

CAOP CRIMI-
NAL

2 1 3 0 5 0

CAOP FUNDA-
ÇOES

0 2 0 0 1 1

CAOP INF JU-
VENTUDE

1 7 1 0 1 1

CAOP MEIO 
AMBIENTE

1 3 8 0 1 0

CAOP PATRIM 
PÚBLICO

2 6 0 0 2 1

CAOP SAÚDE 1 0 3 0 1 1

CAOP SONEG 
FISCAL

1 2 1 0 2 0

CENTRAL DE 
INQUÉRITOS

1 10 4 0 7 1
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CENTRAL DE 
R E C U R S O S 
CÍVEIS

2 4 0 0 1 0

CENTRAL DE 
R E C U R S O S 
CRIM

1 4 2 0 4 2

CENTRO DE 
INTEGR E 
CIDADANIA - 
CIC

0 1 0 0 0 0

CERIMONIAL 0 1 1 0 0 1

COM PERM 
AVAL E DE-
SEMP FUN-
CIONAL

0 2 0 0 0 0

COM PERM 
LICITAÇÃO

0 3 0 0 1 0

COM PERM 
LICITAÇÃO / 
SRP

0 4 0 0 1 0

C O N S E L H O 
SUPERIOR 

0 1 0 0 1 3

CONTROLA-
DORIA MINIS-
TERIAL IN-
TERNA

0 2 0 2 2 0

COORD MIN 
ADMINISTRA-
ÇÃO

0 21 38 0 17 0

COORD MIN 
APOIO TEC-
NICO E IN-
FRA-ESTRU-
TURA

0 31 6 1 21 32

COORD MIN 
FINANÇAS E 
CONTABILI -
DADE

0 15 3 0 4 1

COORD MIN 
GESTÃO DE 
PESSOAS

0 21 8 0 7 1

COORD MIN 
TEC INFOR-
MAÇÃO

0 46 2 0 7 2

C O R R E G E -
DORIA GERAL

9 12 4 0 4 0

ESCOLA SUPE-
RIOR

1 8 2 0 1 1

GABINETE 4 23 10 1 2 3

GABINETE / 
TJPE

0 0 1 0 0 0

G E R Ê N C I A 
E X E C U T I VA 
DE COMPRAS 
E SERVIÇOS

0 1 4 1 0 2

NÚCLEO DE 
APOIO A FA-
MÍLIA E REG 
CIVIL

0 7 0 0 3 0
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NÚCLEO DE 
APOIO A MU-
LHER

0 3 3 0 3 1

NÚCLEO DE 
JUSTIÇA CO-
MUNITÁRIA 
(CASA AMA-
RELA)

0 5 2 0 0 2

OUVIDORIA 1 4 1 0 3 1

P RO C U R A -
DORIA CÍVEL

17 22 3 0 8 1

P RO C U R A -
DORIA CRI-
MINAL

15 25 2 0 4 2

PROM /JUIZA-
DO ESP CRIM

0 4 1 0 9 1

PROM /VARAS 
DE FAMÍLIA

1 3 0 0 0 0

PROM CIVEL 20 2 3 0 7 4

PROM CRI-
MES CONTRA 
A ADM PÚBLI-
CA

0 1 0 0 0 0

PROM CRIMI-
NAL

40 11 4 0 9 2

PROM DEF - 
AC I D E N T E S 
DO TRABA-
LHO

0 1 0 0 0 0

PROM DEF - 
CIDADANIA

23 3 1 0 1 0

PROM DEF 
- CONSUMI-
DOR

0 6 0 0 7 2

PROM DEF - 
DIR. HUMA-
NOS

1 3 1 0 2 0

PROM DEF - 
EDUCAÇÃO

0 6 1 0 2 0

PROM DEF - 
EXEC. PENAL

0 4 0 0 6 1

PROM DEF - 
FALÊNCIAS E 
CONCORDA-
TAS

0 1 0 0 0 1

PROM DEF - 
FUNDAÇÕES

1 3 2 0 1 0

PROM DEF - 
HAB. URBA-
NISMO

0 3 0 0 1 0

PROM DEF - 
IDOSO

0 4 2 0 4 0

PROM DEF - 
INF. JUVENTU-
DE

1 14 4 0 6 5

PROM DEF 
- MEIO AM-
BIENTE

0 4 1 0 1 0
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PROM DEF - 
PATRIM. PÚ-
BLICO

3 3 1 0 4 0

PROM DEF - 
PROP RURAL

0 1 0 0 2 1

PROM DEF - 
SAÚDE

0 8 0 0 3 0

PROM FAZEN-
DA

1 1 1 0 1 1

SECRETARIA 
DOS ÓRGÃOS 
COLEGIADOS

0 4 1 0 0 0

SECRETARIA 
GERAL

1 5 6 1 0 2

SERVIÇO DE 
I N F O R M A -
ÇÃO AO CI-
DADÃO - SIC 
- MPPE

0 1 0 0 0 0

T R I B U N A L 
DO JÚRI

0 2 1 0 0 2

390 621+8*= 629 483 11 225 292

* à disposição  
de outros órgãos

QUADRO RESUMO

Membros 390 16,72%

Servidores do quadro 629 26,97%

Servidores à disposição 483 20,71%

Comissionados 11 0,47%

Policiais Militares ativos 740 31,73%

Policiais aposentados 79 3,39%

Estagiários 225 7,90%

Contratado 292 10,25%

TOTAL 2.849 100%

Ano 2014 – março, data da Inspeção.

CARGOS/FUNÇÕES PERÍODO
Membros Ano - 2014 Ano - 2013 Ano - 2012 Ano - 2011

Procuradores 39 38 39 39

Promotores 352 354 357 337

Servidores (efetivos + comissionados) 642 622 552 455

Proporção Servidores x membros 1,64 1,59 1,39 1,21

Efetivo 630 609 539 441

Comissionados (de fora) 12 13 13 14

Comissionados (servidor efetivo) 0 0 0 0

Funções de confiança (ocupadas) 198 196 194 194

Servidor à disposição 480 469 481 440

Militares à disposição 4 4 3 3
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Servidores cedidos (foram para fora) 8 8 5 2

Terceirizados 321 247 257 319

Estagiários 222 237 207 137

Menores aprendizes Não tem

26.3.1. Sistema de avaliação de desempenho funcional

O modelo de avaliação de desempenho funcional adotado atende, e inova em relação ao modelo tradicio-
nal de avaliação funcional. As avaliações realizadas além de abordarem os temas, Assiduidade, Pontualidade, 
Comunicação e Relacionamento Interpessoal, Conhecimento do Trabalho, Disciplina, Eficiência, Iniciativa 
e Criatividade e Responsabilidade, aborda um questionário complementar de avaliação sobre: 1. Missão da 
unidade organizacional, 2. Normas e regulamentos a que estão sujeitos a unidade e seus integrantes, 3. Atri-
buição do servidor referente ao período, 4. Recursos disponíveis para a realização do trabalho, 5. Expectativa 
em relação ao desempenho. 6. Reflexo do desempenho do servidor nos resultados da unidade, e 7. Sistema 
de avaliação de desempenho.

26.3.2. FOLHA DE PAGAMENTO

O valor do subsídio e da tabela salarial de servidores apresentam na folha de pagamento os parâmetros de 
cálculo e pagamento na forma da legislação vigente.
As funções/cargos comissionados ocupados por membros do órgão, na forma dos incisos V e VI do art. 6, da 
Lei Complementar 57/2004, são os seguintes:

Quantidade Representação de Direção/Gratificação de Exercício de Função (%) sobre Subsídio
01 Procurador-Geral de Justiça 30%

01 Corregedor-Geral do MP 25%

01 Subprocurador-Geral de Justiça 25%

01 Chefe de Gabinete do Corregedor-Geral Substituto 20%

01 Secretário-Geral 20%

Cargo 10%

Função 20%

VERBAS INDENIZATÓRIAS 02/2014

Função Valor Função Valor
PGJ 7.976,90 SECGMP 4.786,14

SUBPGJ 6.647,42 CHGABPG 4.786,14

CGMP 6.647,42 Acúmulo de trabalho 4.786,14

Ouvidor 5.317,94 Acúmulo de trabalho 4.307,53

Assessor 2.658,97 Acúmulo de trabalho 4.163,94

Assessor 2.393,07 Acúmulo de trabalho 4.020,36

Direção 2.393,07 Acúmulo de trabalho 3.876,77

Coordenador 2.658,97 Acúmulo de trabalho 3.733.19

Coordenador 2.393,07 Acúmulo de trabalho 2.393,07

Coordenador 2.153,76 Acúmulo de trabalho 2.153.76

CGSMP 5.317,94 Acúmulo de trabalho 1.145,54
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26.3.3. Processos Administrativos analisados com pagamento de verbas de exercícios anteriores:

1. Parcela Autônoma de Equivalência – PAE (set/1994 – fev/1996 - auxílio moradia)
Auto n. 2009/41056
Interessado: Paulo Bartolomeu Rodrigues Varejão 
Natureza: Remuneratória, com incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda.
Forma de Correção: Até outubro de 2000 pela UFIR e a partir de novembro de 2000 pelo INPC
Juros: 12% ao ano até a edição da Medida Provisória n. 2.18035/2001. A partir daí, juros de 6% ao ano até a entrada 
em vigor da Lei 11.960/2009, em 30/06/2009, índice da correção básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 
conforme redação do art. 1F da Lei 9497/94.
Teto remuneratório: Observado
Tabela utilizada - Ministro STF:

PAE Auxílio Moradia
SET/94 A NOV 94 597,71

DEZ/94 A FEV/95 1.100,00

MAR/95 A JUL/95 1.700,00

AGO/95 A JAN/96 2.200,00

APÓS FEV/96 3.000,00
Valor total da dívida assumida pela Instituição: R$ 99.156.178,51, em 29/07/2011.

2. Anuênios
Auto n. 2008/4358
Interessado: Procuradoria Geral de Justiça
Período: janeiro de 2005 a setembro de 2006.
Valor total da dívida assumida pela Instituição: R$ 45.387.245,38, em 20 de novembro de 2008. 

3. Adicional de Tempo de Serviço – ATS
Auto: 2009/8671
Interessado: Paulo Bartolomeu Rodrigues Varejão
Período: 1998 a 05/09/2006
Valor total não identificado.
Período: 05/09/2001 a 12/2004
Valor da dívida assumida pela Instituição: 79.992.755,47, em 18/12/2009. 

26.3.4. Verbas de Pessoal pagas em processos administrativos para Desembargadores e Juízes 
que exerceram atividades no MPE-PE. Processos analisados:

Espécie/Nº Interessado Assunto Situação
Auto n. 2011/53145.
Documento n. 899544
SIIG: 0018725-5/2011

Luiz Carlos de Freitas Medei-
ros

Requer pagamento da PAE --

Processo 0029.812-4/2012 Erik de Souza Dantas Simões Verbas Atrasadas (ATS, PAE, 
outras).

1. Solicitação formulada por e-mail, na data 
de 12/07/2012.
2. O processo está relacionado ao pagamen-
to da Parcela Autônoma de Equivalência 
– PAE (set/1994 – fev/1996(auxílio mora-
dia)).
3. Ausência de declaração ou certidão que o 
valor solicitado não foi pago pelo TJE/PE.
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Auto n. 2001/83948 Itabira de Brito Filho Pagamento PAE Solicitação feita em 27/07/2011.

Auto n. 2012/928712 Ildete Veríssima de Lima Abono Previdenciário por 
Permanência e PAE

Solicitação feita em 22/01/2010.

Auto n. 2011/91558 Adriana Melo Diniz Pagamento PAE Solicitação feita em 08.08.2011.

Auto n. 2011/105091 Célio Farias Guerra Pagamento PAE Solicitação feita em 25/08/2011.

Auto n. 2013/1005220 Margarida de Oliveira Can-
tarelli

Pagamento PAE Solicitação feita em 20/04/2012.

Auto n. 2011/90323 Ivanaldo Bezerra Ferreira dos 
Santos

Pagamento PAE Solicitação feita em 25/07/2011.

Auto n. 2010/311 Drauternani Melo Pantaleão Pagamento PAE Solicitação feita em 11/12/2009.

Processo n.0001497.3/2012 Helena Caúla Reis Pagamento PAE, ATS, Férias e 
Licença Prêmio

Solicitação feita em 09/01/2012.

Auto n. 2011/83973 Gustavo Augusto Rodrigues 
de Lima e Aiderita Ramos de 
Oliveira

Pagamento PAE Solicitação feita em14/06/2010.

Processos Isolados
Auto 2013/1034861

Aguinaldo Fenelon de Barros Pagamento Retroativo de Au-
xílio Alimentação

1.  Solicitação formulada em 2011 pela As-
sociação do Ministério Público de Pernam-
buco no dia 16/12/2011, com efeito retroa-
tivo a 1 de janeiro de 1993.
2.  a Resolução 2/2012 do Procurador-Ge-
ral de Justiça, de 14 de fevereiro de 2012 
passa a conceder o auxílio-alimentação para 
membros ativos do MPE-PE.
3. autorizado o pagamento a partir de 
1/3/2007 a 28/02/2012
4. os valores pagos a título de auxílio ali-
mentação – atrasados, de membros ati-
vos e inativos até dez/2013, somam R$ 
17.824.457,20.
5. o Desembargador Erik de Souza Dantas 
Simões recebeu em dezembro de 2013, R$ 
38.448,00 a título de auxílio alimentação – 
atrasado exercício de 2010

26.3.5. Pressupostos legais para autorizar pagamentos de verbas de exercícios anteriores (Des-
pesas Correntes)
 
O Pagamento de verbas remuneratórias a título de atrasados, denominadas “Despesas de Exercícios Anterio-
res”, é considerado expansão da ação governamental, estando prevista sua operacionalização nos arts. 15, 16, 
17, 21 e § 1º do art. 29 da Lei Complementar n° 101/2000.

Assim, a declaração do ordenador de despesa, de que existe disponibilidade orçamentária e financeira, acom-
panhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 
dois subsequentes, constituem documentos obrigatórios em qualquer procedimento administrativo que vise 
autorizar despesa pública.
 
Em relação à declaração do ordenador sobre a disponibilidade orçamentária, é importante observar que o art. 
42 da LRF, estabelece uma vedação ao titular de Poder ou órgão referido, no art. 20 nos últimos dois qua-
drimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro 
dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de 
caixa para este efeito, considerando ainda que na determinação da disponibilidade de caixa serão considera-
dos os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
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A lei da Improbidade administrativa é clara ao exigir que todos os atos praticados por um Gestor Público, 
devem velar pela estrita observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade 
no trato dos assuntos que lhe são afetos.

“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica 
ofensa a um específico mandamento obrigatório mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de 
ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, de seus valores fundamentais, 
contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. Isto porque, com ofen-
dê-lo, abatem-se as vigas que o sustém e alui-se toda a estrutura neles esforçada” (Celso Antônio Bandeira 
de Mello)”.
 
Decisão administrativa, que importe na liberação de recursos, somente pode ser autorizada, se cumpridas às 
seguintes exigências:

a) Capacidade legal para requerer. Somente o servidor, o agente político, ou seu representante, pode-
rá assinar o requerimento administrativo. A representação é a essência de um contrato chamado mandato, 
previsto no art. 120 do C.C., onde os requisitos e os efeitos da representação legal são fixados. O artigo 38 
do CPC (in fine) exige a explicitação expressa em procuração dos poderes especiais, que jamais poderão ser 
subentendidos ou analogicamente deduzidos.
Objeto lícito, com previsão legal. O pedido deverá indicar o direito que se busca, indicando a lei que não foi 
cumprida ou observada em sua totalidade, e o valor total do pedido; detalhando: o valor histórico e o atual 
a que tem direito, a metodologia de cálculo adotada, a forma de correção monetária, os juros incidentes, e 
o tempo em que o direito não foi concedido ou suprimido, bem como, o relato do fato que motivou o não 
pagamento requerido.

b) Previsão orçamentária e financeira.  A autoridade que analisar o pedido, deverá solicitar às autorida-
des responsáveis pela gestão financeira e orçamentária, e do controle interno, do Órgão; declaração de que 
existem dotação e fluxo financeiro para o pagamento, acompanhado do Quadro de Detalhamento da Des-
pesa – QDD, da Unidade orçamentária. Inexistindo previsão orçamentária e financeira no exercício em que 
o direito for reconhecido, impõe para a autoridade administrativa, que o valor total da dívida seja registrado 
na contabilidade da instituição. O pagamento, no entanto, ficará condicionado a programação orçamentária 
e financeira do próximo exercício.

c) Prescrição. A prescrição administrativa, no campo do direito público, possui como regra geral a preco-
nizada no Decreto 20.910/32, que determina à quinquenal como vigente.

Impedimento Legal. A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no inciso I, do artigo 18, determina que 
está impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou 
indireto na matéria. Estão também impedidos de atuar no processo, aquele que está sob ordem, da autoridade 
da Instituição, pelos princípios da moralidade e da impessoalidade.

26.4. ADMINISTRAÇÃO

A área-meio do MPPE possui organograma definido e publicado no sítio eletrônico do Órgão. As ativida-
des de empenho, liquidação, pagamento e contabilidade estão centralizadas em um único departamento da 
Coordenadoria Ministerial de Finanças e Contabilidade. Em relação aos manuais de procedimentos de cada 
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setor, a Unidade inspecionada informou que em 2007 iniciou-se um projeto de definição dos procedimentos 
e elaboração de manual de procedimentos de alguns setores da Instituição; porém, devido ao reduzido corpo 
técnico administrativo, o trabalho não pôde ser desenvolvido com maior celeridade e os manuais, apesar de 
publicados na intranet do Órgão, não foram regulados por ato normativo, com exceção o formulário de so-
licitação de veículos, produzido no corpo do manual do Departamento Ministerial de Transportes e adotado 
por aquele setor.

26.4.1. LICITAÇÕES E CONTRATOS

O MPPE possui duas comissões permanentes de licitação, a CPL (Comissão Permanente de Licitação), res-
ponsável pela realização de licitações nas modalidades concorrência, tomada de preços, convite e pregão e a 
CPL-SRP (Comissão Permanente de Licitação – Sistema de Registro de Preços), responsável pelos pregões 
para registro de preços, dispensas de licitação, inexigibilidades de licitação e convênios.

As comissões de licitação são instituídas mediante portaria do Procurador-Geral de Justiça e obedecem ao 
critério de investidura estabelecido no Art. 51 da Lei 8.666/93.

Na estrutura administrativa existe também a Gerência Ministerial Executiva de Compras e Serviços, com-
posta por duas divisões, instituída pela Lei nº 14.031 de 2010, mas regulamentada apenas em 17/03/2014 
pela Resolução – RES – PGJ nº 002/2014 , razão pela qual não foi possível aferir com exatidão o papel da 
supracitada Gerência dentro dos fluxos de trabalho da Instituição, tendo em vista que o rol de atribuições 
constantes do regulamento podem se confundir com de outros componentes da estrutura (Anexo 5A).
Não existe um programa periódico de treinamento/capacitação/atualização dos membros das comissões. O 
treinamento/capacitação/atualização consiste basicamente na participação em eventos realizados pela Escola 
de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e também em eventos realizados por terceiros, 
quando solicitados pelos membros da comissão, observada a disponibilidade orçamentária e autorização da 
Administração Superior (Anexo 5B). O MPPE possui apenas 8 (oito) pregoeiros habilitados, não remune-
rados para o exercício da função. Analisaram-se os procedimentos licitatórios a seguir discriminados, assim 
como os respectivos instrumentos contratuais e a execução físico-financeira:

Processo 
licitatório Referência Objeto Contrato Contratada

023/2012 Inexigibilidade
 nº 010/2012

Prestação de serviços técnicos especializados em con-
sultoria de gestão para elaborar, de forma participativa, 
o Plano Estratégico do Ministério Público de Per-
nambuco, quadriênio 2013-2016.

017/2012 GD Gestão & Desenvolvi-
mento Empresarial LTDA

023/2013 Inexigibilidade 
nº 009/2013

Prestação de serviços técnicos especializados em con-
sultoria de gestão para implementação de metodolo-
gia de escritório de projetos e processos no Ministério 
Público de Pernambuco.

061/2013 GD Gestão & Desenvolvi-
mento Empresarial LTDA

O procedimento administrativo é fragmentado, sendo que a guarda documental é compartilhada entre os 
setores, ou seja, processo licitatório com a comissão respectiva, execução física com o fiscal de contrato e 
execução financeira com a Coordenadoria de Finanças, inexistindo ordem cronológica, numeração e rubrica 
nas folhas (Anexo 5C). As fases da despesa (empenho, liquidação e pagamento) e a contabilização estão sob a 
responsabilidade do mesmo servidor, em claro desrespeito ao princípio básico do sistema de controle interno 
da segregação de funções, que consiste na separação de funções, nomeadamente de autorização, aprovação, 
execução, controle e contabilização das operações (Anexo 5D). 



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

505

26.4.2. ALMOXARIFADO E PATRIMôNIO

A coordenação e gerências das áreas de Almoxarifado e Patrimônio são exercidas, no mínimo há dois anos, 
por servidores efetivos do MPPE (Anexo 5E). A gestão de materiais é realizada por meio do Sistema Fênix, 
sistema de gerenciamento online, via web, desenvolvido por técnicos do Ministério Público do Amapá, cedi-
do ao MPPE através de convênio de cooperação técnica, e adaptado à realidade local. O sistema permite além 
do controle de estoque, o controle do fluxo de deslocamento do material desde a entrada no almoxarifado 
até o acompanhamento das requisições via Internet, em cinco fases distintas: abertura do pedido, material 
solicitado, pedido atendido, material separado e entrega realizada. Além de tudo isso, o sistema torna possível 
a qualquer membro ou servidor saber quais são os itens disponíveis no almoxarifado. Mas, apenas os gestores 
cadastrados no sistema podem fazer a requisição de material online, até duas vezes por mês e adequada aos 
limites do estoque. O sistema FENIX também possui funcionalidade capaz de aferir com exatidão o con-
sumo médio em grau de detalhamento suficiente para um gerenciamento e previsão de compras eficazes. 
Embora não exista normativa que regule o controle de acesso ao almoxarifado, este controle é realizado na 
prática com portão eletrônico e restrição de acesso aos servidores da área; porém durante a visita da equipe 
de inspeção havia servidores terceirizados e estagiários sem crachá de identificação. Itens de informática, que 
possuem maior valor agregado, estão armazenados em recinto exclusivo, com acesso restrito ao gerente da 
unidade ou a pessoa por ele delegada; porém, não há sistema de vigilância eletrônica (alarme e câmeras) para 
maior proteção daquele patrimônio. Cartuchos e toners estão armazenados em dois recintos, sendo um deles 
não refrigerado. Realizaram-se testes com itens do almoxarifado e a contagem física estava de acordo com o 
registro no sistema, Contudo, não é prática da área de Controle Interno o levantamento de estoques anuais, 
conforme prescreve a legislação vigente, conforme declaração fornecida (Anexo 5F). A partir de 2014, a 
gestão do patrimônio será realizada por meio do SICAP, sistema eletrônico de controle patrimonial, obtido 
junto ao Ministério Público de Minas Gerais, via termo de convênio, sem nenhum ônus ao MPPE, que foi 
customizado pela Coordenadoria Ministerial de Tecnologia da Informação para atendimentos das necessi-
dades locais. No período de 6 de janeiro a 6 de fevereiro de 2014 foi realizado o primeiro inventário anual, 
sendo que durante o referido período, 36 servidores, que fazem parte da Comissão Especial de Inventário 
Patrimonial, criada pela Portaria POR-PGJ nº 1.853/2013 verificaram todos os bens móveis da Instituição, 
inclusive no interior do Estado. Atualmente estão sendo realizados os ajustes decorrentes dos dados obtidos 
com o inventário. A partir do exercício de 2014, o inventário anual fará parte da prestação de contas do 
MPPE, em atenção às determinações da Lei 4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 e das Normas Bra-
sileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. O inventário, por sinal, foi coordenado pela comissão 
instituída pela Portaria POR-PGJ N.º 194/2.013, responsável pela implantação das Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) (Anexo 5G). Esta Comissão será responsável também 
pela elaboração de um Manual de Controle Patrimonial, que irá registrar a distribuição e transferência dos 
bens do MPPE, bem como atribuir responsabilidades sobre a guarda, conservação e gestão do patrimônio 
ministerial. Após a conclusão dos ajustes do inventário e a publicação do Manual de Controle Patrimonial, 
todas as movimentações e controles patrimoniais serão realizados exclusivamente pelo SICAP. Realizaram-se 
testes com a movimentação de bens patrimoniais e estes apresentaram consonância com o controle existente. 
Existe pendência de instauração de sindicância administrativa para apuração de extravio de item do patri-
mônio.

26.4.3. VEÍCULOS

Existe controle diário detalhado de utilização de cada um dos veículos, assim como em relação aos gastos 
com combustível e manutenção. Existe padronização da identidade visual dos veículos institucionais, como 
adesivos nas portas e traseira (Anexo 5H). Existem 105 (cento e cinco) motoristas no Órgão, e destes, 36 
(trinta e seis), ou aproximadamente 34%, são cedidos por Prefeituras e Câmaras Municipais sem ônus ao Mi-
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nistério Público (Anexo 5I). Não foram apresentados termos de convênio que contemplassem tais cessões. 
Apesar de vedado pela Instrução Normativa PGJ nº 006/2008, é realizado, quando solicitado, o transporte de 
Membros do Colégio de Procuradores no percurso residência-trabalho-residência (Anexo 5J). Realizaram-
se testes para aferir o controle de utilização e gastos dos veículos e estes apresentaram consonância com as 
normas aplicáveis (Anexo 5K).

26.4.4. CONTROLE INTERNO
6.10. VEÍCULOS
O setor de controle interno possui 4 (quatro) servidores, com formações profissionais exclusivamente nas 
áreas contábil e econômica, conforme quadro abaixo:

Nome Formação 
profissional Vínculo Cargo efetivo Cargo 

comissionado
Data ingresso 
controladoria

Sylvio  Rogério  
Faneco  Amorim

Bacharel em Ciências 
Contábeis

Comissionado N/A Controlador Ministe-
rial Interno - FGMP 
8

01/02/2011

Eliana Galvão Vaz Bacharela em Ciências 
Econômicas

Comissionado N/A Gerente Ministerial 
de Controle – FGMP 
5

04/02/2014

Sandra Maria Ful-
co de Azevedo 
Correia

Bacharela em Ciências 
Contábeis (Especialista 
em Língua Portuguesa 
com ênfase em produ-
ção textual)

Efetivo Técnica Adminis-
trativa

Gerente Ministerial 
de Auditoria – FGMP 
5

01/06/2007

Rodrigo da Ro-
cha Fernandes

Bacharel em Ciências 
Contábeis (Especialista 
em Controladoria Go-
vernamental)

Efetivo Analista Ministe-
rial-Ciências Con-
tábeis

N/A 13/09/2013

Não existe programação de treinamento periódico para todas as competências necessárias à execução dos 
trabalhos no setor. Isto é, os treinamentos são realizados de forma precária, baseados exclusivamente nos 
treinamentos ofertados pela Escola de Contas Públicas, vinculada ao Tribunal de Contas de do Estado de 
Pernambuco. Não existe a carreira específica de controle interno, requisito indispensável para preservar a 
independência das atividades de controle interno e garantir mecanismo estruturado e eficaz de controle. Da 
forma como se encontra atualmente estruturado os servidores da unidade de controle interno estão sujeitos 
a exonerações (quando exclusivamente comissionados) ou relotações em outros setores (quando efetivos) nos 
casos em que a ação de controle for contrária aos interesses do Gestor. O setor de controladoria interna apre-
senta características de gestão administrativa do órgão ao participar, por exemplo, de todos os procedimentos 
licitatórios e de contratações. Além de fazer parte da gestão administrativa, o setor apresenta características 
redundantes com a assessoria jurídica. Em outras palavras, o setor de controle interno no MPPE tem atuado 
como uma etapa obrigatória no fluxo de gestão, além de realizar um retrabalho das atividades inerentes de 
diversos setores administrativos. A atuação do setor deveria se pautar no princípio da segregação de funções 
onde o controle não pode ser realizado por aqueles que realizam a execução de um processo. Além disso, a 
função de controle, além de independente, não pode sofrer sobrecargas que a impeçam de realizar todas as 
atividades exigidas pelos arts. 70 e 74 da Constituição Federal e conforme entendimento do próprio CNMP 
no relatório de Inspeção do MPE/RN aprovado em plenário. A participação obrigatória do Controle Inter-
no dentro do fluxo dos processos administrativos sobrecarrega as análises nesta área. Assim, ficam prejudicados 
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trabalhos sobre outros setores administrativos como verificação do almoxarifado (atividade não realizada nos 
últimos sete anos), folha de ponto, obras, instalações, bens patrimoniais, bens de consumo, informações cons-
tantes do portal da transparência, veículos oficiais, apoio ao controle externo, dentre outras. No caso de obras 
a análise seria exclusivamente documental, em virtude de não haver no controle interno, profissionais com 
formação específica em engenharia e/ou arquitetura. As atividades do Controle Interno são exigências da 
Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade fiscal, das normas de direito financeiro e dos critérios atuais 
de transparência na administração pública brasileira. Cabe ao controle interno, por meio de análises amostrais 
e por critérios de relevância, verificar toda a realidade administrativa do órgão, desde seu planejamento orça-
mentário até a folha de pagamento e a economicidade nas aquisições. Portanto o setor de Controle Interno 
não pode ser uma etapa administrativa. Ao contrário, deve agir à parte do fluxo de processos e respeitando 
a devida segregação entre as funções de execução e controle. Neste sentido, diferencia-se claramente da ati-
vidade da assessoria jurídica exigida legalmente em determinados momentos da vida de uma licitação. Os 
pareceres do Controle Interno podem ocorrer a qualquer momento de uma licitação, contrato ou pagamen-
to. Os procedimentos de fiscalização deveriam abarcar as despesas com pessoal, rotinas de controle de ponto 
dos servidores, licitações, contratos, obras, convênios, utilização dos veículos oficiais, inventários anuais, testes 
de quantitativos de bens patrimoniais e almoxarifado, análises sobre os fluxos dos processos administrativos, 
avaliação da qualidade e atualização das informações constantes do portal da transparência e avaliação de me-
tas do PPA e programas do MP. Além disso, sempre que tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, 
dela darão ciência ao Tribunal de Contas e a este CNMP, sob pena de responsabilidade solidária conforme o 
art. 74, §1º da Constituição Federal.

27. CONSTATAÇÕES DA ÁREA ADMINISTRATIVA

O resultado da Inspeção evidenciou por área de análise, pontos que deverão ser submetidos para manifestação 
da unidade ou destacados para elogio, conforme segue.

27.1. PLANEJAMENTO. 

O Questionário, anexo XIII, da CN-CNMP, foi integralmente respondido pelo MPE-PE, com apresentação das 
informações solicitadas. As questões consideradas prioritárias e releva  ntes para a inspeção permitiram constatar que: 

a) o MPE-PE estabeleceu indicadores e metas para cada um de seus objetivos estratégicos, e todos apresen-
tam etapas de execução, avaliação, e resultados.

b) em reunião com a equipe responsável, ficou evidenciado a participação e envolvimento de todos. Existe 
uma ação forte no sentido implementar o que foi planejado, por parte da equipe responsável pelo processo 
do Planejamento Estratégico do MPE-PE. 

c) o MPE-PE utiliza o BSC (Balance Scorecard), que é uma sigla que pode ser traduzida para Indicadores 
Balanceados de Desempenho, ou ainda para Campos (1998), Cenário Balanceado. O termo “Indicadores 
Balanceados” se dá ao fato da escolha dos indicadores de uma organização.

d) Os dados evidenciam comprometimento da equipe de planejamento, o que justifica um elogio.

27.2. FINANÇAS E CONTABILIDADE. 

O Questionário, anexo XII, da CN-CNMP, foi integralmente respondido pelo MPE-PE, com apresentação 
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parcial das informações solicitadas, ficando pendentes as questões 4, 9, 16, e 17 marcadas no campo “não” e 
justificadas. As questões consideradas prioritárias e releva  ntes para a inspeção permitiram constatar que ne-
cessitam de manifestação da unidade os seguintes pontos: 

27.2.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Item 04 - Trata da existência de fundos e receitas 
no âmbito do Ministério Público de Pernambuco. Referente a não existência de legislação que crie 
Fundo Especial é importante relatar que já existiram tentativas de criação de um Fundo, através de encami-
nhamentos à Assembleia Legislativa do Estado, de projetos de lei propondo a criação do Fundo de Moder-
nização para Aparelhamento do MPPE. Os expedientes não foram levados à votação, apesar dos esforços do 
Procurador Geral de Justiça, contudo, estamos retomando as negociações para o envio de nova proposta, ade-
quando à origem das receitas, uma vez que nas versões dos projetos anteriores foi motivo para não obtermos 
êxitos na sua aprovação, tendo em vista o Poder Judiciário do Estado não conceder ao MPPE participação nas 
custas judiciais. Item 09 – Refere-se sobre a integração do sistema financeiro com o de recursos 
humanos. Sobre a não integração entre o sistema financeiro (e-fisco) e o de recursos humanos. 
Sobre a não integração entre o sistema financeiro (e-fisco) e o de recusos humanos (sad-rh) utilizados pelo 
MPPE temos a fazer as seguintes considerações: 1) Os sistemas são disponibilizados, sem custo, pelo Estado 
de Pernambuco aos poderes e órgãos; 2) Devido à implantação do Sistema Gerencial de Custos no Governo 
Estadual, por força das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, já existem no âmbi-
to do Poder Executivo, ações voltadas a viabilizar a integração de todos os sistemas estruturantes incluindo 
o financeiro e o de Recursos Humanos. Sendo assim, estamos aguardando a conclusão dos trabalhos por 
parte do Executivo Estadual, para posterior adesão ao processo de integração dos sistemas. Itens 16 e 17 – 
Relata sobre o levantamento dos valores e registro do passivo da instituição. Em relação ao não 
levantamento nem tampouco ao registro de todo o passivo do órgão, cabe salientar que existe uma comissão, 
formalmente constituída, para a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Pú-
blico cuja uma das entregas é a quantificação dos créditos pendentes e sua incorporação ao passivo do MPPE 
prevista a partir do exercício de 2015.

a) evidências de perdas financeiras que somam R$ 10.383.631,47, em razão do “superávit financeiro” nos 
três últimos exercícios, não terem permanecidos a disposição da Instituição, para suplementação no exercício 
seguinte (Lei 4.320/64, art. 43, §1°, I). 

27.2.a. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Exercício de 2011. O recurso de R$ 87.499,60 não foi 
suplementado no exercício de 2012, tendo em vista ser saldo do Termo de Cooperação Técnica nº 3423, 
celebrado entre o Ministério Público e o Banco Real, através do Concurso Talentos da Maturidade. Con-
templou o Projeto Caravana da Cidadania, cujo prazo de execução foi encerrado em dezembro de 2011.  
(DOC. 27.2 - 01). Por não ser um convênio de receita com a União, o recurso foi mantido na Instituição, 
por parte do concedente a fim de ser utilizado na manutenção da atividade.Ficamos impossibilitados de 
utilizá-lo até o exercício de 2012, por estar cadastrado na fonte 0102003423 sendo inserido no superávit 
desse exercício, conforme Relatório de Gestão Fiscal do terceiro quadrimestre de 2012 (DOCs. 27.2 – 02 e 
03). O valor, incluindo as aplicações financeiras, foi suplementado em 2013 e remanejado para a fonte 101, 
viabilizando a sua execução no montante de R$ 88.697,35.  (DOCs. 27.2 – 04 a 08). Exercício de 2012. 
Em relação ao valor apontado para o exercício de 2012, no montante de R$ 10.249.974,32, temos a fazer as 
seguintes considerações: Fonte 0101 – R$ 10.094.848,30 – Através do Ofício Circular nº 001/2013 – GSF, 
de 05 de fevereiro de 2013, do Secretário da Fazenda do Estado, o Ministério Público foi informado, sobre 
o descompasso entre os valores constantes nas receitas orçadas e as efetivamente arrecadadas, em percentuais 
próximos a 8%, no exercício de 2012. Para não prejudicar o planejamento em curso dos Poderes, não se apli-
cou o estabelecido no artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), ficando os ajustes para o exercício 
seguinte. No mesmo ofício, o Secretário informa projeção de frustração de receita, também para o exercício 
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de 2013 e as medidas a serem tomadas no intuito de garantir o equilíbrio fiscal do Estado de Pernambuco. 
Dentre as medidas está a aplicação do exposto no artigo 7º, da Lei nº 12.760, de 25 de janeiro de 2005, em 
relação às disponibilidades financeiras existentes no final do exercício anterior, serem consideradas quando 
da apuração das dotações orçamentárias devidas em duodécimos aos demais Poderes e órgãos equiparados. 
(DOCs 27.2 – 09 a 12). Em aditamento ao ofício acima citado, foi recebido Ofício nº 0331/2013 – GFS, 
datado de 21 de março de 2013, informando o valor de R$ 29.256.879,45, para ser ajustado no orçamento 
do Ministério Público. Em demonstrativo da receita de arrecadação do Estado de Pernambuco, a Gerência 
de Estatística do MPPE chegou ao valor de R$ 26.397.184,46. Diante do quadro, o MPPE teria que abrir 
mão do superávit no montante de R$ 20.094.848,30, fonte 0101. O Procurador Geral conseguiu negociar 
um corte de 50%, recuperando R$ 10.000.000,00. (DOCs. 27.2 – 02, 03, 13 a 16). Fonte 102003951 – R$ 
154.530,00 - O recurso é decorrente do Convênio nº 3951, celebrado entre o MPPE e a União, através da 
SEPPIR/PR, vigente até 31/10/2013, sendo prorrogado para 10/12/2013. Por estar dentro do prazo de 
execução e já existir previsão orçamentária, só foi necessário solicitar ao Poder Executivo a elevação do teto 
da programação financeira na fonte 010200000, conforme ofício SGMP nº 02/2013, de 22 de janeiro de 
2013. (DOCs 27.2 – 03, 07, 17 a 20). Exercício de 2013. Fonte 0102 - R$ 20.534,36 – Em relação ao 
valor citado no relatório de inspeção temos a fazer as seguintes considerações: No Relatório de Gestão Fiscal, 
do último quadrimestre de 2013, os dados estão assim detalhados: Fonte 0101003951 – R$ 5.715,87(con-
trapartida) e Fonte 0102003951 R$ 14.818.49 (concedente), (DOC. 27.2 - 23). Em relação ao recurso de 
contrapartida, foi necessário ajuste do seu saldo na conta contábil, tendo em vista realização de despesa in-
devida no montante de R$ 2.660,91. O referido valor foi transferido para a fonte 0102003951 cujo saldo 
passou para R$ 17.733,38. (DOCs 27.2 – 24 e 25).  A prestação de contas foi concluída em 2014, sendo os 
recursos devolvidos aos órgãos participantes. (DOCs. 27.2 – 26 a 28). Fonte 0121 (alienação de bens) – R$ 
24.340,68 – Apesar não ter sido suplementado em 2014 devido a não previsão de aquisição de veículos, o va-
lor em questão está disponível em nossa conta passando a fazer parte do superávit de 2014. (DOC  27.2 - 29).

b) evidências de perdas financeiras que somam nos últimos três anos R$ 80.379.828,81, decorrentes de 
repasse financeiro de que tem direito, em razão do percentual de participação de 2,96%, fixado na RAE, de-
finida no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Pernambuco – PAF, realizado em 2009, e 
que tem servido de instrumento norteador das questões orçamentárias e financeiras do Estado.

27.2.b. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 1) Reportando-nos ao documento do Programa de Rees-
truturação e Ajuste Fiscal do Estado de Pernambuco – PAF, na página que define a Meta 5 => Reforma 
do Estado, Ajuste Patrimonial e Alienação de Ativos, o item 36, assim dispõe: “ Além disso, o Estado de Per-
nambuco, em atendimento às recomendações estabelecidas no âmbito das diretrizes gerais deste Programa, 
utilizará, em cada exercício, como critério de repasse de recursos (duodécimos) a ser feito aos outros Poderes, 
ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, no máximo, a maior participação percentual anual 
sobre a receita de arrecadação própria, apurada de forma individualizada, por Poder ou Órgão, 
em relação aos cinco anos imediatamente anteriores .....”. Portanto o percentual de 2,96% é o limite máximo 
de participação da RAP pelo MPPE (DOCs 27.2- 21 e 22). 2) Em levantamento realizado pela Gerência de 
Estatística do MPPE, referente aos valores repassados para os Poderes, TCE-PE e MPPE, oriundos da fonte 
101, no período de 2011 a 2014, verificamos o seguinte:  2.1) Em relação à execução orçamentária, o MPPE 
possui uma participação limite de 2,96% da Receita de arrecadação própria do Estado – RAP. Os limites de 
participação da ALEPE, TJPE e TCE são respectivamente, 3.25%, 7.72% e 2,42%. O quadro a seguir apresenta 
os valores repassados para cada poder e órgão autônomo, no  período de 2011 a 2014.
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Total de recursos do Tesouro repassados da fonte 101 mais as suplementações:

O percentual do valor repassado para cada órgão em relação ao respectivo limite estabelecido do Programa 
de Ajuste Fiscal (PAF) para o período de 2011 a 2014 são apresentados a seguir. Para o ano de 2014, esses 
resultados foram calculados a partir da previsão da Receita de Arrecadação Própria para o presente exercício 
que foi de R$ 13.750.265.368,76.

Percentual do valor repassado em relação ao limite do PAF adicionado das suplementações.

A representação gráfica dos percentuais dos valores repassados em função do limite estabelecido no PAF 
permite uma análise comparativa em relação aos órgãos. Verificamos que apenas a Assembleia Legislativa 
alcançou, no exercício de 2013, o limite máximo de participação na RAP, que no caso daquele poder é de 
3,25%. Este fato corrobora o disposto no item 36 do PAF, onde indica os percentuais como limite máximo e 
não obrigatoriamente o valor a ser repassado para os poderes e órgãos. Para o ano de 2012, o MPPE elevou 
a sua participação para 95,8%, ficando acima do TJ e TCE. Já em 2014 houve uma recuperação, em relação a 
2013, ficando novamente acima do TJ e TCE, até o dia 08 de dezembro.
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Percentual do valor repassado em relação ao limite do PAF adicionado das suplementações:

Diante do exposto  observa-se que: I) O percentual de participação explicitado no PAF é definido, apenas, 
como limite máximo de participação na receita de arrecadação própria (RAP), não caracterizando perda de 
receita o fato de não atingi-lo. II) O processo é único para os Poderes e Órgãos Autônomos. III) Conforme 
se pode observar nos quadros acima, o Ministério Público tem realizado efetivo acompanhamento da política 
orçamentária do Governo do Estado, orientando a estratégia de negociação com o objetivo de elevar a sua 
participação na RAP.

27.3. RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO

O Questionário, anexo X, da CN-CNMP, foi integralmente respondido pelo MPE-PE, com apresentação 
parcial das informações solicitadas, ficando pendentes as questões 4, 16, 20, 29, 33 e 34, marcadas no campo 
“não” e justificadas. O Questionário, anexo XI, da CN-CNMP, foi integralmente respondido pelo MPE-
PE, com apresentação parcial das informações solicitadas, ficando pendentes as questões 8, 10, e 11, marcadas 
no campo “não” e justificadas. As questões consideradas prioritárias e releva  ntes para a inspeção permitiram 
constatar que necessitam de manifestação da unidade os seguintes pontos:

27.3.1. Composição e Lotação do quadro de pessoal

a) A análise da lotação dos cargos de membros e servidores, permite identificar um número elevado de co-
marcas sem titulares nas Promotorias de Justiça e sem servidores efetivos para a realização das atividades de 
apoio.

27.3.1.a. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A resposta da unidade referente à alínea “a” está inserida 
na manifestação constante no alínea “d” deste tópico.

b) Existe um elevado número de servidores à disposição do MPE-PE, com ônus para a origem (483 servi-
dores, cerca de 20,71% do total de pessoal prestando serviços na instituição), caracterizando possível depen-
dência nas relações com o Governo do Estado e Prefeitos Municipais.
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27.3.1.b. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A resposta da unidade referente a alínea “b” está inserida 
na manifestação constante na alínea “d” deste tópico.

c) Existe um número elevado de Policiais Militares (740 policiais, cerca de 31,73% do total de pessoal pres-
tando serviços na instituição) à disposição do MPE-PE. Não foi possível identificar a relação de policiais 
ativos prestado serviço na sociedade, em comparação com o número de policiais ativos prestando serviço no 
MPE-PE, por município.

27.3.1.c. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Senhor assessor, em atenção à letra “c” do item 27.3.1. 
Composição e lotação do quadro de pessoal, do Relatório Preliminar de Inspeção do Conselho Nacional, 
informo-vos o seguinte: 1) A Assessoria Ministerial de Segurança Institucional foi criada através da Lei nº 
12.342, de 28 de janeiro de 2003, modificada pelas Leis nº 12.956, de 19 de dezembro de 2005, nº 13.134, 
de 14 de novembro de 2006 e nº 15.089, de 10 de setembro de 2013. 2) As Normas supracitadas criaram 01 
(um) cargo de Assessor Ministerial de Segurança Institucional, 03 (três) Gerências Ministeriais de Segurança 
Institucional e 01 (uma) Gerência Ministerial de Apoio Operacional, ficando à disposição deste Ministério 
Público apenas 05 (cinco) policiais militares. 3) A Lei nº 15.420, de 17 de dezembro de 2014, declarou como 
de natureza Policial Militar as funções exercidas pelos militares estaduais no âmbito da Assessoria Ministerial 
de Segurança Institucional, contudo ainda não temos um efetivo próprio.  4) O Ministério Público de Per-
nambuco não possui em seus quadros o cargo de agente de segurança. A segurança pessoal de Membros em 
situação de risco e a segurança patrimonial das edificações do MPPE, são realizadas por policiais militares da 
ativa e da reserva remunerada da Polícia Militar, respectivamente. 5) A Lei nº 11.116, de 22 de julho de 1994, 
modificada pela Lei Complementar nº 111, de 03 de junho de 2008, dispõe sobre designação de policiais - 
militares da reserva remunerada para a realização de tarefas. No caso em lide, os Guardas Patrimoniais (PMs 
da reserva remunerada) atuam na segurança interna e patrimonial de Promotorias de Justiça. 6) Atualmente, 
o MPPE conta com o efetivo de 77 (setenta e sete) Guardas Patrimoniais que atuam na capital e no interior 
do Estado. Vale ressaltar que este efetivo é insuficiente para atender todas as edificações. 7) Dessa forma, a 
fim de suprir a demanda de segurança pessoal e patrimonial em todas as edificações, o MPPE lança mão do 
Programa de Jornada Extra de Segurança - PJES (Decreto nº 38.438, de 20 de julho de 2012), onde policiais 
militares da ativa, atuam no policiamento de edificações, bem como na segurança pessoal de Membros em 
situação de risco. 8) No PJES, cada policial militar só poderá prestar no máximo 08 (oito) serviços de 08 
(oito) horas cada. 9) O número de 740 policiais militares apontados pelo CNMP à disposição deste MPPE, 
não corresponde à realidade, pois os mesmos não estão “À DISPOSIÇÃO DO MPPE”. Os serviços do PJES 
serão realizados emhorários diversos da jornada de trabalho regular do policial militar. 10) Como os policiais 
militares só podem trabalhar 08 (oito) serviços de 08 (horas) durante o mês, para atender ao policiamento de 
24 horas numa Promotoria, precisaremos de 03 (três) policiais militares por dia. 11) Ocorre que o referido 
Decreto não estipula o numero mínimo de serviços, o policial dependerá de sua escala ordinária no seu Bata-
lhão de origem. Na prática, em média, cada policial se habilita para prestar 03 (três) serviços. 12) Nessa média, 
utilizando 03 (três) policiais militares pordia, no serviço de 08 (oito) horas cada, teremos 30 (trinta) policiais, 
em apenas uma Promotoria. 13) Com o Programa de Jornada Extra de Segurança - PJES, temos a melhor 
relação de custo-benefício, pois um posto de 24 horas compoliciais do PJES custa R$ 10.800,00. Temos um 
agente do Estado, treinado, armado e com longa experiência na atividade. Enquanto um posto de 24 horas 
de umaempresa de vigilância privada, custa em média R$ 14.000,00, com profissionais que não possuem o 
mesmo treinamento e experiência de um policial militar. 14) Por essa razão, temos esse número de policiais 
militares prestando serviços de policiamento, sem prejuízo pra sociedade, pois os mesmos estão trabalhando 
no horário diverso da sua escala ordinária no seu Batalhão de origem.

d) A Resolução PGJ  02/2014, de 17 de março de 2014, definiu as atribuições dos cargos e os requisitos de 
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formação especializada e experiência profissional a serem exigidos para o ingresso na carreira do Quadro de 
Pessoal de Apoio Técnico-Administrativo do MPE-PE, além de informar o quantitativo de cargos existentes. 
Ficou identificado que a atual estrutura de cargos de pessoal (Analista Ministerial – 200 cargos, e Técnico 
Ministerial – 406 cargos), não permite à Instituição substituir o pessoal colocado à disposição por outros 
órgãos e poderes, e impossibilita a expansão da estrutura existente, sem uma nova adequação no atual plano 
de cargos e salários.

27.3.1.d. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: As nomeações não estão ocorrendo nos cargos de Técnico 
Ministerial e Analista Ministerial, pois o quantitativo de cargos previsto em Lei foi preenchido, havendo ape-
nas 02 (dois) cargos de Técnicos Ministeriais aguardando decisão judicial, por esta razão não foram providos. 
As reposições estão ocorrendo na medida em que existam processos de exoneração ou ocorra a vacância do 
cargo.

Nº TOTAL 
DE CARGOS

Nº DE 
CARGOS 

OCUPADOS

Nº DE 
CARGOS 
VAGOS

Percentual - 
Cargos Vagos

45 39 6 13%

154 121 33 21%

225 157 68 30%

132 69 63 48%

556 386 170 31%
Obs. Concurso para Promotores de 1ª Entrância em andamento

Nº TOTAL 
DE CARGOS

Nº DE 
CARGOS 

OCUPADOS

Nº DE 
CARGOS 
VAGOS

Percentual - 
Cargos Vagos

Recém 
Nomeados 

Aguardando 
Posse

220 214 6 3% 6

2 2 0 - -

436 425 11 3% 9

31 31 0 - -

689 672 17 2% 15
Obs. Lei nº 15.357 de 18/08/2014, criou mais 20 cargos de Analistas Ministeriais e 30 cargos de Técnicos Ministeriais

Quantitativo 
Atual LIMITE Percentual 

Atual

191 200 96%

317 - -

508 - -

13

TOTAL

CARGOS

PROCURADORES DE JUSTIÇA

PROMOTORES DE 3ª ENTRÂNCIA

PROMOTORES DE 2ª ENTRÂNCIA

PROMOTORES DE 1ª ENTRÂNCIA

TOTAL

CARGOS

ANALISTAS MINISTERIAIS

ANALISTAS MINISTERIAIS 
SUPLEMENTARES

TÉCNICOS MINISTERIAIS

TÉCNICOS MINISTERIAIS 
SUPLEMENTARES

PESSOAL COMISSIONADO

PESSOAL À DISPOSIÇÃO DO MPPE OBSERVAÇÃO

ESFERA ESTADUAL Limite conforme Lei Complementar nº 
94 de 30/08/2007: Quantitativo 
Máximo para MPPE = 200 Servidores, 
com ônus para o órgão de origem do 
servidor e/ou empregado cedido.

ESFERA MUNICIPAL

TOTAL

A Coordenadoria Ministerial de Gestão de Pessoas, atenta aos problemas existentes, tais como: aumento da 
demanda Institucional; quantitativo de servidores; quantitativo de cargos vagos e as solicitações dos setores 
que precisam de mais pessoas; sugeriu a realização de um estudo sobre a necessidade de pessoal em nossa 
Instituição e sua devida distribuição, levando em consideração as demandas e as atribuições dos cargos. O re-
ferido estudo contemplaria, também, as pessoas que desenvolvem suas atividades nesta Procuradoria e preen-
chem todos os requisitos para aposentadoria, sendo imprescindível que os conhecimentos sejam transmitidos 
para não haver prejuízo na continuidade dos serviços prestados, porém alguns são os únicos servidores dos 
seus respectivos setores. Foram encaminhados 7 (sete) ofícios por esta Coordenadoria, solicitando propostas 
e, no momento, aguarda resposta: Innovo Group; UMANA BRASIL - Assessoria e Consultoria de Recursos 
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Humanos LTDA; FatoR Humano; ALCANCE - Soluções Empresariais; TGI - Consultoria em Gestão; Fun-
dação Getúlio Vargas; GD CONSULT. Conforme o Acordo de Resultados de adesão ao Projeto Nacional, 
construído e deliberado na 1ª Ação Nacional - Multiplicando a Estratégia - Gestão Por Competências - do 
Fórum Nacional de Gestão - FNG, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, foi recomendado 
a criação de unidade ou grupo responsável pela implementação do Modelo de Gestão por Competências na 
Estrutura Organizacional de cada MP. A Coordenadoria Ministerial de Gestão de Pessoas sugeriu a criação 
de uma comissão, contendo representantes das áreas envolvidas, para iniciar estudo e apresentar projeto de 
implementação do modelo mencionado nesta Instituição, conforme CI nº 138 / 2014 de 28/11/2014.

27.3.2. Sistema de Avaliação de Desempenho Funcional.

a) Não existe sistema eletrônico de ponto implementado no MPE-PE, sendo os registros efetuados em for-
mulário folha de frequência, o que evidencia deficiência no registro e controle de ocorrências, na medida em 
que o apontamento é de entrada e saída, o que evidencia a fragilidade do controle.

27.3.2.a. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Atualmente, tendo em vista que o sistema de ponto ele-
trônico está em teste,  é feito o controle por meio do formulário de folha de frequência (preenchimento ma-
nual), que são enviados para este setor e lançados em planilha de Excel. As faltas computadas são alimentadas 
no sistema Arquimedes e no período de preparação das informações para pagamento solicitamos um relató-
rio das faltas alimentadas para a Coordenadoria Ministerial de Tecnologia da Informação, para verificação de 
descontos sobre as faltas. A Coordenadoria Ministerial de Gestão de Pessoas, junto com a Coordenadoria Mi-
nisterial de Tecnologia da Informação estão inseridas do projeto piloto de implantação do Sistema de Apura-
ção de Freqüência – SIAF, na Intranet, que está baseado em assinatura eletrônica, com previsão para 2015. A 
minuta da normativa estabelecendo critérios e procedimentos para a frequência dos servidores, que integram 
o Ministério Público do Estado de Pernambuco, foi encaminhada por esta Coordenadoria por meio da CI 
nº 091/2014 de 29/07/2014, para análise e deliberação dos nossos gestores, com posterior publicação.

b) A Instrução Normativa 06/2012 e a Resolução RES-CPJ nº 01/2012, em seu art. 1º, institui aos membros 
de primeira instância do MPE-PE, o gozo a posteriori do repouso semanal remunerado do dia trabalhado em 
regime de plantão ministerial. Não ficou evidenciado como são efetuados os controles dos períodos de gozo 
a posteriori, diante da inexistência de sistema de registro.

27.3.2.b. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: No tocante ao ponto 27.3.2, item “b”, o controle de que 
fala referido item já é feito mediante a apresentação de relatório pelo Promotor plantonista, bem como a 
referida compensação do dia plantonado está regulamentado pela Resolução RES-CPJ nº 01/2012, sendo 
certo que, ambos, tanto o exercício do efetivo plantão pelo membro do Ministério Público quanto a cor-
respondente compensação do plantão, são objeto de constantes avaliações pela Corregedoria Geral deste 
MPPE. Assim, no caso de um membro não comparecer ao plantão para o qual fora designado terá sobre si 
as sanções decorrentes da falta funcional, bem como, por óbvio, não fará jus à compensação do plantão que 
faltou. Ademais, segue em anexo mídia digital com documentos digitalizados que contém anexo das infor-
mações prestadas pela Coordenadoria Ministerial de Gestão de Pessoas (CMGP). Explica-se que, em vista 
da grande quantidade de arquivos contidos nesse anexo, preferiu-se enviar os mesmos gravados em DVD. 
Frise-se que os anexos que estão sendo enviados pelo presente são os mesmos encaminhados pelos Ofícios 
suprarreferidos com pequenas alterações, que se fizeram necessárias, somados a outras informações dos seto-
res desta PGJ que respondem aos tópicos e itens remanescentes do Relatório. Por oportuno, ressalta-se que, 
conforme requisitado, as informações prestadas por meio do presente Ofício serão encaminhadas em mídia 
eletrônica, com arquivos gravados em formato PDF e “.doc”, por intermédio do e-mail da Assessoria Técnica 
em Matéria Administrativo-disciplinar (disciplinar@mppe.mp.br). Ademais, importante ressaltar que durante 
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esses 4 (quatro) anos, resolvemos vários pontos de carência do parquet pernambucano, seja estrutural, seja de 
pessoal. Nesse contexto, informatizamos todas as Promotorias de Justiça com mais de 2 (dois) computadores 
em cada uma, além de cada Promotor de Justiça ter a seu dispor constantemente um notebook para o exer-
cício de suas funções, a isso somados o fato de que quase 100% das Promotorias de Justiça deste estado terem 
conexão a internet, utilizando-se do sistema de gerenciamento de autos Arquimedes, em plena utilização das 
tabelas unificadas deste augusto Conselho e, bem assim construímos 4 (quatro) novas sedes de Promotorias 
no estado, além de num prazo de 60 (sessenta) dias, entregaremos a sociedade pernambucana mais 2 (duas) 
sedes, reformando outras 21 (vinte e uma), de sorte que cada cidadão de cada comarca deste estado será aten-
dido com o respeito, a dignidade, a atenção, a segurança e o conforto que merecem. Mas não nos ativemos 
apenas à questão estrutural, mesmo porque as instituições são feitas por pessoas. Nesse diapasão, nomeamos 
372 (trezentos e setenta e dois) servidores, todos aprovados em Concurso Público, e, em face da restrição 
orçamentária, celebramos convênios com entes públicos de modo a permitir a cessão de cerca de 115 (cento 
e quinze) servidores à disposição, aumentando, assim, o número de servidores em mais de 500 (quinhen-
tos). Finalmente, o fortalecimento do Ministério Público passa necessariamente pelo fortalecimento de seus 
membros. Forte nisso, reconhecemos, administrativamente, e seguindo os ditames deste nobre Conselho, o 
direito à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), os Adicionais por Tempo de Serviço (ATS) retroativos, 
bem como o pagamento do Auxílio-alimentação e do Auxílio-moradia.

c) Para os servidores, a Instrução Normativa PGJ 02/2006 define o pagamento de adicional por serviço 
extraordinário, com acréscimo mínimo de 50% na hora trabalhada, podendo o serviço extraordinário ser 
convertido em folga. Não existe legislação prevendo esta situação e, tampouco, controle próprio em sistema 
do serviço extraordinário prestado, bem como dos períodos de gozo das folgas decorrentes da hora extraor-
dinária.

27.3.2.c. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Embasamento Legal do Pagamento de Serviço Extraor-
dinário: Lei nº 12.956 de 19/12/2005: “Art. 31. Os servidores do Ministério Público e os servidores à 
disposição do Ministério Público poderão receber o adicional por serviço extraordinário para atender a 
situações excepcionais e temporárias e serão remunerados com acréscimo mínimo de 50% (cinqüenta por 
cento) a mais em relação à hora normal de trabalho.” Artigos 160 e 164 da Lei nº 6.123 de 20/07/1968; 
INSTRUÇÃO NORMATIVA PGJ nº 002/2006, publicada no DOPE – Ministério Público em 
24.01.2006: “3.2 – O serviço extraordinário poderá ser convertido em folga, em período a ser combinado 
com a chefia imediata devendo ter como parâmetros a necessidade do serviço e a conveniência administrati-
va.” Conforme a Portaria PGJ nº 1016/2005 publicada no Diário Oficial de 27 de dezembro de 2005 ficou 
suspenso o pagamento de serviço extraordinário para os servidores do MPPE (Técnicos Ministeriais, Analis-
tas Ministeriais e Servidores à disposição), ficando autorizado para os realizados em Plantões Ministeriais, o 
qual deverá ser comprovado mediante Relatório do Plantão. dos servidores. Atualmente as horas trabalhadas, 
quando de serviço extraordinário, tem sido computadas como banco de horas para posterior folga pelo ser-
vidor, excetuando as horas trabalhadas no período de recesso, que são consideradas como plantão. O controle, 
atualmente, é realizado através de planilhas e dos formulários de autorização de serviço extraordinário, onde 
este é devidamente justificado e assinado pela chefia imediata. Está previsto o controle para 2015 através do 
Sistema de Apuração de Freqüência - SIAF.

d) O planejamento dos cursos para membros e servidores do MPE-PE possui uma grade de eventos até o 
mês de maio de 2014, o que permite inferir a ausência de um programa anual de capacitação de membros e 
servidores da instituição.
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27.3.3. Vantagens pessoais e obrigações legais

a) Os servidores que prestarem serviço extraordinário recebem acumulado o auxílio alimentação e auxílio refeição, 
não obstante referidas verbas indenizatórias tenham por base o mesmo fato gerador.

27.3.3.a. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A resposta da unidade referente a alínea “a” está inserida na ma-
nifestação constante na alínea “b” deste tópico.

b) Existe tratamento diferenciado para os servidores à disposição que exercem as atividades de motorista, na medida 
em que recebem o auxílio refeição em dobro, além do adicional de exercício (verba 512), que é calculada conforme 
Instrução Normativa PGJ 03/2009. Neste caso, existem duas evidências a serem observadas: 1ª) o servidor à disposi-
ção que pode exercer a atividade de motorista é somente aquele investido no cargo de “Motorista” na origem, sob 
pena de eventual disfunção patrocinada no âmbito do MP-PE; 2ª) o pagamento das verbas referidas anteriormente 
é realizado com base exclusivamente no ato normativo interno do MPE-PE já mencionado, inexistindo legislação 
estadual disciplinando a matéria, e sem aparente justificativa para tal tratamento diferenciado em detrimento dos 
servidores efetivos do MPE-PE que ocupam o cargo de “Motorista”.

27.3.3.b. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Embasamento Legal: Lei nº 12.956 de 19/12/2005 e suas altera-
ções posteriores. “Art. 35. Os servidores do Ministério Público constantes nos Anexos I e II (servidores efetivos) e os 
servidores à disposição poderão receber ao auxílio-refeição a ser pago em pecúnia, no valor mensal equivalente a 22 
(vinte e duas) vezes o valor fixado por Portaria do Procurador-Geral de Justiça. Art. 36. Os servidores do Ministério 
Público constantes nos Anexos I e II (servidores efetivos) poderão receber auxílio-alimentação a ser pago em pe-
cúnia, no valor mensal a ser fixado por Portaria do Procurador-Geral de Justiça.” INSTRUÇÃO NORMATIVA 
PGJ Nº. 006/2007, publicada no DOE – Ministério Público – 18.12.2007: “2.1 - Fica autorizado o pagamento de 
auxílio-alimentação aos servidores dos anexos I e II (servidores efetivos) da Lei Estadual nº. 12.956/05, nos termos 
desta Instrução Normativa.” INSTRUÇÃO NORMATIVA PGJ Nº. 004/2010, publicada no DOE – Minis-
tério Público – 07/10/2010: “2.1 - Fica autorizado o pagamento de auxílio-refeição aos servidores à disposição do 
Ministério Público e àqueles ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, na proporção de 22 (vinte e dois) 
dias por mês e obedecidos os critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa.” “2.8 - Fica também autorizado o 
pagamento de auxílio-refeição: II – aos servidores, inclusive àqueles constantes no anexo I e II (servidores efetivos) 
da Lei Estadual nº. 12.956/05, que prestarem serviços extraordinários em conformidade com a Instrução Norma-
tiva PGJ nº. 002/2006, alterada pela Instrução Normativa PGJ nº. 002/2007; III – aos servidores, inclusive àqueles 
constantes no anexo I e II da Lei Estadual nº. 12.956/05, que prestarem plantão superior a 06 (seis) horas, em fins de 
semana e feriados. IV – Aos servidores à disposição que exerçam atividades de motorista, caso em que farão jus ao 
benefício em dobro.” No âmbito desta Procuradoria é realizado o pagamento de auxílio-alimentação para membros 
e servidores efetivos. O valor mensal atual do referido benefício é R$ 1.068,00 (mil e sessenta e oito reais), fixado 
através da Portaria POR-PGJ nº 524/2010 de 23/04/2010, publicada no Diário Oficial de 24/04/2010, escla-
recendo que todas as categorias percebem o mesmo valor. No âmbito desta Procuradoria é realizado o pagamento 
de auxílio-refeição para servidores que estão à disposição desta Procuradoria, Comissionados e Servidores efetivos. 
O valor diário atual do referido benefício é R$ 26,00 (vinte e seis reais), fixado através da Portaria POR-PGJ N.º 
1.878/2012 de 26/11/2012, publicada no Diário Oficial de 28/11/2012, esclarecendo que todas as categorias 
percebem o mesmo valor, na proporção de 22 (vinte e dois) dias por mês. Os motoristas percebem o referido be-
nefício em dobro, tendo em vista uma maior jornada de trabalho; considerando o déficit no quadro de pessoal, em 
especial nos que desempenham atividade de transporte, a carga horária ultrapassa as 6h, diariamente, conforme folhas 
de frequência, justificando-se pelo serviço extraordinário. RESOLUÇÃO RES-PGJ Nº 01/2009, publicada no 
DOE de 20/02/2009. A normativa citada acima, autoriza que servidores do MPPE, devidamente autorizados e 
credenciados junto à Secretaria Geral do Ministério Público, possam conduzir veículos oficiais.
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c) Foi identificado que apenas 92 (noventa e dois) membros e 2 (dois) servidores comissionados apresentaram a 
comprovação da evolução patrimonial exigida na Portaria do PGJ  352/2000, que estabelece os procedimentos para 
o cumprimento do disposto no art. 13 da Lei n. 8.429/92.

27.3.3.c. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: O prazo para entrega da declaração dos bens e valores que 
compõem o patrimônio privado de membros e servidores é 30 de setembro de cada ano, considerando o teor 
na Portaria POR-PGJ Nº 352/2000, que estabelece os procedimentos para o cumprimento do disposto no art. 
13 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no âmbito do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Visando 
uma maior efetividade na entrega, através da CI nº 103 de 11/09/2014, a Coordenadoria Ministerial de Gestão de 
Pessoas solicitou que no próximo exercício - 2015, a entrega da declaração dos bens e valores que compõem o seu 
patrimônio privado, de membros e servidores, possa ser realizada eletronicamente, através da Intranet. Considerando 
que a Resolução RES-PGJ Nº 013/2013, cria e define como ocorrerá a implementação do Sistema Básico de 
Tramitação de Requerimentos Pessoais na Intranet, baseado em assinatura eletrônica.

d) Foi constatada uma aparente sobrecarga de trabalho na área responsável pela análise dos expedientes encaminha-
dos pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, provocada pelo subdimensionamento da estrutura do 
órgão em relação às demandas, que além das atribuições relativas ao acompanhamento dos procedimentos discipli-
nares (judicial e administrativo), passou a acumular as tarefas já mencionadas sem o correlato incremento de pessoal.

27.3.3.d. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Resposta sobre a necessidade de incremento de pessoal, bem 
como sobre atribuições e demandas dos setores consta no item 27.3.1. Composição e lotação do quadro de pessoal 
- ITENS A, B e D.

27.3.4. Pagamento de remuneração de membro diferente do Subsídio. Foi constatado que em atenção 
à decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0064197-2, impetrado pelos Procuradores de Justiça 
aposentados Darlewy de Lima Ferreira e Antônio Coelho de Medeiros, o pagamento de remuneração na forma 
anterior ao sistema de subsídio.

27.3.4.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Estamos cumprindo o Mandado de Segurança nº 0064197-2, 
impetrado pelos Procuradores de Justiça aposentados, Darley de Lima Ferreira e Antônio Coelho de Medeiros.

27.3.5. Folha de pagamento.

a) Ficou identificado que os cargos de representação do MPE-PE (Lei Complementar 57/2004), são classificados 
no processamento da folha de pagamento, como verba de natureza indenizatória, tais como Procurador-Geral de 
Justiça, Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outros. Contudo, o art. 18 da Lei Complementar 101/2000 
(LRF), trata a mesma como sendo de natureza remuneratória, o que caracteriza aparente conflito de normas. Em 
razão da definição adotada, tais membros não contribuem para a previdência e para a Receita Federal (IRRF), e 
o valor da função, somado ao subsídio, ultrapassa o teto constitucional dos Ministros do STF, em todo os casos. De 
acordo com o art. o art. 18 da Lei Complementar 101/2000 (LRF): “Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, 
entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, 
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remune-
ratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 
adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades de previdência.”

27.3.5.a. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme o art. 61, seção I, capítulo II, da Lei Comple-
mentar nº 12/1994, alterada pela Lei Complementar nº 57/2004, e alterações posteriores, ao membro do 
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Ministério Público será paga indenização pelo exercício cumulativo de cargo ou função; pelo exercício de 
função de direção, coordenação e assessoramento; ao Procurador-Geral de Justiça, ao Subprocurador-Geral 
de Justiça, ao Corregedor-Geral do Ministério Público, ao Secretário-Geral do Ministério Público, ao Chefe 
de Gabinete, ao Corregedor-Geral Substituto e ao Ouvidor do Ministério Público. No parecer contido no 
processo nº 004381-7/2007, a Assessoria Técnica em Matéria Administrativa concluiu por não haver retenção 
da exação sobre os valores indenizatórios previstos no artigo 61 da LC nº 12/1994, pelo caráter indenizató-
rio das verbas em questão e pelo entendimento assente de que não incide imposto de renda sobre as verbas 
desta natureza, bem como devem ser excluídas do teto constitucional as indenizações previstas no artigo 61 
da Lei Complementar nº 12/1994 e suas alterações posteriores. O Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça 
acolheu integralmente o parecer da Assessoria Técnica em Matéria Administrativa, através de despacho, em 
03/07/2007. Esclareço que, até a presente data, não houve questionamento por parte da Receita Federal ou 
Tribunal de Contas do Estado, nas auditorias mensais realizadas através do SAGRES - Sistema de Acompa-
nhamento da Gestão de Recursos da Sociedade.

27.3.6. Processos Administrativos analisados com pagamento de verbas de exercícios anteriores. 
Em relação a todos os processos analisados ficou identificado:

a) ausência de planilha demonstrando a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor a despesa da dívida e nos dois subsequentes, em desacordo com o disposto nos artigos 
15, 16, inciso I, e 17, §1º, da LRF, acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas, estando na 
atualização prevista a correção linear da URV de 11,98%, com incidência nas verbas referentes a férias, licença 
prêmio, dentre outras verbas recebidas no período.

27.3.6.a. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A resposta da unidade referente a alínea “a” está inserida 
na manifestação constante na alínea “c” deste tópico.

b) ausência de declaração do ordenador da despesa de que existe adequação orçamentária e financeira na 
lei orçamentária anual, no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, para que a instituição faça a 
assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívida, em desacordo com o disposto nos artigos 16, II e 29, 
§1º, da LRF.

27.3.6.b. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A resposta da unidade referente a alínea “b” está inserida 
na manifestação constante na alínea “c” deste tópico.

c) ausência de lançamento contábil dos valores a pagar em decorrência do reconhecimento de dívida, sem 
estimativa do montante devido. Os pagamentos das dívidas reconhecidas são efetuados sem qualquer espécie 
de programação futura orçamentária e financeira, mediante liberação face os saldos verificados mês a mês. 
Existe declaração do Coordenador de Finanças informando que já foram pagos R$53.937.623,63, do valor 
do ATS, durante o período de nov/2008 a fev/2014, além de R$ 20.834.536,56 em relação ao PAE, iniciado 
em agosto de 2011.

27.3.6.c. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: O pagamento atrasado correspondente ao Adicional por 
Tempo de Serviço - ATS, teve seu período reconhecido em dois intervalos, o processo no 0007.653-3/2009, 
auto n° 2009/8671, documento no 403659, refere-se ao período de 05/09/2001 a 31/12/2004, tendo seus 
valores atualizados conforme despacho do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, em 02/03/2009, que acolheu 
integralmente o parecer da Assessoria Técnica em Matéria Administrativa. Os valores foram atualizados mone-
tariamente pelo INPC e com juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos da MP n° 2.180-35 de 24/08/2001, 
respeitando o teto constitucional. Foi utilizada a Tabela não Expurgada de Gilberto Melo Engenharia Jurí-
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dica utilizada como referencia para a Justiça Estadual. O pagamento atrasado correspondente ao Adicional 
por Tempo de Serviço - ATS, teve seu período reconhecido em dois intervalos, os processos nº 0026.934-6 e 
0038.772-0/2008 e 0008044-7/2009, auto n° 2008/43658, documento n° 357920, refere-se ao período de 
01/01/2005 a 05/09/2006, tendo seus valores atualizados conforme despacho do Exmo. Procurador-Geral 
de Justiça, em 03/11/2008, que acolheu integralmente o parecer da Assessoria Técnica em Matéria Admi-
nistrativa. Os valores foram atualizados monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 0,5% ao mês, 
nos termos da MP n° 2.180-35 de 24/08/2001, respeitando o teto constitucional. Foi utilizada a Tabela não 
Expurgada de Gilberto Melo Engenharia Jurídica utilizada como referencia para a Justiça Estadual. O paga-
mento atrasado correspondente a Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, processo n° 0028.880-8/2009, 
auto n° 2009/4.1056, documento n° 478452, teve seus valores atualizados conforme despacho do Exmo. 
Procurador-Geral de Justiça, em 17/06/2011, que acolheu integralmente o parecer da Assessoria Técnica em 
Matéria Administrativa: a) Juros de Mora: considerando o art. 10-F da Lei n° 9.494/1997, acrescido pela 
Medida Provisória n° 2.180-35 de 24/08/2001. Os juros de mora nao podem ultrapassar o percentual de seis 
por cento ao ano. b) Correção Monetária: conforme precedente do Supremo Tribunal  Federal (PA 323526) 
e Superior Tribunal de Justiça (PA 2125/2006), os índices de correção monetária devem ser os seguintes: 
entre setembro de 1994 e outubro de 2000, deve ser utilizada a UFIR; já de novembro de 2000 em diante, 
o índice deve ser o INPC. Foi considerada a correção linear da URV de 11,98% para atualização dos valores 
nominais recebidos na época, para fins de comparação com o teto constitucional. Anteriormente, foram en-
caminhados os processos digitalizados, correspondentes aos pagamentos atrasados do Adicional por Tempo de 
Serviço - ATS e da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, onde constam as planilhas contendo o impacto 
orçamentário-financeiro total. Levando em consideração os cálculos apresentados, o ordenador de despesas 
reconheceu a dívida, através de despachos nos processos, sendo esta dividida em parcelas mensais, inclusive 
para os exercícios subsequentes, iniciadas em 2008 - ATS e 2011 - PAE e ainda em processo de pagamento, 
conforme a capacidade orçamentária e financeira do MPPE, prevista na lei orçamentária anual, no plano 
plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, seguindo em anexo o quadro de detalhamento da despesa dos 
exercícios de 2013 a 2015, onde constam as previsões para pagamento das vantagens mencionadas e suas res-
pectivas contribuições patronais. Em relação ao não registro do passivo referente às vantagens mencionadas, 
cabe salientar que existe uma comissão, formalmente constituída, para a implantação das Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público cuja uma das entregas é a incorporação das verbas de exercícios 
anteriores ao passivo do MPPE prevista a partir do exercício de 2015.

27.3.7. Verbas de pessoal pagas em processos administrativos para desembargadores e juízes que 
exerceram atividades no MPE-PE. Em relação a todos os processos analisados ficou identificado:

a) ausência de planilha demonstrando a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor a despesa da dívida e nos dois subsequentes, em desacordo com o disposto nos artigos 
15, 16, inciso I, e 17, §1º, da LRF, acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas, estando na 
atualização prevista a correção linear da URV de 11,98%, com incidência nas verbas referentes a férias, licença 
prêmio, dentre outras verbas recebidas no período.

27.3.7.a. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A resposta da unidade referente a alínea “a” está inserida 
na manifestação constante na alínea “d” deste tópico.

b) ausência de declaração do ordenador da despesa de que existe adequação orçamentária e financeira na 
lei orçamentária anual, no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, para que a instituição faça a 
assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívida, em desacordo com o disposto nos artigos 16, II e 29, 
§1º, da LRF.
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27.3.7.b. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A resposta da unidade referente a alínea “b” está inserida 
na manifestação constante na alínea “d” deste tópico.

c) ausência de declaração ou certidão que o valor solicitado não foi pago pelo TJ-PE.

27.3.7.c. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A resposta da unidade referente a alínea “c” está inserida 
na manifestação constante na alínea “d” deste tópico.

d) ausência de lançamento contábil dos valores a pagar. Existe declaração do Coordenador de Finanças in-
formando que já foram pagos:

DESEMBARGADORES/JUÍZES Valor DESEMBARGADORES/JUÍZES Valor

Adriana M. D. de Azevedo 126.000,00 Helena Caula Reis 95.600,00

Alderita R de Oliveira 143.691,00 Ildete V. de Lima 145.041,00

Clélio Farias Guerra 136.600,00 Itabira de Brito Filho 143.691,00

Drauternani M. Pantaleão 126.000,00 Ivanoldo B. dos Santos 126.600,00

Erick de S. D. Simões 105.600,00 Luís C. de F. Medeiros 136.600,00

Gustavo A. R de Lima 155.041,00

TOTAL: 1.440.464,00

27.3.7.d. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: O pagamento atrasado correspondente ao Adicional por 
Tempo de Serviço - ATS, teve seu período reconhecido em dois intervalos, o processo no 0007.653-3/2009, 
auto n° 2009/8671, documento no 403659, refere-se ao período de 05/09/2001 a 31/12/2004, tendo seus 
valores atualizados conforme despacho do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, em 02/03/2009, que acolheu 
integralmente o parecer da Assessoria Técnica em Matéria Administrativa. Os valores foram atualizados mone-
tariamente pelo INPC e com juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos da MP n° 2.180-35 de 24/08/2001, 
respeitando o teto constitucional. Foi utilizada a Tabela não Expurgada de Gilberto Melo Engenharia Jurí-
dica utilizada como referencia para a Justiça Estadual. O pagamento atrasado correspondente ao Adicional 
por Tempo de Serviço - ATS, teve seu período reconhecido em dois intervalos, os processos nº 0026.934-6 e 
0038.772-0/2008 e 0008044-7/2009, auto n° 2008/43658, documento n° 357920, refere-se ao período de 
01/01/2005 a 05/09/2006, tendo seus valores atualizados conforme despacho do Exmo. Procurador-Geral 
de Justiça, em 03/11/2008, que acolheu integralmente o parecer da Assessoria Técnica em Matéria Admi-
nistrativa. Os valores foram atualizados monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 0,5% ao mês, 
nos termos da MP n° 2.180-35 de 24/08/2001, respeitando o teto constitucional. Foi utilizada a Tabela não 
Expurgada de Gilberto Melo Engenharia Jurídica utilizada como referencia para a Justiça Estadual. O paga-
mento atrasado correspondente a Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, processo n° 0028.880-8/2009, 
auto n° 2009/4.1056, documento n° 478452, teve seus valores atualizados conforme despacho do Exmo. 
Procurador-Geral de Justiça, em 17/06/2011, que acolheu integralmente o parecer da Assessoria Técnica em 
Matéria Administrativa: a) Juros de Mora: considerando o art. 10-F da Lei n° 9.494/1997, acrescido pela 
Medida Provisória n° 2.180-35 de 24/08/2001. Os juros de mora nao podem ultrapassar o percentual de seis 
por cento ao ano. b) Correção Monetária: conforme precedente do Supremo Tribunal  Federal (PA 323526) 
e Superior Tribunal de Justiça (PA 2125/2006), os índices de correção monetária devem ser os seguintes: 
entre setembro de 1994 e outubro de 2000, deve ser utilizada a UFIR; já de novembro de 2000 em diante, 
o índice deve ser o INPC. Foi considerada a correção linear da URV de 11,98% para atualização dos valores 
nominais recebidos na época, para fins de comparação com o teto constitucional. Anteriormente, foram en-
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caminhados os processos digitalizados, correspondentes aos pagamentos atrasados do Adicional por Tempo de 
Serviço - ATS e da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, onde constam as planilhas contendo o impacto 
orçamentário-financeiro total. Levando em consideração os cálculos apresentados, o ordenador de despesas 
reconheceu a dívida, através de despachos nos processos, sendo esta dividida em parcelas mensais, inclusive 
para os exercícios subsequentes, iniciadas em 2008 - ATS e 2011 - PAE e ainda em processo de pagamento, 
conforme a capacidade orçamentária e financeira do MPPE, prevista na lei orçamentária anual, no plano 
plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, seguindo em anexo o quadro de detalhamento da despesa dos 
exercícios de 2013 a 2015, onde constam as previsões para pagamento das vantagens mencionadas e suas res-
pectivas contribuições patronais. Em relação ao não registro do passivo referente às vantagens mencionadas, 
cabe salientar que existe uma comissão, formalmente constituída, para a implantação das Normas Brasileiras 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público cuja uma das entregas é a incorporação das verbas de exercícios 
anteriores ao passivo do MPPE prevista a partir do exercício de 2015.

27.3.8. Processo isolado. Autos n. 2013/1034861:

a) ausência de lei específica criando o benefício.

27.3.8.a. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: No âmbito desta Procuradoria é realizado o pagamento 
de auxílio-alimentação para membros e servidores efetivos. O valor mensal atual do referido benefício é 
R$ 1.068,00 (mil e sessenta e oito reais), fixado através da Portaria POR-PGJ nº 524/2010 de 23/04/2010, 
publicada no Diário Oficial de 24/04/2010, esclarecendo que todas as categorias percebem o mesmo valor. 
O embasamento legal para o pagamento do benefício aos membros corresponde a Resolução RES-PGJ 
002/2012 de 14/02/2012, publicada no Diário Oficial de 15/02/2012 e Portaria POR-PGJ Nº 347/2012; 
Considerando despacho datado em 13 de fevereiro de 2012 determinando a concessão do auxilio men-
cionado a partir de 1º de março de 2012. O Pagamento do auxílio-alimentação atrasado para os Membros 
foi realizado conforme parecer da Assessoria Técnica em Matéria Administrativa e despacho do Procurador 
Geral de Justiça datados em 18 de fevereiro de 2013 onde reconhece o direito ao recebimento retroativo 
do citado auxilio de 01 de março de 2007 a 28 de fevereiro de 2012. Respondendo a questionamento desta 
Coordenadoria a SubProcuradora-Geral de Justiça em Assuntos Administrativos esclareceu que o valor a ser 
considerado era o atual (R$ 1.068,00). Através do despacho datado de 06/03/2014 o Procurador-Geral de 
Justiça, considerando a prescrição quinquenal que é suspensa com o requerimento administrativo, tornou 
nulo o despacho publicado no dia 18/02/2013, determinando que os cálculos sejam computados a partir 
da data do requerimento administrativo, 16 de dezembro de 2011. Passando a reconhecer o período de 
16/12/2006 a 28/02/2012. Anteriormente, foi encaminhado o processo digitalizado, correspondente ao pa-
gamento atrasado do Auxílio-alimentação, onde constam as planilhas contendo o impacto orçamentário-fi-
nanceiro total, despacho da Assessoria Ministerial de Planejamento e Estratégia Organizacional informando a 
disponibilidade de orçamentária. Levando em consideração os cálculos apresentados, o ordenador de despesas 
reconheceu a dívida, através de despacho no processo, sendo esta dividida em parcelas, inclusive para os exer-
cícios subsequentes, conforme a capacidade orçamentária e financeira do MPPE, prevista na lei orçamentária 
anual, no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, seguindo em anexo o quadro de detalhamento 
da despesa dos exercícios de 2013 a 2015, onde constam as previsões para pagamento da vantagem mencio-
nada. Em relação ao não registro do passivo referente à vantagem mencionada, cabe salientar que existe uma 
comissão, formalmente constituída, para a implantação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público cuja uma das entregas é a incorporação das verbas de exercícios anteriores ao passivo do MPPE 
prevista a partir do exercício de 2015.

b) ausência de planilha demonstrando a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor a despesa da dívida e nos dois subsequentes, em desacordo com o disposto nos artigos 



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

522

15, 16, inciso I, e 17, §1º, da LRF, acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.

c) ausência de declaração do ordenador da despesa de que existe adequação orçamentária e financeira na lei or-
çamentária anual, no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, para que a instituição faça a assunção, 
o reconhecimento ou a confissão de dívida, em desacordo com o disposto nos artigos 16, II e 29, §1º, da LRF.

d) ausência de critério cronológico para pagamento de despesas de exercício anterior. Verificou-se que dívi-
das posteriormente reconhecidas (auxílio-alimentação) foram pagas anteriormente a dívidas já reconhecidas 
(PAE/ATS), sem análise de impacto da decisão sobre os custos financeiros envolvidos, diante da inexistência 
de programação orçamentária e financeira.

27.3.9. Margem consignada. Foi evidenciada a apresentação de desconto na folha de pagamento de mem-
bros e servidores, cujos valores ultrapassam a margem consignável.

27.3.9.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: As consignações no âmbito desta Procuradoria foram dis-
ciplinadas através da Instrução Normativa PGJ nº 006/2003 de 28/11/2003, publicada no Diário Oficial de 
29/11/2003. Através da CI nº 139 de 28/11/2014, a Coordenadoria Ministerial de Gestão de Pessoas apre-
sentou levantamento dos Membros e Servidores, ativos e inativos, que possuem empréstimos consignados na 
folha de pagamento desta Instituição; sugerindo a implementação de um Programa de Orientação Financei-
ra, para todos que integram o MPPE, que fomente o planejamento e auxilie na tomada de decisões finan-
ceiras. O Secretário-Geral do Ministério Público acatou a sugestão da CMGP e autorizou em 03/12/2014.
O Procurador-Geral de Justiça determinou que no prazo de 15 (quinze) dias a CMGP apresente proposta 
de atualização da normativa que disciplina as consignações no âmbito desta Procuradoria. O programa de 
Preparação para Aposentadoria (PPA) do Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE) tem a fi-
nalidade de preparar os servidores e membros nos planos psicológico, financeiro, e social para que possam 
encarar as dificuldades e fornecer subsídios para o melhor aproveitamento dessa nova etapa. Atualmente 95 
(noventa e cinco) pessoas preenchem os requisitos legais para aposentadoria, sendo contempladas pelo PPA - 
Programa de Preparação para Aposentadoria no módulo sobre o planejamento financeiro. Destaco que todos 
os membros e servidores que possuem consignados na folha de pagamento desta Instituição estão honrando 
seus compromissos financeiros.
 

27.4. ADMINISTRAÇÃO

O Questionário, anexo X, da CN-CNMP, foi integralmente respondido pelo MPE-PE, com apresentação 
parcial das informações solicitadas, ficando pendentes as questões 2, 26, 27, 29, 30, 32, e 40, marcadas no cam-
po “não” e justificadas. As questões consideradas prioritárias e releva  ntes para a inspeção permitiram constatar 
que necessitam de manifestação da unidade os seguintes pontos: 

27.4.1. Licitações e Contratos. 

a) Foi constatada a ausência de regularização dos processos administrativos do órgão, visando garantir a observância 
das formalidades essenciais, tais como páginas numeradas sequencialmente em ordem cronológica e rubricadas.

27.4.1.a. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Informo-lhe que os processos solicitados pelos auditores do 
CNMP, durante a realização da inspeção, foram os de, n.ºs 023/2012 e 023/2013, respectivamente, referentes às 
Inexigibilidades n.º 010/2012 e 009/2013, os quais encontram-se devidamente autuados, com suas páginas nume-
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radas em ordem sequencial e cronológica. Acrescento, ainda, que após o encerramento do processo licitatório, ha-
vendo elaboração de instrumentos contratuais, bem como aditivos aos mesmos, a AJM, após a coleta das assinaturas 
e rubricas das partes envolvidas, encaminha-nos cópia para arquivamento junto aos autos do processo.

b) Identificada a ausência de programa anual para realização dos eventos, de treinamento/capacitação/atualização de 
todas as áreas da estrutura administrativa do MPE-PE, com destaque para a necessidade de formar novos servidores 
efetivos para a função de pregoeiro.

27.4.1.b. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: De fato, não há um cronograma periódico de atualização/trei-
namento, apenas ocorrendo treinamento/capacitação/atualização quando da disponibilidade orçamentária e au!o-
rização do ordenador de despesa, através de provocação desta CPL-SRP. A Escola Superior do Ministério Público 
como  órgão auxiliar do Ministério Público tem como função primordial promover o desenvolvimento profissional 
e cultural dos membros da instituição, de seus auxiliares, funcionários e estagiários, assim como a melhor execução 
de seus serviços e racionalização de seus recursos materiais. Para tanto, existe na sua estrutura orgânica um Conselho 
Técnico-Pedagógico que tem entre outras atribuições deliberar sobre o programa anual de atividades da Esco-
la Superior Público, Art 4º, inciso II. Para realizar seu Plano Anual de Capacitação, a Escola encaminha a todas 
as áreas da instituição um formulário de Levantamento de Necessidade de Treinamento -LNT, (anexo I) para que 
os gestores consultem os seus colaboradores sobre quais  capacitações são necessárias para o alcance dos objetivos es-
tratégicos constantes no planejamento institucional e que estejam relacionados as suas atribuições ministeriais. Após 
apuração das solicitações recebidas, é feita uma análise considerando a capacidade estrutural e orgânica da Escola para 
realizar as atividades, buscando atender naquilo que é possível e que supra de alguma forma as necessidades das áreas. 
Definida as atividades, é montado o Plano Anual de Capacitação da Escola (anexo II), atrelado aos objetivos 
Estratégicos do Planejamento do MPPE, com o cronograma mensal das ações a serem realizadas de janeiro a julho, 
o qual é aprovado pelo Conselho Técnico Pedagógico da Escola, (anexo III), e encaminhado para a Assessoria 
de Planejamento Estratégico e para o Procurador Geral de Justiça. O cronograma do segundo semestre é feito no 
mês de julho, considerando a impossibilidade de fechar agenda com palestrantes e instrutores com muita antecedên-
cia. Além do mais, a Escola atualmente não dispõe de espaço físico para suas capacitações, tendo que solicitar salas 
e auditórios emprestados a outros órgãos públicos, motivo pelo qual, quando da visita de inspeção do CNMP, em 
março de 2014, a Escola apresentou naquele momento o cronograma das atividades a serem realizadas apenas no 
primeiro semestre, mas com a relação das demais atividades que seriam realizadas no período de julho a dezembro 
de 2014 (anexo IV). Desta forma, entendemos que tal procedimento não deva inferir na ausência de um programa 
anual de capacitação. Saliento que, embora sejam definidas quais atividades serão realizadas, no próprio plano de ação 
há uma previsão para “demandas de atividades não especificadas ou decorrentes de ações dos Projetos 
Estratégicos”. Normalmente essas demandas são feitas para cursos específicos de um servidor ou membro que são 
encaminhados para Instituições Públicas, a exemplo da Escola de Contas Públicas, vinculada ao Tribunal de Contas 
do Estado de Pernambuco ou para Instituições Privadas que ofereça aquela capacitação.

c) Identificada a necessidade de previsão e implementação do pagamento de função gratificada pelo exercício da 
atividade de pregoeiro.

27.4.1.c. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE:  Já há previsão e implementação do pagamento de função 
gratificada pelo exercício da atividade de pregoeiro, conforme disposto no caput e parágrafos do Art. 33 da Lei n.º 
12.956/2005, e suas alterações posteriores. Entretanto, o servidor habilitado para o exercício da função de Pregoeiro 
apenas perceberá a gratificação, quando designado através de Portaria do Procurador Geral de Justiça para o exercício 
da função. Existe a previsão legal e já é realizado o pagamento de Função Gratificada pelo exercício da atividade 
de Pregoeiro. Embasamento legal: Artigo 33 da Lei nº 12.956 de 19/12/2005 e suas alterações posteriores. “ § 1º 
O Servidor que Presidir a Comissão Permanente de Licitação, que também desempenhará a Função de Pregoeiro, 
perceberá a retribuição equivalente à Função Gratificada FGMP – 06, os demais Servidores designados para integrar 
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a referida Comissão perceberão a retribuição equivalente à Função Gratificada FGMP – 04. (Redação dada pela Lei 
nº. 13.536, de 08 de setembro de 2008)”. “ § 2º Em caso de afastamento ou impedimento do Pregoeiro, o seu subs-
tituto, designado pela autoridade competente, fará jus à retribuição equivalente à Função Gratificada FGMP-6, pelo 
prazo do afastamento ou impedimento do substituído. (Redação dada pela Lei nº. 14.031, de 31 de março de 2010).”

d) Não foram identificadas as atribuições da Gerência Ministerial Executiva de Compras e Serviços e suas respec-
tivas divisões.

27.4.1.d. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Conforme RESOLUÇÃO – RES - PGJ nº 002/2014, publi-
cada no DOE de 19/03/2014: Da Gerência Ministerial Executiva De Compras E Serviços: Art. 153. À 
Gerência Ministerial Executiva de Compras e serviços, compete: I - planejar e Gerenciar as atividades de compras 
dos produtos e serviços da Procuradoria, visando o pronto atendimento do mix de produtos demandados; II – acom-
panhar a negociação com os fornecedores das bases e condições para fornecimento, visando à aquisição de produtos 
e serviços com preços e condições competitivos no mercado; III - coordenar os processos de cotação de produtos 
e serviços desde a compra até a efetiva entrega dos mesmos; IV - administrar o Cadastro de Preços, participando da 
formulação da política, monitorando e utilizando o preço fixado como subsídio para definição de preços futuros; 
V - acompanhar o movimento de consumo das Coordenações/Gerências/Setores, visando ajustar o planejamento 
de compras às necessidades e bem assim subsidiar outras decisões nas áreas operacionais; VI - pesquisar/Prospectar 
novos produtos e serviços objetivando atender as necessidades do Ministério Publico; VII - avaliar periodicamente 
a performance dos fornecedores visando manter cadastro adequado em termos de integridade/conduta no aten-
dimento ao Ministério Publico; VIII - promover treinamento da equipe de compras, visando constante aprimora-
mento no processo de compras e serviços; IX - colaborar com as atividades macros da Procuradoria, com o intuito 
de contribuir para a melhoria continua dos processos da mesma; X - integrar equipe de Compras e serviços com 
as áreas operacionais do MP objetivando maior integração; XI - participar de Seminários, treinamentos, reuniões 
etc., voltados para a área de compras a fi m de reciclar e atualizar a Gerência de Compras do Ministério Público; 
XII - avaliar periodicamente a performance funcional da equipe de compras e serviços, XIII – executar outras ati-
vidades correlatas. Art. 154. À Divisão Ministerial de Compras, compete: I – manter a integração entre a equipe da 
Divisão de Compras e a Gerência de Compras e Serviços objetivando padronização dos procedimentos e exibição 
dos resultados; II - executar todo o processo de compras de materiais, incluindo cotação, planilhamento, aquisição de 
materiais até a emissão do empenho pela Coordenadoria Ministerial de Finanças e Contabilidade, buscando sempre 
a agilização dos procedimentos; III - manter arquivada toda a documentação necessária para fins de informação e 
controle do MPPE; IV – distribuir e conferir os processos de compras de materiais, visando o pronto atendimento 
da demanda, otimizando o processo de aquisição; V - operar e monitorar as atividades relacionadas aos processos de 
compras de materiais no sistema informatizado do fisco estadual, incluindo o cadastro de solicitação de aquisição, 
cadastro de licitação, cadastro de fornecedores e proposta de item; VI - negociar diretamente com fornecedores as 
bases e condições para a aquisição de materiais, visando à sempre os melhores preços e condições do mercado; VII - 
manter atualizado o Cadastro de Preços, participando da formulação da política, monitorando e utilizando o preço 
fixado como subsídio para definição de preços futuros; VIII - acompanhar o movimento de aquisição de materiais 
nas diversas unidades administrativas e operacionais deste Ministério, visando ajustar o planejamento de aquisição às 
necessidades e bem assim subsidiar outras decisões afins; IX – assessorar a Gerência Ministerial Executiva de Com-
pras e Serviços, na avaliação periódica da performance dos fornecedores visando manter cadastro adequado em 
termos de integridade/conduta no atendimento ao Ministério Publico; X - avaliar periodicamente a performance 
funcional da equipe da Divisão Ministerial de compras de materiais; XI – executar outras atividades correlatas. Art. 
155. À Divisão Ministerial de Contratação de Serviços, compete: I - Assessorar o Gerente Ministerial Executiva de 
Compras e Serviços; II – manter a integração entre a equipe da Divisão de Compras e a Gerência de Compras e 
Serviços objetivando padronização dos procedimentos e exibição dos resultados; III - executar os processos de cota-
ção de contratação de serviços desde a compra até a emissão do empenho; IV – realizar as atividades de contratação 
de serviços do MPPE, distribuindo e conferindo os processos, visando o pronto atendimento do mix de serviços 
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demandados e otimizando o processo de contratação; V - Controlar os processos de serviços, através de planilhas 
eletrônicas e arquivamento digital de processos e documentos encaminhados, visando a mais agilidade, segurança 
e qualidade da prestação de informações ao público interno; VI - operar e monitorar as atividades relacionadas aos 
processos de contratação de serviços no sistema informatizado do fisco do Estado de Pernambuco, incluindo o ca-
dastro de solicitação de aquisição, cadastro de licitação, cadastro de fornecedores e proposta de item; VII - negociar 
diretamente com fornecedores as bases e condições para contratação, visando à aquisição de serviços com preços e 
condições competitivos no mercado; VIII – manter atualizado o Cadastro de Preços, participando da formulação da 
política, monitorando e utilizando o preço fixado como subsídio para definição de preços futuros; IX - acompanhar 
o movimento de contratação de serviços nas Coordenações/Gerências/Setores, visando ajustar o planejamento de 
contratação às necessidades e bem assim subsidiar outras decisões nas áreas operacionais; X – assessorar a Gerência 
Ministerial Executiva de Compras e Serviços, na avaliação periódica da performance dos prestadores de serviços 
visando manter cadastro adequado em termos de integridade/conduta no atendimento ao Ministério Publico; XI 
- avaliar periodicamente a performance funcional da equipe da Divisão Ministerial de Contratação de serviços; XII 
– executar outras atividades correlatas.

27.4.2.  Almoxarifado e Patrimônio. Sobre almoxarifado e patrimônio as constatações foram as seguintes:

a) Identificada a necessidade de regulamentar o controle de acesso ao almoxarifado, inclusive quanto à utilização de 
crachás de identificação em cores distintas para servidores terceirizados e estagiários.

27.4.2.a. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Crachá de Identificação para os estagiários: RESOLUÇÃO 
SGMP nº 001/2012, publicada no DOE de 02/03/2012, dispõe sobre o processo de estágio dos estudantes de nível 
médio, profissionalizante e superior, exceto estudantes de Direito, no Ministério Público do Estado de Pernambu-
co. No artigo 12 do capítulo VII – DOS ESTAGIÁRIOS, está previsto como dever do estagiário o uso de crachá 
identificador, esclarecendo a obrigatoriedade. Também está previsto no artigo 11 que será designado, pela chefia de 
cada setor, um Orientador Direto para ensinar, acompanhar, avaliar, fiscalizar e coordenar o desempenho das funções 
do estagiário.  Cumprimentando-o, vimos pelo presente, informar que já foram sanados os problemas apontados no 
Relatório Preliminar de Inspeção do CNMP, com relação ao uso dos crachás de identificação por parte de tercei-
rizados e estagiários, no âmbito do Patrimônio e do Protocolo.

b) Identificada a necessidade de realizar estudo para adequação da estrutura física do almoxarifado, contem-
plando a aquisição de equipamentos de vigilância eletrônica (câmeras e infravermelho), bem como a refrige-
ração de recintos para estocagem de cartuchos e toners. 

c) Identificada a necessidade de dar seguimento a sindicância administrativa para apuração de extravio de 
equipamento de proteção de rede MOD SSC-4899 c/ firewall, já autorizada pelo Dr. Carlos Augusto Ho-
landa, e que até a data da inspeção do CNMP, o referido procedimento não havia sido iniciado.
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27.4.2.c. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Cumprimentando-o inicialmente e de ordem do Presi-
dente desta Comissão, vimos por meio deste informar que, em relação à informação sobre o desaparecimento 
de bem permanente, mais precisamente, 01 (um) equipamento de proteção de rede MOD. SSC 4899 c/ 
FIREWALL da marca SONICWALL, destacamos que vêm sendo realizada investigação preliminar para 
elucidação de elementos mínimos de autoria e materialidade sobre os fatos.

27.4.3. Veículos. Identificada a utilização de veículos oficiais para o transporte de membros do Colégio de 
Procuradores no percurso residência-trabalho-residência.

27.4.4. Controle Interno. Por exigência dos art. 70, 74 e 75 da Constituição Federal, art. 54 e 59 da Lei Com-
plementar nº 101/2000, art. 77 e 78 da Lei nº 4.327/64 e art. 7º, VII, letra “b” da Lei nº 12.527/2011, constatou-se:

a) ausência de ato normativo interno disciplinando a realização de auditorias, inspeções e fiscalizações anuais, 
escritas e publicáveis, por parte do setor de controle interno em relação à economicidade, eficácia, eficiência, 
legitimidade e legalidade da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como 
das metas, transparência e programas realizados pelo órgão.

27.4.4.a. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Quanto ao desrespeito ao princípio básico do sistema de 
controle interno da segregação de funções, mencionado à folha 479, venho informar que a nossa estrutura 
organizacional atual está definida na Lei 12.956/2005 que posiciona as Divisões de Empenho, Liquidação, 
Pagamento e Contabilidade subordinadas ao Departamento Ministerial de Orçamento e Finanças, entretanto 
vale ressaltar que já está em estudo pela Administração Superior o envio de um Projeto de Lei Ordinária 
à Assembleia Legislativa do Estado com o objetivo de criar o Departamento Ministerial de Contabilidade 
que irá corrigir a mencionada distorção. “Não existe programação de treinamento periódico para todas as 
competências necessárias à execução dos trabalhos no setor. Isto é, os treinamentos são realizados de forma 
precária, baseados exclusivamente nos treinamentos ofertados pela Escola de Contas Públicas, vinculada ao  
Tribunal de Contas e do Estado de Pernambuco.

b) ausência de lei disciplinando a estruturação de carreira de controle interno no órgão, com formação mul-
tidisciplinar (direito, contábeis, economia, engenharia, computação, etc.).

27.4.4.b. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Controladoria Ministerial Interna recentemente criada 
pela lei nº 14.031/2010, vem exercendo seu papel como instrumento de melhoria para o cumprimento 
das normas vigentes, executando suas atividades no exame dos atos/fatos pertinentes ao processamento da 
despesa pública, em consonância à obediência às regras básicas dos aspectos legais e formais dos atos e fatos 
administrativos. Para atingir esse objetivo, diante do quadro existente e visando promover uma mudança 
de paradigma na Administração, a partir de 2011, foi priorizado e adotado o procedimento de  controle 
interno preventivo com a realização de auditoria concomitante ao acontecimento do ato e/ou fato 
administrativo ocorrido no decurso do processamento da despesa. A Controladoria  pautou  suas atividades  
na realização de auditorias concomitantes aos acontecimentos dos fatos, sempre adotando os seguintes proce-
dimentos: 1) Expedindo documento padrão denominado de NOTA DE VERIFICAÇÃO, quando naquele 
processo foi detectado qualquer tipo de anomalia quer seja inadequação, inconformidade ou irregularidade. 
Seguem cópias de Notas de Verificações. 2) Aposição do CARIMBO PADRÃO em folha de despacho, para 
este caso, quando o processo foi examinado e não foi detectada nenhuma impropriedade pela Controladoria. 
Seguem algumas cópias de VISTOS DE CONFORMIDADE como exemplos. No quadro abaixo é apresen-
tado o total de processos analisados (auditoria concomitante) por ano e relação de Notas de Verificação.  
Observa-se uma redução em relação à expedição de Notas de Verificação o que demonstra maior vigilância 
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do Controle Interno e maior atenção (cuidado) na realização das tarefas de quem executa.

DOCUMENTOS / ANO 2011 2012 2013 05/12/14

PROCESSOS  ANALISADOS 474 515 540 654

NOTAS  DE  VERIFICAÇÃO 85 46 65 57

Os relatórios anuais da Controladoria Ministerial Interna, que compõem a prestação de Contas Anual ao TCE-PE, 
comprovam as auditorias concomitantes e suas medidas corretivas sugeridas através de verificações escritas. Face ao 
exposto constata-se que as atividades da Controladoria Ministerial Interna foram pautadas na realização de audito-
rias concomitantes aos acontecimentos dos atos/fatos, corrigindo-se, quando necessário, quaisquer irregularida-
des ou inadequações em tempo hábil, fazendo com que a administração pautasse no registro correto dos seus atos 
e fatos administrativos, evitando-se o exame a posteriori de documentações que muitas vezes podem trazer sérios 
transtornos e/ou prejuízos administrativos ou até processuais, para a administração e seus gestores.A Controladoria 
Ministerial Interna vem exercendo suas atividades no desenvolvimento do portal da transparência a partir maio de 
2011, quando já adotou providências para a disponibilização da realização da despesa em tempo real no Portal da 
Transparência do Estado de Pernambuco. Através da Portaria POR-PGJ Nº 1.720/2012, foi membro integrante 
do Comitê de implementação da Lei de Acesso à Informação no âmbito do Ministério Público de Pernambuco. 
No tema Transparência do MPPE, a Controladoria Ministerial Interna ainda atende e disponibiliza coordenação 
e fiscalização das informações e dados administrativos nos Portais da Controladoria Geral do Estado de Pernam-
buco, com todos os dados sobre a execução orçamentária e financeira on-line atualizada até o dia anterior, fonte 
e-fisco, e do Portal do Tribunal de Contas do Estado PE com as informações disponibilizadas através do Sistema 
de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade-SAGRES. O Portal da Transparência do MPPE, em 
cumprimento a Resolução CNMP Nº 086/2012, ocupou o 7º lugar no ranking do Transparentômetro do CNMP, 
fato de evolução e constante atualização na transparência das informações. Quanto ao apoio ao Controle Externo, 
esta Controladoria possui planilha específica para acompanhamento de todos os processos, decisões e recomenda-
ções do Tribunal de Contas PE em relação ao MPPE, inclusive faz parte da Prestação de Contas Anual (Eletrônica) 
formulário próprio sobre os procedimentos adotados pelo Controle Interno.  Os treinamentos, em sua maioria, são 
ministrados pela Escola de Contas do Estado de Pernambuco Professor Barreto Guimarães, vinculada ao Tribunal de 
Contas do Estado de Pernambuco, por apresentarem cursos de real interesse e que estão gerando mais dificuldades 
de entendimento e/ou necessitam de atualização do tema, tudo com vista ao aprimoramento e correta execução da 
execução da despesa com respectiva prestação de contas. Os treinamentos são ministrados por auditores do TCE-PE. 
A Controladoria Ministerial Interna conta com duas gerências de departamento, sendo uma ocupada por servidor 
efetivo e outra por cargo comissionado. Há uma considerável rotatividade no cargo comissionado, conforme quadro 
constante da fls. 481, do Relatório Preliminar de Inspeção. Comprova-se a carência de pessoal para desenvolver as 
atividades. Não existe nenhuma norma que estabeleça padrão para estrutura organizacional (física e pessoal) a exem-
plo da Resolução nº 86/2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Comissão de Controle Administrativo e 
Financeiro (CCAF) do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) está promovendo Encontros Regio-
nais de Controles Internos em vista a corrigir as disparidades existentes entre os órgãos de Controle Interno dos 
Ministérios Públicos. O terceiro Encontro Regional sobre controle interno foi promovido pelo CNMP no Rio de 
Janeiro, os anteriores foram realizados em Palmas (TO) e Natal (RN), reunindo os MPs do Norte e do Nordeste, 
respectivamente. Considerando o disposto, estamos atentos aos estudos realizados pela Comissão de Controle Admi-
nistrativo e Financeiro (CCAF)  e qual será a linha do  Conselho Nacional do Ministério (CNMP)  para padronizar 
e uniformizar os procedimentos dos Controles Internos.
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Área de teCNologia da iNForMação

28. ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A inspeção na área de Tecnologia da Informação foi realizada no dia 25 de março de 2014. O setor vistoriado 
foi a Coordenadoria Ministerial de Tecnologia da Informação (CMTI), cujos departamentos estão instalados 
em quatro endereços: a) o coordenador, a equipe de apoio à CMTI e o Escritório de Governança na Rua do 
Sol; b) o Departamento Ministerial de Sistemas da Informação (DEMSI) na Rua do Hospício; c) o Departa-
mento Ministerial de Produção (DEMPRO) na Avenida Visconde Suassuna; d) o Departamento Ministerial 
de Suporte (DEMSU) na Rua São Miguel.
 
As informações abaixo elencadas foram prestadas pelo coordenador da área, Sr. Evisson Fernandes de Lucena, 
e confirmadas pela equipe de inspeção durante a visita realizada nos diversos setores e pelas entrevistas com 
os servidores.

28.1. Existe Plano Diretor de Informática ou documento equivalente?

(  ) Sim  (  X ) Não

O MPPE possui um processo de gestão estratégica iniciado com a elaboração do Planejamento Estratégico 
Institucional (PEI), que teve o primeiro ciclo entre os anos de 2009 a 2012. A partir desse PEI foi elaborado 
um PDTI, em maio de 2012, que teve validade de dezoito meses, a fim de coincidir com a primeira revisão 
do plano estratégico da instituição. Foram realizados três acompanhamentos durante o primeiro Plano Dire-
tor de TI, nos meses de dezembro/2012, julho/2013 e janeiro/2014.
Para o novo PEI, cujo ciclo abrange o período de 2013-2016, optou-se pela realização de um desdobramento 
da estratégia corporativa em uma estratégia de TI a partir da construção do Plano Estratégico de TI (PETI), 
com validade entre os anos de 2014 a 2016. Após essa decisão, iniciou-se a elaboração do novo PDTI para o 
ciclo 2014-2016, alinhado ao PETI.
A unidade inspecionada pretende aprovar o novo PDTI até o final de agosto de 2014.
 
28.2. Existe Plano Estratégico de Tecnologia da Informação?

(  X ) Sim  (   ) Não

O Planejamento Estratégico de TI (PETI) para os anos 2014-2016 foi construído alinhado ao PEI referente 
ao período de 2013-2016. Cada Objetivo Estratégico de TI possui uma identificação direta com um objetivo 
estratégico institucional. A Coordenadoria Ministerial de Tecnologia da Informação acompanha o desempe-
nho de cada objetivo por meio de indicadores e iniciativas previamente definidos.
O PETI foi construído a partir de um processo participativo que envolveu integrantes de vários setores da 
Instituição, tanto da área meio quanto da área fim, sob a coordenação do Comitê Estratégico de Tecnologia 
da Informação (CETI), apoiado pela Assessoria Ministerial de Planejamento e Estratégia Organizacional 
(AMPEO) e pela CMTI.

28.3. Existe Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação?

(  X ) Sim  (   ) Não
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O Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI) foi criado em 2011 por meio da resolução 
Res-PGJ nº 008/2011, do Procurador-Geral de Justiça, com a finalidade de planejar, coordenar, promover e 
avaliar as atividades relativas às estratégias e linhas de ação de tecnologia da informação.
O CETI é composto pelos seguintes integrantes: um membro do Ministério Público designado pelo Pro-
curador-Geral de Justiça, que o preside; o Secretário-Geral do Ministério Público; um membro do Minis-
tério Público indicado pelo Conselho Superior do Ministério Público; um membro indicado pela Corre-
gedoria Geral do Ministério Público e o Coordenador Ministerial de Tecnologia da Informação, que atua 
como secretário.
As atas de reuniões e outras informações estão disponíveis no Portal de Internet do MPPE, no link: http://
www.mppe.mp.br/mppe/index.php/institucional/comites-permanentes/ceti.

28.4. Existe rotina de submissão da área de Tecnologia da Informação a avaliações operacionais 
e de conformidade por setor responsável em exercer o controle interno da unidade?

( X ) Sim  (   ) Não

Existe um órgão no MPPE responsável pela Controladoria Ministerial Interna, que analisa os processos ad-
ministrativos. Além disso, o CETI também realiza um controle na gestão da CMTI.
Internamente, a CMTI teve a iniciativa de destacar colaboradores para formarem um Escritório de Gover-
nança de TI, que possui atribuição de controle interno, qualidade, monitoramento e auditoria das atividades 
dos departamentos da Coordenadoria.
Essa equipe estruturou e é responsável pelo projeto de Modernização da CMTI, que representa a implan-
tação de práticas de governança e gestão de TI na âmbito do MPPE. Esse projeto, que já resultou em um 
diagnóstico de maturidade de TI, que inclusive serve como baseline para medição dos seus resultados, con-
templou: avaliação de capacidade dos processos seguindo os padrões do COBIT 5; avaliação dos serviços de 
TI através de pesquisa com usuários; e avaliação dos colaboradores quanto a execução de papéis seguindo as 
práticas do eCompetence Framework.
O projeto também contempla revisões periódicas desse diagnóstico, assim como o monitoramento do de-
sempenho, conformidade e qualidade dos processos, serviços e projetos de TI.

28.5. Existe alinhamento entre o planejamento de contratação de recursos de TI e desenvol-
vimento de serviços e softwares com o Planejamento Estratégico da unidade do Ministério 
Público?

( X ) Sim  (   ) Não

A criação do PDTI e seu acompanhamento garantiu que o planejamento de contratação de recursos de TI 
e o desenvolvimento de serviços e softwares fossem alinhados ao Planejamento Estratégico Institucional do 
MPPE. Entre os tópicos do PDTI estavam o Plano de Metas, o Plano de Ações e o Plano de Investimento 
e Custeio.
A partir do Plano de Ações do PDTI foram mapeados projetos para materializar a implementação das ações 
e consequentemente o atingimento das metas. Esses projetos são acompanhados através de uma ferramenta 
de gerenciamento de projeto (dotProject).
O Plano de Investimento e Custeio foi a base para a construção do orçamento da CMTI para os anos de 
2013 e 2014, relacionando as ações e as metas aos custos, garantindo assim o controle e o alinhamento com 
o Planejamento Estratégico.
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28.6. Existe documento que normatiza os processos de contratação de recursos de TI?

( X ) Sim  (   ) Não

A partir da Resolução 102/2013 do CNMP, que disciplina no âmbito do Ministério Público Brasileiro pro-
cedimentos relativos à contratação de soluções de Tecnologia da Informação, a CMTI em conjunto com a 
Assessoria Ministerial de Planejamento e Estratégia Organizacional (AMPEO) elaborou o MCTI – Manual 
de Compras de Tecnologia da Informação, cuja cópia segue anexa. Este documento possui o mapeamento do 
fluxo, bem como todos os modelos necessários para o efetivo atendimento da resolução.

28.7. Existe ato prevendo normas de utilização dos recursos de TI?

(  X ) Sim  (   ) Não

A unidade inspecionada editou a Instrução Normativa PGJ nº 003/10, que estabeleceu o regulamento geral 
para uso e administração de recursos computacionais no âmbito do Ministério Público de Pernambuco.
Por conta do uso de um sistema de protocolo legado (SIIG), todos os usuários necessitam de perfil de admi-
nistrador local na máquina. Há um plano para uso do Arquimedes para absorver a funcionalidade de proto-
colo e limitar o acesso dos usuários.

28.8. Existe plano de contingência para o caso de falhas em sistemas, equipamentos ou dispo-
sitivos de segurança (por ex.: espelhamento, redundância)?

(  ) Sim  ( X ) Não.8.

Embora inexista um documento formalizado que preveja um plano de contingencia para o caso de falhas 
em sistemas, equipamentos ou dispositivos de segurança, algumas soluções redundantes foram implantadas 
nos Datacenters:

- Comunicação entre os Datacenters através de link e fibra óptica de 10 Gbps;
- Redundância de no-breaks;
- Gerador de energia com autonomia (considerando a carga atual) de aproximadamente 24 horas;
- Redundância de clusters VMWare, com capacidade total de 240 GHz (processamento) e 551,94 GB (me-
mória RAM) no Datacenter principal, e 166 GHz (processamento) e 255,954 GB (memória RAM) no 
Datacenter secundário;
- Contingência dos bancos de dados por meio de log shipping;
- Replicação síncrona nos storages; e
- Implementação do Site Recovery Manager da VMWare, para recuperação de desastres;

Os procedimentos existentes estão documentados, mas não consolidados. No PDTI referente aos anos 2012-
2014 havia uma ação para elaboração de um PCN, mas que ainda não foi concretizada.

28.9. Existem providências implementadas contra o risco de perda de dados (backup/cópia de 
segurança). Em caso positivo, descrever o procedimento adotado nos órgãos situados na capital 
e no interior?

( X ) Sim  (   ) Não
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Existem procedimentos rotineiros de backup para as informações armazenadas nos Datacenters localizados na 
capital (Recife). As cópias são realizadas diariamente, em unidades de fita (HP StorageWorks MSL4048 Tape 
Library com mídias Ultrium5 LTO). Os dois Datacenters possuem cofres antichamas para a guarda das fitas 
que contém os backups mensais. O backup abrange os dados de trabalho dos usuários da rede local (Active 
Directory), os dados referentes ao servidor de e-mail (Zimbra), e as informações referentes aos sistemas com-
partilhados (Arquimedes, Intranet, Ouvidoria, Portal da Transparência, etc., a partir de seus bancos de dados 
correspondentes). A base de peças processuais geradas pelos membros de todas as promotorias (capital e interior) 
são armazenadas no banco Oracle, utilizando-se do sistema Arquimedes, cuja obrigatoriedade de inserção está 
prevista em uma Instrução Normativa. Assim, todas as peças geradas pelos membros são depositadas no backup 
diário da base Oracle. Nas promotorias do interior do estado, não há infraestrutura para armazenamento de 
dados em rede. A fim de suprir esta lacuna, a CMTI está realizando estudo de viabilidade para a adoção de uma 
solução de CloudStorage, com o armazenamento dentro das dependências do MPPE. No prédio localizado na 
Rua São Miguel, 250, existe um servidor de arquivos, cujo backup é realizado no mesmo local por meio de uma 
biblioteca. Todavia, no momento da inspeção, as cópias de segurança estavam sendo armazenadas no storage, 
pois o equipamento de fitas encontrava-se em manutenção. Os dados permanecem guardados pelo período de 
1 (um) ano.

Cofre com fitas de backup – CPD 1 Cofre com fitas de backup – CPD 2

28.10. Existe procedimento de proteção contra a ação de “vírus de computador”?

( X ) Sim  (   ) Não

Os procedimentos de proteção contra a ação de “vírus de computador” envolve o gerenciamento da plata-
forma de antivírus OfficeScan, da Trend Micro.
Nos principais prédios da capital e nas localidades remotas que dispõem de UTM’s, o gerenciamento dos 
antivírus (atualizações e configurações) dos desktops é realizado a partir de um servidor localizado no Data-
center Principal, por meio de VPN’s. Nas demais localidades, as atualizações ocorrem de forma automática 
e autônoma.
O primeiro nível de suporte dos clientes do antivírus é realizado pela equipe de suporte do MPPE (DEM-
SU). Problemas de maior complexidade são resolvidos pelos servidores da área de infraestrutura (DEMPRO), 
com o auxílio de uma empresa contratada (Bidweb).
Além desta solução, o MPPE dispõe de AntiSPAM (IMSVA, da Trend Micro) e antivírus de gateway nos 
equipamentos UTM.

28.11. Existem procedimentos de gerência/administração de banco de dados?

( X ) Sim  (   ) Não
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Os procedimentos para gerência e administração dos SGBDs do MPPE envolvem o monitoramento do sta-
tus das plataformas de armazenamento Oracle, MS SQL Server, MySQL e PostgreSQL. Para a infraestrutura 
referente ao SGBD Oracle, utiliza-se um servidor físico para os dados de produção, com contingência (Stan-
dby Database) em um servidor virtual. Para o SGBD MS SQL Server, existem três bancos de dados (todos em 
máquinas virtuais): um destina-se aos dados de produção, outro para desenvolvimento, testes e homologações, 
e um terceiro para contingência (Log Shipping). Para a guarda das informações referentes aos CMS (blogs 
internos, site principal da instituição e intranet) utiliza-se o MySQL, versão 5.1. Para os sistemas Fênix (pa-
trimônio) e Siga Frota (transportes), utiliza-se o PostgreSQL, versão 8.4. Para ambos os bancos de dados, são 
disponibilizados ambientes separados para produção e testes (máquinas virtuais). Para todas as tecnologias de 
banco de dados citadas são realizados backups diários (completos) com armazenamento em fita.

28.12. Existe processo/metodologia de desenvolvimento de software?

(   ) Sim  (  X ) Não

Atualmente, não é adotada metodologia formal de desenvolvimento, a exemplo de Scrum, XP, RUP, etc. 
Todavia, o Departamento de Desenvolvimento de Sistemas de Informação (DEMSI), em conjunto com a 
Assessoria de Planejamento e Estratégia Organizacional (AMPEO), está trabalhando na definição de um 
processo de desenvolvimento, cujo cronograma já foi estabelecido:

Modelagem e análise do processo

Descrição geral do processo atual de desenvolvimento de software 02/01/2014

Descrição detalhada do processo atual de desenvolvimento de 
software, incluindo descrição de todas as atividades

30/03/2014

Desenho do processo no modelo atual 02/01/2014

Análise de possíveis melhorias no processo de desenvolvimento atual 10/04/2014

Desenho do processo

Proposta de melhorias no processo de desenvolvimento 15/04/2014

Desenho do novo processo de desenvolvimento de software a ser 
adotado pelo DEMSI

15/04/2014

Descrição das atividades com melhorias 15/05/2014

Elaboração do projeto de implantação do processo
Estabelecimento de atividades, prazos e responsáveis para a im-
plantação do processo

20/05/2014

Execução do projeto de implantação do processo Implantar processo de desenvolvimento 01/06/2014

28.13. Existem normas de segurança quanto aos locais de instalação dos equipamentos utiliza-
dos, especialmente sobre o CPD (por ex.: está instalado em sala cofre, possui ar condicionado 
redundante, mantém controle e alerta de temperatura)?

(   ) Sim  (  X ) Não

No MPPE, são adotadas algumas providências para garantir a segurança de seus Datacenters. : 
 
No Datacenter principal:

O Centro de Processamento de Dados está localizado em uma sala sem janelas e possui:
 
- Redundância de ar-condicionado, com controle automático de temperatura (caso a temperatura fique 
abaixo de limites previamente determinados, ambos os ar-condicionados atuam automaticamente), mas sem 
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sistema de alerta ativo.
- Salas separadas para os servidores e para os ativos de rede, com acesso a partir de fechaduras com controle 
biométrico. A entrada está autorizada para alguns servidores da CMTI. Pessoas sem biometria cadastrada tem 
acesso ao ambiente somente acompanhadas por um servidor da TI.
- Manutenção preventiva periódica dos equipamentos de ar-condicionado.
- Redundância de no-breaks (emitem alertas em caso de falhas da distribuição de energia para os responsáveis 
pelo setor de infraestrutura).
- Gerador de energia com autonomia (considerando a carga atual) de aproximadamente 24 horas.
- Extintores de incêndio postados na sala contígua.
- Câmeras de segurança.
- Botão de pânico para desativação do fornecimento de energia em caso de desastres.
- Piso elevado.
 
Não foram constatados sensores de umidade e de fumaça.

Rack dos servidores – CPD 1 Rack dos servidores – CPD 1

Acesso por biometria – CPD 1 CFTV – CPD 1

Botão de pânico – CPD 1 Piso elevado – CPD 1
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Controle biométrico para acesso à antessala do CPD 1 Ar-condicionado – CPD 1

No Datacenter secundário:

O CPD secundário está instalado em uma sala com paredes de divisória, com janelas em duas delas, e possui:

- Redundância de ar-condicionado, mas sem sistema de alerta ativo.
- Acesso através de fechadura com controle biométrico.
- Redundância de no-breaks, que emite alertas em caso de falhas da distribuição de energia para os respon-
sáveis pelo setor de infraestrutura.
- Extintores de incêndio.
- Câmera de segurança.
- Piso elevado.

Não foi verificado a existência de sensor de umidade. O sensor de fumaça instalado faz parte do sistema 
anti-incêndio do prédio. Os cabos ligados aos equipamentos estavam desorganizados.

Rack – CPD 2 Rack – CPD 2

Controle de acesso biométrico – CPD 2 CFTV – CPD 2
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Ar-condicionado e janelas – CPD 2 Piso elevado – CPD 2

O prédio localizado na rua do Sol é ocupado pelo MPPE, do quarto ao sétimo andares. No quinto andar 
existem duas estantes de equipamentos (rack) de distribuição. Uma acomodada em sala exclusiva e outra den-
tro de uma sala da administração. No sexto andar há um rack de parede colocado em sala da administração. 
Todos os switch estavam com os cabos desorganizados. As estantes que não possuiam salas dedicadas estavam 
com as portas abertas.

Os demais prédios do MPPE em Recife possuem sala de distribuição dedicadas.
Há uma linha exclusiva de energia desde a subestação, localizada no térreo do prédio, até a sala do CPD.

Cabeamento de rack Cabeamento de rack

Rack Rack
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Rack Rack

28.14. Existe inventário de contratos com seus respectivos acordos de nível de serviço (SLA’s)? 
OBS: SLA é um acordo firmado entre a área de TI e seu cliente interno, que descreve o serviço 
de TI, suas metas de nível de serviço, além dos papéis e responsabilidades das partes envolvidas 
no acordo.

( X ) Sim  (   ) Não

A CMTI possui uma planilha contendo as principais informações e a situação dos contratos mantidos por 
esta coordenadoria. Os SLA estão previstos no próprio documento contratual.

28.15. Existe sistema de gerenciamento de ordens de serviços na área de TI, com um controle 
de acordo de nível de serviço (SLA)?

(   ) Sim  ( X ) Não

Atualmente é utilizado o software livre Ocomon para realizar o gerenciamento das ordens de serviços de TI.  
Através de um sistema WEB, desenvolvido internamente e integrado ao Ocomon, é possível que o usuário 
abra novos chamados e acompanhe a situação de cada um.
Os acordos de nível de serviço ainda não estão definidos, embora exista um catálogo de serviços divulgado.
Foi esclarecido que há previsto na gestão estratégica um projeto denominado CMTI Atende, que implantará 
um novo processo de atendimento, utilizando-se as boas práticas do ITIL, momento em que serão formali-
zados os SLA’s dos serviços de TI.
Todos os técnicos de TI estão lotados na capital e precisam se deslocar até os locais de atendimentos. A Pro-
motoria de Justiça mais distante exige um tempo médio de 24 horas para receber atendimento.
Há diversos canais para abertura de chamados pelo usuários. O fluxo de atendimento está sendo modelado 
para centralizar a abertura de chamados e definir os níveis de atendimento. Contudo, nem todos os chamados 
são registrados no sistema Ocomon, devido à dinâmica de atendimento dos técnicos.
Segundo os registros do mês de fevereiro de 2014, extraídos do sistema Ocomon, cerca de 25% dos chamados 
técnicos referem-se ao sistema Arquimedes, que realiza o gerenciamento da área finalística do MPPE.

28.16. Existe controle individualizado para cada equipamento de informática, no qual fique 
demonstrado, especialmente, o tipo de hardware?

(   ) Sim  ( X ) Não
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O controle de equipamentos é de responsabilidade do Departamento de Patrimônio. A CMTI possui um 
cadastro que é alimentado a partir das informações repassadas pelo Departamento de Patrimônio, e das ocor-
rências atendidas pelo setor de suporte de TI. Como essas informações não são repassadas de forma sistema-
tizada, o cadastro está incompleto.
O registro dos ativos mantido pelo Departamento de Patrimônio é superficial em relação ao detalhamen-
to dos atributos. Há um controle paralelo da TI feito através do sistema Ocomom. O objetivo da CMTI é 
integrar as informações do parque computacional em um único sistema a partir do inventário que o AD 
fornecerá.  

28.17. Existem mecanismos para acessibilidade das pessoas com deficiência no Portal de inter-
net da unidade?

( X ) Sim  (   ) Não

O portal web do MPPE conta com funcionalidade para aumento e diminuição de tamanho das fontes através 
de botões na área superior direita, e é navegável utilizando-se a tecla TAB.
Os usuários foram treinados para, quando da alimentação do CMS, informarem texto alternativo (alt) de in-
terpretação em programas leitores de tela. Além disso, estão sendo desenvolvidas novas funcionalidades, como 
a possibilidade de exibição de cores em alto contraste ao clique de um botão e navegabilidade com uso da 
tecla Alt combinada com números.
Não foi entregue relatório de validação automático porque a instalação do validador DaSilva foi recusada 
pelo anti-vírus da unidade.
A equipe de inspeção validou o sítio da unidade inspecionada e obteve o resultado abaixo, que indicou 4 
erros.

28.18. As tabelas taxonômicas do Ministério Público foram implementadas?

( X ) Sim  (   ) Não

As tabelas taxonômicas foram implementadas no sistema Arquimedes. Desde o início de 2012, os registros 
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vem sendo realizados na aplicação de acordo com a tabela de classes, assuntos e movimentos. Em novembro 
de 2012 foi adicionada a tabela de atividades não procedimentais. Com base na taxonomia, foram desenvol-
vidos relatórios no sistema Arquimedes para geração dos anexos da Resolução n° 74 do CNMP, acessados 
pela Corregedoria Geral. Em fevereiro de 2014, foi desenvolvido webservice para possibilitar o envio mais ágil 
desses dados, já de acordo com a nova versão (2014) dos anexos. 
 
28.19. Apresentar relação dos servidores, estagiários e terceirizados da área de TI contendo 
nome, cargo, formação acadêmica e empresa de vínculo (no caso de terceirizado). Em caso de 
existência de terceirizados, juntar cópia de todos os contratos.

(  X ) Sim  (   ) Não

A relação foi apresentada em anexo.
Na CMTI há duas recepcionistas que prestam serviços por meio da empresa ConservGomes, cujo contrato 
foi apresentado. Contudo, há na listagem o Sr. Antonio Carlos C. de Almeida, vinculado à CPRH, sem uma 
informação mais precisa se é servidor de carreira ou também terceirizado.

29. CONSTATAÇÕES DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

29.1. O PDTI da unidade foi aprovado consoante esclarecido à equipe de inspeção (Item 1)?
 
29.1.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Sobre a aprovação de um Plano Estratégico de Tecnologia 
da Informação, manifestou-se a unidade: “Conforme esclarecido em   março durante a inspeção, o novo ciclo do PDTI 
2014/2016 foi aprovado durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2014 em reuniões extraordinárias do CETI. 
Estas atas de aprovação podem ser consultadas no site do MPPE através da página deste comitê. Para construção do PDTI 
foram realizadas 4 (quatro) oficinas durante os meses de maio e junho de 2014, com vários integrantes da área de TI, 
contando com a participação do CETI e da Assessoria de Planejamento e Estratégia Organizacional (AMPEO). Após a 
realização dessas oficinas e da consolidação dos resultados, os seguintes artefatos que compõem o novo PDTI 2014/2016 
foram aprovados pelo CETI: 1) Modelo de Governança e Gestão de TI; 2) Portfólio de Serviços de TI; 3) Portfólio de 
Projetos de TI; 4) Mapa de Processos de TI; 5) Estrutura Organizacional de TI; 6) Arquitetura Corporativa de TI; 7) 
Plano de Orçamento de TI”.

29.2.  A unidade inspecionada planejou a descontinuidade do SIIG, que requer perfil de administrador da 
máquina pelos usuários, para que somente os servidores de TI possuam esse tipo de perfil (Item 7)?
 
29.2.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Sobre a substituição do sistema de protocolo SIIG, manifes-
tou-se a unidade inspecionada: “A descontinuidade do SIIG foi replanejada através de um novo sistema de tramitação 
de documentos administrativos que funcionará dentro da Intranet do MPPE. Este sistema possui dois módulos: sistema 
de requerimentos funcionais pessoais e sistema de tramitação de documentos administrativos.O primeiro módulo, sistema 
de requerimentos funcionais pessoais, é totalmente eletrônico e implementa um fluxo inteligente de processos para qualquer 
requerimento pessoal. O segundo módulo, de tramitação de documentos administrativos, apesar de ter sido concebido para 
ser eletrônico, não será implantado de imediato dessa forma, sendo capaz de tramitar qualquer documento administrativo 
na Instituição. O sistema de requerimentos funcionais pessoais foi implantado e está em produção desde o dia 15 de no-
vembro de 2014. Já o sistema de tramitação de documentos administrativos já foi liberado para validação. Neste momento 
está sendo realizado um piloto entre dois setores da Instituição. Sendo assim, com essa nova abordagem, espera-se que a 
migração do SIIG seja realizada no início do próximo ano, fato este, que provocará o planejamento da retirada do perfil de 
administrador de algumas máquinas.”
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29.3. A unidade inspecionada elaborou um Plano de Continuidade de Negócios (PCN) após a inspeção 
(Item 8)? 
 
29.3.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A respeito da inexistência de um Plano de Contingência, 
esclareceu a unidade inspecionada: “Apesar de ser uma ação já planejada para a CMTI e de ter sido incluída no 
PDTI 2011/2013, ainda não tivemos recursos suficientes para implantar o plano de continuidade de negócio (PCN) 
durante o ano de 2014. Embora não tenhamos o plano propriamente dito, muitas ações que irão compor o PCN já foram 
implementadas, como por exemplo: contingência dos Data Centers, contingência das rotinas de backup, redundância dos no 
breaks, grupo gerador de energia, reformulação do banco de dados Oracle para contingência ativo-ativo, replicação síncrona 
dos storages dos dois Data Centers, interligação por meio de fibra óptica, implementação do Site Recovery Manager (SRM) 
da Vmware, redundância de servidores com máquinas virtuais, entre outras ações.”

29.4. A rotina de backup dos dados produzidos nas Promotorias de Justiça localizadas fora de Recife foi 
instituída (Item 9)? 
 
29.4.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE.  Sobre a implementação de uma rotina de backup para as 
unidades localizadas fora de Recife, manifestou-se a unidade inspecionada: “Conforme dito durante a inspeção, 
os principais dados de atuação das Promotorias de Justiça do Interior são gerados pelos membros através da base de peças 
processuais produzidas e armazenadas no banco de dados Oracle, através do sistema Arquimedes. Assim, diariamente essas 
peças são colocadas no backup diário da base Oracle. Com relação aos outros dados, estuda-se uma solução de CloudSto-
rage (armazenamento em nuvem) corporativo, com armazenamento dentro do Data Center do MPPE e realizando seu 
efetivo backup. Após a inspeção, foram realizadas duas provas de conceito com dois fabricantes distintos. Após os testes reali-
zados, observou-se que um dos fabricantes atende aos requisitos da Instituição. Sendo assim, o Documento de Oficialização 
de Demanda para contratação do serviço de armazenamento em nuvem, com as indicações dos integrantes requisitantes 
e técnicos, conforme resolução 102 do CNMP, já foi feito e aprovado pelo CETI, fazendo parte do portfólio de projetos 
estruturadores do PDTI 2014/2016. A sua execução está prevista para iniciar no primeiro semestre de 2015.”

29.5. A metodologia de desenvolvimento de software foi implantada, segundo o cronograma apresentado à 
equipe de inspeção (Item 12)?
 
29.5.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE.  A respeito da implantação de uma metodologia de desen-
volvimento de softwares, manifestou-se a unidade: “A modelagem e análise do processo já foram realizadas, porém 
o desenho e a implantação do novo processo ainda estão em curso. Conforme dito durante a inspeção, temos um programa 
de Modernização da Governança e Gestão de TI em andamento na área de TI. Este projeto, que faz parte do portfólio 
de projetos da gestão estratégica, possui um produto que é o programa de melhoria de processos. Assim, achamos melhor 
esperar a definição do modelo de processos que iríamos implantar na CMTI, antes de realizar o desenho do processo de 
desenvolvimento de software, para não criar uma discrepância entre os processos de TI implantados. No final do mês de 
novembro de 2014, conseguimos definir o modelo de processos que utilizaremos na CMTI, alinhado ao modelo de pro-
cessos da instituição. Diante do exposto, foi definido também, em reunião com o CETI, que os primeiros processos que 
serão implantados serão: a) Processo de gestão de projetos de TI; b) Processo de incidentes e requisições de serviço de TI; 
c) Processos de requisitos; construção de soluções; e homologação e transição. Segundo o cronograma atualizado, durante os 
meses de dezembro e janeiro começaremos a implantar os processos de desenvolvimento de software em um prazo estimado 
de 3 (três) meses de transformação.”

29.6. A unidade inspecionada implementou alguma solução ou alterou a situação anotada pela equipe de ins-
peção nos Data Center principal e secundário, e nos switches instalados no prédio da Rua do Sol (Item 13)?
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29.6.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A respeito das constatações nos locais onde estão acomoda-
dos os equipamentos de informática, manifestou-se a unidade: “No Edifício da Rua do Sol, onde fica situado o 
Data Center secundário, a CMTI espera a conclusão da obra do prédio, onde está incluso toda a reestruturação do cabea-
mento estruturado. Apenas após a finalização da obra, poderemos  melhorar a organização dos patch panels e dos switches.”

29.7. Os acordos de nível de serviço (SLA) do catálogo de serviços de TI já foram definidos e implementados 
no sistema OCOMON (Item 15)?
 
29.7.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A respeito da ausência de acordos de nível de serviço (SLA) 
nos chamados de TI, manifestou-se a unidade: “No PDTI 2014/2016 foi aprovado o novo portfólio de serviços de 
TI. No programa de Modernização de Governança e Gestão de TI, está incluso o projeto CMTI Atende, que também faz 
parte do portfólio de projetos da gestão estratégica. O CMTI Atende será o responsável pela implantação dos processos de 
Gerenciar Acordos de Serviço, Gerenciar Incidentes e Requisição de Serviço e Gerenciar Problemas. Sendo assim, durante 
o mês de janeiro iniciaremos a transformação do processo de atendimento, implantando as boas práticas do ITIL, incluindo 
os acordos de nível de serviços de TI.”

29.8. O AD foi instalado? Há um inventário confiável do parque computacional (Item 16)?
 
29.8.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A respeito da ausência de controle individualizado dos equi-
pamentos de informática, manifestou-se a unidade: “Em relação à instalação do AD (Active Directory), informamos 
que a instalação ocorreu com sucesso e já está em uso em ambiente de produção, sendo responsável pelo armazenamento de 
arquivos na rede local (principais prédios da capital) e pela autenticação dos usuários nos sistemas do MPPE. O módulo de 
inventário automático do AD foi testado e após a realização de um piloto, obtivemos resultados satisfatórios. Está prevista 
a implantação em ambiente de produção para o primeiro semestre de 2015. Com relação ao inventário do parque compu-
tacional, informamos que a guarda física desses equipamentos é de responsabilidade do Departamento de Patrimônio. A 
distribuição é compartilhada entre a área de TI e a área de Patrimônio. Durante o ano de 2014, foi criada uma comissão 
de inventário, responsável pelo levantamento de todo o patrimônio da Instituição (no âmbito de todo o estado), inclusive 
do parque computacional. A comissão está realizando a análise e consolidação do inventário, através de um novo sistema 
(SICAP), que resultará em um inventário atualizado e confiável.”

29.9. A unidade inspecionada pode manifestar-se sobre o resultado da validação dos mecanismos de acessi-
bilidade do portal de internet (Item 17)?
 
29.9.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Sobre os mecanismos de acessibilidade no portal de internet, 
a unidade manifestou-se nos seguintes termos: “Comunico que a pesquisa do CNMP realizada no site validador 
“daSilva” que encontrou 4 (quatro) erros foi realizada com a ‘url’ do antigo domínio mppe (www.mp.pe.gov.br). Assim, 
refizemos a pesquisa com o novo domínio (www.mppe.mp.br) e foram encontradas 8 (oito) categorias de erros, conforme 
tabela abaixo: 7 categorias de erros Prioridade 1

PONTOS DE 
VERIFICACAO

OCORRÊNCIA(S)

1.1.1
Conteúdo Não Textual: Todo o conteúdo não textual que é apresentado ao usuário tem uma alternativa 
em texto que serve um propósito equivalente.

1.3.1
Informações e Relações: As informações, a estrutura e as relações transmitidas através de apresentação 
podem ser determinadas de forma programática ou estão disponíveis no texto.
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PONTOS DE 
VERIFICACAO

OCORRÊNCIA(S)

2.1.1
Teclado: Toda a funcionalidade do conteúdo é operável através de uma interface de teclado sem a neces-
sidade de qualquer espaço de tempo entre cada digitação individual, exceto quando a função subjacente 
requer entrada de dados que dependa da cadeia de movimento do usuário e não apenas dos pontos finais.

2.4.1
Ignorar Blocos: Está disponível um mecanismo para ignorar blocos de conteúdo que são repetidos em 
várias páginas Web.

2.4.4
Finalidade do Link (Em Contexto): A finalidade de cada link pode ser determinada a partir apenas do texto 
do link ou a partir do texto do link juntamente com o respectivo contexto do link determinado de forma 
programática, exceto quando a finalidade do link for ambígua para os usuários em geral.

3.1.1
Linguagem da Página: A Linguagem humana pré-definida de cada página Web pode ser determinada de 
forma programática.

4.1.2

Nome, Função, Valor: Para todos os componentes de interface de usuário (incluindo, mas não se limitan-
do a: elementos de formulário, links e componentes gerados por scripts), o nome e a função podem ser 
determinados de forma programática; os estados, as propriedades e os valores que podem ser definidos 
pelo usuário podem ser definidos de forma programática; e a notificação sobre alterações a estes itens está 
disponível para agentes de usuário, incluindo tecnologias assistivas.

1 categoria de erro Prioridade 2

PONTOS DE 
VERIFICACAO

OCORRÊNCIA(S)

3.2.4
Identificação Consistente: Os componentes que têm a mesma funcionalidade num conjunto de páginas 
Web são identificados de forma consistente.

Informamos que à época da construção do novo site do MPPE, não utilizamos a ferramenta “daSilva” para realizar os 
testes de acessibilidade. Utilizamos outros validadores. O antigo site não possuía nenhum recurso de acessibilidade. Já o 
novo portal possui diversos recursos, onde tivemos um salto qualitativo muito grande. Nosso site foi elaborado seguindo 
as cartilhas do governo federal de acessibilidade. O Portal do MPPE foi desenvolvido de forma a oferecer seu conteúdo a 
todas as pessoas, sejam elas com ou sem deficiência. A barra de acessibilidade acima do menu principal contém botões para 
aumentar, diminuir e voltar as fontes ao tamanho padrão do portal, e também, alterar o tom das cores de forma a realçar o 
conteúdo em detrimento do fundo da tela. Além disso, há alguns atalhos que podem ser utilizados pelos usuários de modo 
a facilitar a navegação pelo Portal. Com essas funcionalidades, os usuários do Portal do MPPE podem utilizar o sítio com 
mais facilidade, como por exemplo: 
Atalho - Função: 
ALT + 0 Redireciona o usuário para a página de acessibilidade 
ALT + 2 Redireciona para o menu principal 
ALT + 3 Direciona o foco para o campo de busca 
ALT + 4 Redireciona o usuário para a página inicial 
ALT + 6 Diminui fonte 
ALT + 7 Aumenta fonte 
ALT + 8 Fonte padrão 
ALT + 9 Aplica ou retira o alto contraste

O nosso site foi desenvolvido com o CMS Jommla, o que o torna mais prático no tocante à inserção da informação pelos 
diversos setores do MPPE. Todos esses setores foram devidamente treinados para a correta utilização, de acordo com os 
princípios básicos W3C de acessibilidade, por exemplo: a disponibilização de textos alternativos para imagens. Porém não 
é possível para à área de TI, acompanhar a inclusão diária e o eventual esquecimento desses elementos. Estamos realizando 
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esforços para a solução dos erros nessas 8 (oito) categorias verificadas pelo daSilva e ressaltamos que nenhum servidor do 
Departamento de Sistemas de Informação possui capacitação sobre acessibilidade em portais e sítios eletrônicos nos termos 
do item 5º da Recomendação e que a participação em treinamentos atualizados dessa espécie é de grande relevância.”

29.10. O servidor Antônio Carlos C. de Almeida é servidor do MPPE? Qual a atividade desempenhada por 
ele na CMTI (Item 19)?

29.10.1. MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A respeito do Sr. Antonio Carlos C. de Almeida, manifes-
tou-se a unidade: “Antônio Carlos Cavalcanti de Almeida é servidor do quadro do CPRH, cedido há 19 (dezenove) 
anos ao MPPE. Desde que foi cedido à Instituição, ele exerce a função de Gerente de Departamento de Suporte ao 
Usuário.”
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ateNdiMeNto ao públiCo

30. ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Durante os trabalhos de inspeção realizados no Ministério Público do Estado de Pernambuco, foram realiza-
dos 10 (dez) atendimentos ao público, oportunidade em que integrantes da equipe da Corregedoria Nacional 
reduziram a termo notícias de fato, além de terem respondido às dúvidas da coletividade e encaminhado aos 
órgãos competentes as matérias que exorbitavam a atribuição do Conselho Nacional do Ministério Público.

30.1. Termo de Atendimento nº 01/MPE (SEC/CN/CNMP Nº 0051/2014). Distribuído ao Mem-
bro Auxiliar da Corregedoria Nacional, Promotor de Justiça Géber Mafra Rocha, em que o requerente José 
Pinto da Silva solicitou a adoção de providências acerca da atuação da Procuradoria-Geral de Justiça do MP/
PE, mormente no que tange à revisão dos atos praticados pelo Órgão do Parquet em seu desfavor. Na oca-
sião, o requerente informou que já havia protocolizado reclamação no mesmo sentido no sítio do Conselho 
Nacional do Ministério Público. Após a instrução e análise da situação no âmbito da Corregedoria Nacional, 
por sugestão do Membro Auxiliar, o Corregedor Nacional determinou a juntada do Termo de Atendimento 
aos autos do Pedido de Providência nº 280/2014-60, distribuído ao Conselheiro Alexandre Berzosa Saliba, 
em 28/02/2014. Atualmente os autos ainda estão em andamento, sendo juntado, em 23/02/2015, o Ofício 
ATMAD nº 264/2014, encaminhado pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco.

30.2. Termo de Atendimento nº 02/MPE (SEC/CN/CNMP Nº 0052/2014). Distribuído ao Mem-
bro Auxiliar da Corregedoria Nacional, Promotor de Justiça Géber Mafra Rocha, em que os requerentes 
Raiana Gonçalves de Azevedo Costa e outros, todos acadêmicos de Direito que exerceram atividades de 
estágio junto ao MP/PE, a partir de abril de 2013, solicitaram a adoção de providências acerca da atuação da 
Procuradoria-Geral de Justiça (Coordenação de Estágio do MP/PE), principalmente quanto ao pagamento 
da respectiva bolsa, por entenderem que auferiram-na em desconformidade quanto ao total de horas efetiva-
mente trabalhadas. Após a instrução e análise da situação no âmbito da Corregedoria Nacional, por sugestão 
do Membro Auxiliar, o Corregedor Nacional pugnou pela instauração de Pedido de Providência, autuado 
sob nº 579/2014-14 e distribuído ao Conselheiro Cláudio Henrique Portela do Rego, em 10/04/2014. Pos-
teriormente, em 18/06/2014, os autos foram arquivados, por decisão monocrática do Relator, uma vez que 
não havia qualquer providência a ser adotada, ocorrendo o trânsito em julgado em 10/07/2014.

30.3. Termo de Atendimento nº 03/MPE (SEC/CN/CNMP Nº 0053/2014). Distribuído ao Mem-
bro Auxiliar da Corregedoria Nacional, Promotor de Justiça Géber Mafra Rocha, em que a requerente Ma-
riselma Aleixo de Moraes solicitou a adoção de providências em face da Promotora de Justiça Ana Jaqueline 
Barbosa Lopes (que oficia perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Olinda/PE), mormente no 
que diz respeito à sua atuação nas audiências. Após a instrução e análise da situação no âmbito da Corre-
gedoria Nacional, por sugestão do Membro Auxiliar, o Corregedor Nacional pugnou pela instauração de 
Pedido de Providências, autuado sob nº 580/2014-49 e distribuído ao Conselheiro Antônio Pereira Duarte, 
em 10/04/2014. Posteriormente, em 01/08/2014, os autos foram arquivados, por decisão monocrática do 
Relator, nos termos do art. 43, inciso IX, alíneas “b” e “d” do RICNMP, ocorrendo o trânsito em julgado 
em 14/08/2014.

30.4. Termo de Atendimento nº 04/MPE (SEC/CN/CNMP Nº 0054/2014). Distribuído ao Mem-
bro Auxiliar da Corregedoria Nacional, Promotor de Justiça Géber Mafra Rocha, em que a requerente Maria 
da Conceição Alves da Silva solicitou a adoção de providências em face do Promotor de Justiça Henrique 
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Ramos Rodrigues (que oficia junto a 3ª Promotoria de Justiça Criminal), mormente no que tange à sua 
atuação perante a Central de Inquéritos e o Juizado Especial Criminal da comarca de Caruaru/PE. Após a 
instrução e análise da situação no âmbito da Corregedoria Nacional, por sugestão do Membro Auxiliar, o 
Corregedor Nacional pugnou pela instauração de Pedido de Providências, autuado sob nº 578/2014-70 e 
distribuído ao Conselheiro Walter de Agra Júnior, em 10/04/2014. Posteriormente, em 14/05/2014, os autos 
foram arquivados, por decisão monocrática do Relator, nos termos do art. 43, IX, alínea “b”, do RICNMP, 
ocorrendo o trânsito em julgado em 26/05/2014.

30.5. Termo de Atendimento nº 05/MPE (SEC/CN/CNMP Nº 0055/2014). Distribuído ao Mem-
bro Auxiliar da Corregedoria Nacional, Promotor de Justiça Fernando da Silva Comin, em que o requerente 
Beto Gadelha, vereador do município de Goiana/PE, solicitou a adoção de providências em relação aos fatos 
por ele narrados. Após a instrução e análise da situação no âmbito da Corregedoria Nacional, por sugestão 
do Membro Auxiliar, o Corregedor-Geral pugnou pela juntada do Termo de Atendimento aos autos de ins-
peção, para o devido acompanhamento.

30.6. Termo de Atendimento nº 01/MPU (SEC/CN/CNMP Nº 0558/2014). Distribuído ao Mem-
bro Auxiliar da Corredoria Nacional, Promotor de Justiça Géber Mafra Rocha, em que o requerente André 
José Barros da Silva informou ao Conselho Nacional do Ministério Público o desaparecimento do seu sobri-
nho, internado no Hospital Psiquiátrico Ulisses Pernambucano, em 24/03/2014. Após a instrução e análise 
da situação no âmbito da Corregedoria Nacional, por sugestão do Membro Auxiliar, o Corregedor Nacional 
pugnou pela instauração de Pedido de Providências, autuado sob nº 874/2014-71 e distribuído ao Conse-
lheiro Jarbas Soares Júnior, em 04/06/2014. Atualmente os autos ainda estão em andamento, sendo juntado 
AR, em 06/08/2014, referente ao Ofício 75/2014/GAB/JS/CNMP.

30.7. Termo de Atendimento nº 02/MPU (SEC/CN/CNMP Nº 0559/2014). Distribuído ao Mem-
bro Auxiliar da Corregedoria Nacional, Promotor de Justiça Géber Mafra Rocha, em que o requerente 
Ricardo Matos Brizeno solicitou a adoção de providências acerca da atuação da Procuradoria-Geral de 
Justiça do MP/PE, mormente no que tange a revisão dos atos praticados em seu desfavor. Após a instrução 
e análise da situação no âmbito da Corregedoria Nacional, por sugestão do Membro Auxiliar, o Corregedor 
Nacional pugnou pela instauração de Pedido de Providências, autuado sob nº 875/2014-15 e distribuído ao 
Conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior, em 04/06/2014. Posteriormente, em 15/08/2014, os autos foram 
arquivados, por decisão monocrática do Relator, nos termos do art. 43, IX, alínea “d”, do RICNMP, ocor-
rendo o trânsito em julgado em 26/08/2014.

30.8. Termo de Atendimento nº 03/MPU (SEC/CN/CNMP Nº 0557/2014). Distribuído ao Mem-
bro Auxiliar da Corregedoria Nacional, Promotor de Justiça Géber Mafra Rocha, em que o requerente João 
Pereira Vale Neto solicitou a adoção de providências acerca da atuação da Procuradoria-Geral de Justiça do 
MP/PE, principalmente em relação à dotação de maior número de promotorias de justiça de urbanismo, 
consumidor, meio ambiente, patrimônio histórico-cultural, dentre outras cujas atribuições dizem respeito às 
políticas públicas de modo geral. Após a instrução e análise da situação no âmbito da Corregedoria Nacional, 
por sugestão do Membro Auxiliar, o Corregedor-Geral pugnou pela juntada do Termo de Atendimento aos 
autos de inspeção, para o devido acompanhamento.



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

545

proposiçÕes da Corregedoria NaCioNal

31. PROPOSIÇÕES DA CORREGEDORIA NACIONAL

Em atenção às constatações evidenciadas no Relatório Preliminar, deve-se inicialmente registrar que a Cor-
regedoria Nacional deixa de indicar proposições ao Plenário em relação a todas as questões que foram 
apontadas naquele relatório e que, de algum modo, foram esclarecidas ou receberam pronto acolhimento e 
adoção de providências imediatas pela Administração ou órgãos inspecionados, de modo a sanar eventuais 
pendências, bem como àquelas que restaram esclarecidas diante da análise sistêmica do arcabouço documen-
tal que instrui o presente relatório.

Segue, abaixo, os itens que, após a análise e conclusão da Corregedoria Nacional, foram objeto de proposições 
ao Plenário do CNMP.

31.1. ÁREA INSTITUCIONAL

31.1.1. A partir do conteúdo consignado no relatório preliminar (itens 4.1.28, 7.10, 7.21, 16.66 e 20.13), 
sobre a existência de significativo número de cargos em situação de vacância por períodos superiores ao 
previsto nos artigos 62 da Lei n.º 8.625/1993 e 45, § 2º, da Lei Orgânica do MPPE e ausência de controle 
efetivo do Conselho Superior do MPPE nessa seara e, tendo em vista a não elisão de tais constatações por 
ocasião da resposta da Procuradoria-Geral ao relatório preliminar, a Corregedoria Nacional propõe ao Ple-
nário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça e ao 
Colendo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Pernambuco, para que adotem mecanismos 
de controle e promovam, continuamente, a regular abertura de editais para provimento dos cargos em situa-
ção de vacância no âmbito do MPPE, observando o disposto no artigo 62 da Lei n.º 8.625/93 e no artigo 
45, § 2o, da Lei Orgânica do MPPE, bem como as disponibilidades orçamentário-finaceiras e o interesse 
público. Sobre as providências adotadas devem ser prestadas informações à Corregedoria Nacional no prazo 
de 90 (noventa) dias.  

31.1.2. Do que consta do conteúdo do relatório preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça (item 
4.1.28) e das demais constatações relativas à sistemática de designação de membros no âmbito do MPPE, 
verificou-se significativo número de acúmulo de funções, alguns inclusive com afastamento do titular de sua 
unidade de origem. Em razão disso, a equipe de inspeção sugeriu aprimoramento dos mecanismos de con-
trole de designações de promotores de justiça. Não tendo havido resposta ao relatório preliminar, a Correge-
doria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a instauração de PROCEDIMENTO DE CONTROLE 
ADMINISTRATIVO, nos termos dos artigos 123 a 128 do RICNMP, para verificar a regularidade dos 
mecanismos de controle e acúmulo de funções e de designações de membros no âmbito do MPPE. 

31.1.3. Por ocasião da inspeção nas Promotorias de Justiça do MPPE, consignou-se o seguinte: 1) situações 
em que promotorias de justiça, em condição de vacância ou de afastamento temporário do titular, ficam sem 
a designação de nenhum membro em substituição no órgão, observadas nas 29ª Promotoria de Justiça 
Cível da Capital (item 16.25), 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania (item 16.51), 
além das 2ª, 3ª, 7ª, 9ª e 10ª Promotorias de Justiça Criminais da Capital, (itens 16.68, 16.69, 
16.73, 16.75, 16.76); 2) a recorrência de acúmulos de funções, inclusive de promotores titulares de comar-
cas diversas e, por vezes, com multiplicidade de designados para a mesma unidade. Diante dos indicativos de 
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necessidade aprimoramento da regulamentação da matéria no âmbito do Ministério Público de Pernambuco, 
a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. 
Procurador-Geral de Justiça, para que normatize e implemente sistemática: a) de substituição automática, 
com vistas a regulamentar a substituição em unidades ministeriais em situação de curtos afastamentos; b) de 
designações de membros para substituições em caso de vacância ou afastamento de titulares, que não sejam 
solucionáveis pela escala de substituição automática, neste caso, contemplando o seguinte: b.1) seja priorizada 
a designação de Promotores de Justiça Substitutos para responderem pelo órgão vago; b.2) na hipótese em 
que o quadro de substitutos seja inferior ao número de órgãos vagos na comarca ou circunscrição, que seja 
efetuada a designação de promotores de justiça titulares, mediante sistema de rodízio, por meio de escalas 
periódicas de substituições; b.3) sejam evitadas a alternância ou multiplicidade de designações para a mesma 
substituição. Sobre as providências adotadas devem ser prestadas informações à Corregedoria Nacional no 
prazo de 90 (noventa) dias. 

31.1.4. A partir da análise do relatório preliminar nas Promotorias de Justiça do MPPE, foi constatada, ainda, 
a recorrência de práticas institucionais denominadas “designação para exercício pleno” (conforme observa-
dos nos números 10 e 11 das observações da equipe de inspeção referente à 35ª Promotoria de Justiça 
Criminal da Capital - item 16.103, bem como no relatório preliminar das 11ª e 16ª Promotorias de 
Justiça Criminais da Capital - itens 16.77 e 16.84) e “permuta por designação” (considerações da equi-
pe de inspeção sobre as Promotorias de Justiça de Olinda - item 17.14, e sobre a 3ª Promotoria de 
Justiça Criminal de Paulista - item 18.5), as quais configuram situações de designações da Administra-
ção Superior do MPPE, que implicam que promotores de justiça titulares respondam por órgãos de execução 
diversos da respectiva titularidade, com afastamento e/ou prejuízo de suas atribuições relativas à unidade de 
titularidade. Instada a se manifestar, a unidade não apresentou resposta ao relatório preliminar. Diante disso, 
a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. 
Procurador-Geral de Justiça, para que, ressalvadas as hipóteses previstas normativamente, sejam evitadas 
designações de promotores de justiça titulares para exercer funções perante outros órgãos de execução, com 
afastamento ou prejuízo das respectivas atribuições de titularidade. Sobre as providências adotadas devem ser 
prestadas informações à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.5. A partir da análise do relatório preliminar nas Promotorias de Justiça do MPPE, foram constatadas 
situações em que o membro do Ministério Público acumula funções em órgão diverso daquele de sua ti-
tularidade, com colaboração, no entanto, de outro membro, naquele de sua titularidade (conforme alínea 
‘c’ do item 16.30; e nos itens 16.19, 16.20, 16.36, 16.40, 16.49, 16.73, 16.81, 16.89, 16.94, 16.96, 
17.12, 19.4, 19.8, 20.5, 21.3, 22.6, 22.12, 22.16 e 22.19). Não houve resposta da Procuradoria-Geral 
ao relatório preliminar. Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição 
de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, excetuadas as hipóteses de 
substituição automática para curtos afastamentos, não sejam efetivadas designações de promotores de justiça 
titulares para exercer funções perante outros órgãos de execução, em regime de acúmulo de funções, quando 
tais membros estejam recebendo colaboração nas respectivas unidades de titularidade. Sobre as providências 
adotadas devem ser prestadas informações à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.6. Em relação ao relatório preliminar da 31ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da 
Capital (item 16.55) e da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cabo de Santo Agostinho (item 
19.4), foram verificadas irregularidades, seja quanto ao cumprimento de prazos nos procedimentos anali-
sados, seja quanto a dados de reduzida produtividade nos últimos 12 (doze) meses. Consta que os membros 
titulares de tais unidades se encontravam em regime de designação para exercício de cargos na Administração 
Superior do MPPE, com indicativos de prejuízos no desempenho das atribuições nas unidades de origem. 
Em face do exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP expedir: a) RECOMENDA-
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ÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que evite a designação de membros para acumular 
cargos na administração superior que mantiverem sob sua responsabilidade processos judiciais, inquéritos e 
procedimentos extrajudiciais com significativos excessos de prazo, dentre outros requisitos a serem conside-
rados pela unidade, informando a Corregedoria Nacional quanto às medidas implementadas, no prazo de 90 
(noventa) dias; b) RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral do Ministério Público, para 
que acompanhe a regularidade das atividades das promotorias e procuradorias de justiça submetidas a tal 
regime de atuação cumulativa permanente em órgãos da Administração Superior ou auxiliares, adotando, se 
necessário, as medidas de natureza disciplinar cabíveis. 

31.1.7. Em relação à manutenção do exercício cumulativo das atribuições por membros do MPPE por pe-
ríodos prolongados, restaram constatados, de forma recorrente, prejuízos no exercício das funções atreladas às 
unidades submetidas ao regime de cumulação de funções – 11ª e 34ª Promotorias de Justiça de Defesa 
da Cidadania da Capital (itens 16.41 e 16.58); 32ª e 36ª Promotorias de Justiça de Defesa da 
Cidadania da Capital (itens 16.56 e 16.59); 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital (item 
16.68). Em razão disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de: a) RE-
COMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que evite a designação de membros 
para acumular cargos em qualquer outro órgão de execução, quando mantiverem sob sua responsabilidade 
processos judiciais, inquéritos e procedimentos extrajudiciais com significativos excessos de prazo, dentre 
outros requisitos a serem considerados pela unidade, informando a Corregedoria Nacional quanto às medidas 
implementadas, no prazo de 90 (noventa) dias; b) RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, 
para que acompanhe a regularidade das atividades das promotorias e procuradorias de justiça submetidas a tal 
regime de atuação cumulativa prolongada, adotando, se necessário, as medidas de natureza disciplinar cabíveis.

31.1.8. O relatório preliminar referente às equipes de inspeção e às observações de membros entrevistados 
– 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital (item 16.67) – reportaram as seguintes práticas em 
relação à estrutura de pessoal: 1) compartilhamento de assessores e de servidores nas promotorias da Capital; 
2) secretarias atendendo simultaneamente a mais de uma promotoria; 3) insuficiência de servidores para 
fazer face à demanda de trabalho; 4) número excessivo de servidores cedidos ao MPPE por outros órgãos 
(item 4.1.28). Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar resposta sobre 
tais fatos. Assim, considerando a necessidade de: I) promover levantamento sobre as reais necessidades das 
promotorias, dimensionar os respectivos quadros, redistribuir ou criar os cargos necessários, viabilizando 
dotação orçamentária suficiente para realizar o concurso público e prover os cargos vagos e; II) aprofundar a 
análise sobre a adequação dos convênios de cessão de servidores ao Ministério Público de Pernambuco por 
outros órgãos estatais às regras de direito público aplicáveis, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do 
CNMP: a) DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que: a.1) realize estudos 
de dimensionamento e levantamento de dados com vistas à padronização de estrutura de pessoal para cada 
uma das promotorias de justiça da capital e do interior e à reorganização do quadro funcional, informando os 
resultados alcançados à Corregedoria Nacional no prazo de 6 (seis) meses; a.2) adote, na medidas de suas dis-
ponibilidades orçamentário-financeiras, as providências necessárias à realização de concurso público, a fim de 
proporcionar estrutura mínima de pessoal para os órgãos de execução – separados ou conjuntamente, tanto 
em relação à capital quanto no interior, devendo a Corregedoria Nacional ser informada dos resultados al-
cançados no prazo de 12 (doze) meses; b) INSTAURAÇÃO de PROCEDIMENTO DE CONTROLE 
ADMINISTRATIVO, nos termos dos artigos 123 a 128 do Regimento Interno deste Conselho Nacional, 
para análise aprofundada sobre a adequação dos convênios de cessão de servidores ao MPPE aos princípios 
de direito administrativo que regem a matéria, bem como sobre a prática de supostos desvios de função dos 
servidores cedidos. 

31.1.9. Constou no relatório preliminar a necessidade de aperfeiçoamento das ações e estratégias de seguran-
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ça institucional por ocasião da visita à Promotoria de Justiça de Itaíba (item 23.1). Por força disso, foi 
encaminhado Ofício nº 4112/2014/CN-CNMP/GAB, RECOMENDANDO ao então Procurador-Geral 
de Justiça de Pernambuco a elaboração e implementação de plano de segurança institucional para o membro 
do MPPE em exercício naquela Comarca, além da adoção de medidas de despersonalização das ações do 
Ministério Público naquele Município quanto às atribuições de defesa do patrimônio público, persecução de 
crimes dolosos contra a vida e solução de conflitos agrários e ações possessórias que apresentem repercussões 
de vulto. Tendo em vista o quanto constatado no caso concreto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário 
do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça, para que adeque as 
ações e procedimentos de segurança institucional do MPPE à Resolução CNMP nº 116/2014, dando ciên-
cia à Corregedoria Nacional dos resultados alcançados no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.10. Foi reportado no relatório preliminar a prática de concessão de funções gratificadas a servidores 
de forma supostamente desvinculada das funções que exerce em determinadas unidades ministeriais (item 
16.66, alínea “d”). A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou informações em relação a tal questio-
namento do relatório preliminar, sendo conveniente aprofundar a análise sobre o quanto consignado. Por 
tais razões, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a instauração de PROCEDIMENTO 
DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, nos termos dos artigos 123 a 128 do Regimento Interno deste 
Conselho, para análise sobre a adequação dos critérios de concessão de funções gratificadas a servidores do 
Ministério Público de Pernambuco à legislação e aos princípios de direito administrativo que regem a ma-
téria. 

31.1.11. Foi referido no relatório preliminar da 18ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital (item 16.46), a ausência de controle de ponto dos servidores do Ministério Público do Estado 
de Pernambuco. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou resposta ao relatório 
preliminar. Tendo em vista que o registro eletrônico de ponto é mecanismo de controle do cumprimento 
da jornada de trabalho atribuída aos servidores públicos efetivos e comissionados, a Corregedoria Nacional 
propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de 
Justiça, para que, caso já não tenha adotado tal providência, institua registro de ponto eletrônico para con-
trole de frequência de servidores públicos efetivos e comissionados do Ministério Público de Pernambuco, 
informando os resultados alcançados à Corregedoria Nacional no prazo de até 60 (sessenta) dias.

31.1.12. Durante a execução dos trabalhos de inspeção – Considerações da Equipe de Inspeção sobre 
as Procuradorias de Justiça (item 15.23, alínea “c”) – foi constatada a necessidade de elaboração de 
uma rotina institucional dos processos de trabalho referentes à secretaria de feitos extrajudiciais e judiciais, 
visando a uniformizar a atuação dos diversos órgãos de execução do Ministério Público do Estado de Per-
nambuco em relação aos respectivos fluxos internos. Em face do exposto, a Corregedoria Nacional propõe 
ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, 
para que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, seja editada e implantada norma interna regulamentadora 
das rotinas, fluxos e processos de trabalho de promotorias e procuradorias de justiça no âmbito do Ministério 
Público do Estado de Pernambuco. 

31.1.13. Em relação as funcionalidades dos sistema de gestão do Ministério Público de Pernambuco foram 
apontadas no relatório preliminar as seguintes limitações: 1) impossibilidade de extração de dados de pro-
dutividade, pelo próprio membro, quanto ao número de audiências realizadas e saldos processuais de meses 
anteriores; 2) impossibilidade de registro de movimentação específica nas situações de redistribuição de 
uma unidade para outra; 3) existência de limitação do número de caracteres das manifestações de membro 
registradas nos sistema; 4) impossibilidade de controle da movimentação dos autos oriundos dos Juizados 
Especiais, inclusive termos circunstanciados; 5) inexistência de funcionalidade para registro e o controle de 
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expedientes e procedimentos internos nas Promotorias de Justiça Criminais da Capital e; 6) inexistência de 
ferramenta para o controle automático de prazos dos procedimentos extrajudiciais. Oportunizada a mani-
festação da Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar. Diante disso, a Corregedoria Nacional 
propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de 
Justiça, para que adote as providências necessárias ao aprimoramento do sistema de gestão de autos de forma 
a atender às funcionalidades acima descritas, dando ciência à Corregedoria Nacional dos resultados alcança-
dos no prazo de 12 (doze) meses.

31.1.14. O relatório preliminar apontou que há uma dificuldade generalizada de obtenção de informações 
relativas à estatística fidedigna das procuradorias e promotorias de justiça. A alegação mais comum era a de 
inconsistência do sistema de gestão processual Arquimedes (itens 15.5.1, 16.29.c; 16.37). Este fato com-
prometeu a precisão dos dados de produtividade dos membros, embora a unidade já soubesse desde a visita 
prévia do CNMP qual seria a metodologia e os elementos de informação que deveriam estar à disposição 
dos inspetores. Em razão disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de: 
a) DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que adote medidas visando à 
obrigatoriedade da alimentação dos bancos de dados desse sistema, conforme a Taxonomia Unificada, bem 
como à qualificação adequada dos respectivos usuários (membros e servidores) em relação às funcionalidades 
de registro e controle de atividades, informando os resultados à Corregedoria Nacional no prazo de até 120 
(cento e vinte) dias; b) DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que verifique em suas 
correições e inspeções o cumprimento desta determinação por parte dos membros, adotando as providências 
disciplinares em caso de descumprimento, informando os resultados à Corregedoria Nacional no prazo de 
12 (doze) meses.

31.1.15. Por ocasião da inspeção na Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos Jurídicos (item 
4.2.3), foi constatada certa demora na decisão dos processos administrativos disciplinares, a exemplo: o PAD 
Portaria CGMP 04/2008 (relatório final em 04/02/10 e decisão em 07/07/11), o PAD Portaria CGMP 
015/2011 (relatório final em 05/03/13 e decisão em 16/01/14), o PAD Portaria CGMP 001/2012 (re-
latório final em 10/08/12 e decisão em 16/01/14), o PAD Portaria CGMP 004/2012 (relatório final em 
18/02/13 e decisão em 21/03/14) e o PAD Portaria CGMP 004/2013 (relatório final em 03/10/12 e deci-
são em 27/03/14). Instada a Procuradoria-Geral de Justiça a se manifestar, deixou de apresentar resposta. Ante 
o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO 
ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Subprocurador-Geral de Justiça para Assun-
tos Jurídicos, para que velem pela tramitação célere dos procedimentos disciplinares de modo a evitar o 
risco de prescrição da pretensão punitiva administrativa. À Corregedoria Nacional devem ser apresentados 
relatórios mensais sobre os procedimentos administrativos disciplinares em tramitação na Procuradoria-Geral, 
bem como de seus respectivos andamentos, pelo prazo de 06 (seis) meses. 

31.1.16. Ainda em relação à Subprocuradoria-Geral de Justiça em Assuntos Jurídicos, foram cons-
tatadas inadequações na tramitação de investigações criminais como notícias de fato, e não como procedi-
mentos de investigação criminal. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apre-
sentar resposta. Ante o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de 
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Subprocurador-Geral 
de Justiça para Assuntos Jurídicos, para que promovam a regularização das investigações criminais em 
curso na Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos aos regramentos da Resolução CNMP nº 
13/2006 e posteriores alterações. Dos resultados alcançados, deve ser informada a Corregedoria Nacional no 
prazo de 60 (sessenta) dias.

31.1.17. No que concerne às condições de funcionamento da Subprocuradoria-Geral de Justiça em 
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Assuntos Jurídicos (item 4.2.3.v, nº 3), consta no relatório preliminar observação da equipe sobre a 
conveniência de melhorias nas instalações físicas da assessoria e na respectiva estrutura de pessoal da unidade, 
com vistas ao desempenho eficiente das atribuições que lhe são correlatas. Instada a se manifestar, a Pro-
curadoria-Geral de Justiça não apresentou resposta. Em face do exposto, a Corregedoria Nacional propõe 
ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, 
para que, na medida das disponibilidades orçamentário-financeiras da unidade, seja disponibilizada estrutu-
ra física e de pessoal adequada às atividades da Subprocuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de 
Pernambuco, informando os resultados eventualmente alcançados à Corregedoria Nacional no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias.

31.1.18. Quanto ao Colégio de Procuradores de Justiça, Órgão Especial do Colégio de Procura-
dores de Justiça e Conselho Superior do Ministério Público de Estado de Pernambuco (itens 
5.15, 5.17, 6.16, 7.19 e 7.21), o relatório preliminar constatou que: a distribuição dos procedimentos é 
realizada por sorteio manual, durante a sessão, excluídos os Procuradores de Justiça que ainda estão com pro-
cessos pendentes de análise, bem como o PGJ e o CGMP. Em sendo assim, inexiste sistema digital próprio 
que contemple a distribuição automática, a compensação das distribuições e o controle da tramitação dos 
feitos nos órgãos colegiados do MPPE. Face a tais constatações, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário 
do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, efetive a implantação de sistema próprio de automação de distribuição e 
compensação de feitos e procedimentos no âmbito do Colégio de Procuradores, do Órgão Especial e do 
Conselho Superior do Ministério Público, informando os resultados a esta Corregedoria Nacional.

31.1.19. Quanto às condições de funcionamento da Corregedoria-Geral do Ministério Público (item 
8), consta informação no relatório preliminar de que os membros assessores (em número de seis), possuem 
gabinetes compartilhados em um único ambiente (itens 8.1.1, 8.1.4, e 8.1.16), com possíveis implicações 
na eficiência das funções que lhes são correlatas. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça dei-
xou de apresentar resposta. Em face do exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a 
expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, na medida das 
disponibilidades orçamentário-financeiras da unidade, seja disponibilizada estrutura física e de pessoal ade-
quada às atividades da assessoria da Corregedoria-Geral do Ministério Público de Pernambuco, informando 
os resultados eventualmente alcançados à Corregedoria Nacional no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

31.1.20. No que concerne às condições materiais de realização dos cursos e eventos de capacitação e aper-
feiçoamento funcional e cultural de membros, servidores e estagiários, por ocasião da inspeção realizada no 
Centro de Formação e Aperfeiçoamento Funcional (item 9.7), verificou-se a conveniência de que 
o MPPE disponibilize espaço físico compatível com o desenvolvimento de tais atividades, à luz da informa-
ção de que o auditório da Procuradoria-Geral de Justiça tem capacidade limitada ao número de 70 (setenta) 
pessoas. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não ofereceu resposta. Em face do exposto, 
a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. 
Procurador-Geral de Justiça, para que, na medida das disponibilidades orçamentário-financeiras da uni-
dade, seja disponibilizada estrutura física adequada às atividades de capacitação e aperfeiçoamento funcional 
e cultural de membros, servidores e estagiários, informando os resultados eventualmente alcançados à Cor-
regedoria Nacional no prazo de 18 (dezoito) meses.

31.1.21. Por ocasião da inspeção no Centro de Apoio Operacional de Combate à Sonegação Fiscal 
(item 10.1.11), foi formulada pelo então Coordenador, Procurador de Justiça José Lopes de Oliveira Filho, 
sugestão de uniformização metodológica da atuação dos Centros de Apoio. Diante disso, a Corregedoria 
Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de OFÍCIO ao Exmo. Conselheiro Presidente da 



Endereço: Setor de AdminiStrAção FederAl Sul - SAFS, QuAdrA 2, lote 3, CeP. 70070-600, BrASíliA/dF 
Telefone: (61) 3366-9110 | Internet: www.cnmp.mp.br | E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

relAtório ConCluSivo de inSPeção

Inspeção Pernambuco | Março de 2014

Corregedoria NaCioNal do MiNistério públiCo

551

Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP, mediante o encaminhamento de cópia do respecti-
vo termo de inspeção, a fim de que referida sugestão possa ser avaliada e, eventualmente, receber o adequado 
tratamento no âmbito daquela comissão. 

31.1.22. No que diz respeito às condições materiais de funcionamento do Centro de Apoio Operacio-
nal de Combate à Sonegação Fiscal, foram relatadas inadequações estruturais, inclusive relacionadas 
à proteção contra risco de incêndios e às condições sanitárias. Oportunizada manifestação à unidade por 
ocasião do relatório preliminar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar resposta. Por tais ra-
zões, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao 
Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que verifique as atuais condições estruturais do Centro de 
Apoio Operacional de Combate à Sonegação Fiscal, e, em havendo necessidade de adequação, na medida 
das disponibilidades orçamentário-financeiras do MPPE, disponibilize estrutura física condigna às atividades 
da referida unidade, inclusive quanto à observância das normas sanitárias e de segurança contra riscos de in-
cêndio e pânico, informando os resultados eventualmente alcançados à Corregedoria Nacional no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias. 

31.1.23. Quanto aos Centros de Apoio (itens 10.2.11; 10.3.12; 10.4.11; 10.8.13 e 10.9.11), constatou-
se no relatório preliminar que: 1) não há sistemática de controle gerencial das informações; 2) nem todos os 
centros de apoio adotam a prática de elaboração de relatórios periódicos; 3) não há normatização relativa ao 
funcionamento das centrais de denúncias no âmbito dos Centros de Apoio e; 4) não há sistema de registro 
e controle de atendimento de demandas, da realização de vistorias e de outras atividades pertinentes, tais 
como audiências públicas e do cumprimento de metas institucionais. Não houve manifestação da unidade 
ao relatório preliminar. Considerando tais fatos, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP 
a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que: a) promova e 
mantenha o registro e controle estatístico das atividades realizadas pelos Centros de Apoio, exigindo a elabo-
ração de relatórios de atividades da unidade; b) regulamente o funcionamento das centrais de denúncias no 
âmbito dos Centros de Apoio, atentando para que toda a atividade dessa natureza seja realizada por meio da 
utilização do sistema Arquimedes, viabilizando o seu efetivo controle e a segurança no acompanhamento de 
tais expedientes; c) implemente sistema de registro e controle do atendimento de demandas pelos CAOPS e 
de outras atividades realizadas, tais como vistorias, emissão de pareceres técnicos, audiências públicas e cum-
primento de metas institucionais. Das providências adotadas e resultados alcançados dê-se ciência à Correge-
doria Nacional no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

31.1.24. Em relação à estrutura física da Central de Denúncias do Centro de Apoio Operacional 
de Defesa da Cidadania (item 10.3.7), constatou-se no relatório preliminar que o serviço funcionava, 
ao tempo da inspeção, em espaço muito reduzido. Oportunizada manifestação à unidade por ocasião do 
relatório preliminar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar resposta. Por tais razões, a Corre-
gedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Pro-
curador-Geral de Justiça, para que, na medida das disponibilidades orçamentário-financeiras do MPPE, 
disponibilize estrutura física adequada às atividades da central de denúncias do Centro de Apoio de Defesa 
da Cidadania, informando os resultados eventualmente alcançados à Corregedoria Nacional no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias. 

31.1.25. No que concerne ao destaque das observações registradas por ocasião da inspeção no Centro de 
Apoio Operacional da Infância e Juventude (item 10.4.11), em relação à necessidade de incremento 
do apoio técnico para o desempenho eficiente das funções de vistorias em unidades de atenção à criança e ao 
adolescente. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar resposta. Em face do 
exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao 
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Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, na medida das disponibilidades orçamentário-financeiras 
da unidade, sejam envidados esforços com vistas a aumentar o quadro de pessoal técnico do Centro de Apoio 
da Infância e Juventude, dando notícia das providências adotadas no prazo de 12 (doze) meses.

31.1.26. Por ocasião da inspeção no Centro de Apoio Operacional de Fundações e Entidades do 
Terceiro Setor (item 10.7.11), restou constatada a necessidade de: 1) incremento de pessoal técnico com 
vista a análise de prestação de contas e visitas de inspeção em fundações e entidades sociais no âmbito da 
atuação do MPPE; 2) aprimoramentos na alimentação e nas funcionalidades dos sistemas SIETES e SICAP, 
para a fiscalização efetiva das entidades do terceiro setor. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Jus-
tiça não apresentou resposta. Em face do exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a 
expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que: a) na medida das 
disponibilidades orçamentário-financeiras da unidade, sejam envidados esforços com vistas a aumentar o qua-
dro de pessoal técnico do Centro de Apoio Operacional de Fundações e Entidades do Terceiro Setor, dando 
notícia dos resultados alcançados no prazo de 12 (doze) meses; b) avalie a conveniência de aprimoramento 
das funcionalidades dos sistemas SIETES e SICAP, e, em caso positivo, adote as respectivas providências, bem 
como realize periodicamente a qualificação de seus usuários (membros e servidores), dando ciência à Corre-
gedoria Nacional das providências adotadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.  

31.1.27. No que pertine à estrutura da tecnologia da informação do MPPE, por ocasião do relatório pre-
liminar da Ouvidoria do MPPE (item 11.6), reportou-se defasagem de algumas máquinas em prejuízo 
do funcionamento ideal daquele órgão, bem como lentidão no acesso à internet, o qual é viabilizado apenas 
por wifi. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar resposta. Diante disto, 
a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. 
Procurador-Geral de Justiça, para que: a) promova a adequação da estrutura de tecnologia de informa-
ção da Ouvidoria do MPPE, mediante a aquisição de equipamentos adequados ao desempenho das funções 
daquela unidade; b) promova a disponibilização de serviços de internet com capacidade de tráfego de dados 
suficiente à demanda da referida unidade ministerial. A Corregedoria Nacional deverá ser informada acerca 
do resultado desta proposição em 120 (cento e vinte) dias.

31.1.28. Em relação à estrutura física da Ouvidoria (itens 11.5 e 11.9), constatou-se que o serviço 
funcionava, ao tempo da inspeção, em espaço inadequado à privacidade do atendimento ao público. Opor-
tunizada a manifestação da unidade por ocasião do relatório preliminar, a Procuradoria-Geral de Justiça 
deixou de prestar informações. Por tais razões, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a 
expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, na medida das 
disponibilidades orçamentário-financeiras do MPPE, disponibilize estrutura física adequada às atividades da 
Ouvidoria, informando os resultados eventualmente alcançados à Corregedoria Nacional no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias. 

31.1.29. Diante das sugestões do Ouvidor do MPPE (item 11.9), no sentido de que são necessários 
mecanismos que facilitem a consulta e o rastreamento de reclamações independente do setor em que se en-
contrem, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao 
Exmo. Ouvidor e ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que toda a atividade do órgão passe a 
ser registrada no sistema Arquimedes, viabilizando o seu efetivo controle e a segurança no acompanhamento 
de tais expedientes, na forma do que dispõe o art. 5º da Resolução CNMP nº 95/2013, devendo a unidade 
informar os resultados de tal proposição à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.30. Por ocasião do relatório preliminar referente ao Grupo de Especial de Combate ao Crime 
Organizado – GAECO, foram verificadas as seguintes situações: 1) todos os membros designados para 
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atuação perante a unidade encontravam-se em regime de acumulação com outros órgãos do MPPE, em pos-
sível prejuízo à eficiência das atividades de repressão ao crime organizado (itens 12.8 e 12.9); 2) foi relatada 
necessidade de aperfeiçoamento da regulamentação sobre as atribuições e composição do GAECO, tendo 
em vista que, segundo informações, não haveria  previsão normativa de cargos ou funções para o exercício 
das atribuições próprias do GAECO, em razão de que restou instituída a prática administrativa de designação 
concomitante dos integrantes do GAECO para atuar também no cargo da 35ª Promotoria de Justiça 
Criminal da Capital (item 16.103), como forma de legitimar sua atuação naquele grupo (itens 12.8 e 
observações da equipe no relatório preliminar referente à 35ª Promotoria de Justiça Criminal 
da Capital – item 16.103); 3) foi constatada a necessidade de melhoria da estrutura física e de pessoal do 
órgão (itens 12.3 e 12.4). Em razão disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expe-
dição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que proceda ao redimen-
sionamento do GAECO, estabelecendo normatização e lotação adequada de membros e servidores naquela 
unidade, submetendo, no que couber, a proposição ao Colégio de Procuradores de Justiça, nos termos do 
artigo 9º, inciso III da LC 12/94.

31.1.31. Em relação ao Núcleo de Inteligência do Ministério Público de Pernambuco – NIMPPE 
(item 13), inferiram-se indícios da prática de faltas funcionais cometidas pelo Promotor de Justiça Edson 
José Guerra, membro então inspecionado. Ademais, foram constatadas vulnerabilidades nos procedimen-
tos adotados por aquela unidade na gestão de procedimentos e documentos. Por força disso, foi oficiado 
ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Corregedor-Geral do MPPE (Ofício nº 492/2015/
CN-CNMP/GAB), sendo encaminhado: 1) recomendação ao Exmo. Corregedor-Geral do MPPE para 
que instaurasse sindicância a fim de promover a apuração do quanto constatado; 2) solicitação ao Exmo. 
Procurador-Geral de Justiça, para que informasse sobre os mecanismos de controle e fiscalização da higidez 
dos procedimentos adotados por aquela unidade, bem como quais as providências determinadas com vista ao 
saneamento das irregularidades constatadas. O Exmo. Corregedor-Geral, em resposta ao expediente (Ofício 
CPD nº 042/2015), informou sobre a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar em face do 
Promotor de Justiça Edson José Guerra. Por sua vez, não sobreveio manifestação da Procuradoria-Geral de 
Justiça. Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP: a) SOLICITAÇÃO de in-
formações ao Exmo. Corregedor-Geral, sobre as providências e resultados alcançados no procedimento 
administrativo disciplinar, a fim de apurar possíveis faltas funcionais cometidas pelo então Coordenador do 
NIMPPE, Promotor de Justiça Edson José Guerra, no prazo de 30 (trinta) dias; b) DETERMINAÇÃO ao 
Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que adote providências visando à fiscalização e adequação dos 
procedimentos e processos de trabalho referentes à gestão de procedimentos e documentos pelo NIMPPE, 
dando ciência dos resultados alcançados à Corregedoria Nacional no prazo de 60 dias.

31.1.32. Além do consignado no relatório preliminar das Procuradorias de Justiça (item 15.23), os 
membros em exercício nas 13ª e 19ª Procuradorias de Justiça Cíveis (itens 15.14 e 15.21) e nas 4ª e 
17ª Procuradorias de Justiça Criminais (itens 15.4 e 15.20) apresentaram as seguintes sugestões: 1) 
revisão da sistemática de substituição na 2ª instância com vistas a evitar a que número significativo de Promo-
tores de Justiça sejam convocados para atuar nas procuradorias de justiça, o que teria o condão de prejudicar a 
organização de trabalho nas promotorias de justiça de origem; 2) aprimoramento da distribuição de trabalho 
entre as procuradorias de justiça, considerando a possibilidade de desvinculação entre as unidades ministeriais 
e as câmaras criminais e a conveniência da especialização temática. Oportunizada a manifestação do órgão 
destinatário, restou silente. Em razão do exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP 
a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para ciência, análise e 
posicionamento sobre as sugestões e necessidades apresentadas pelos Procuradores de Justiça.

31.1.33. O relatório preliminar da 4ª Procuradoria de Justiça Cível (item 15.3) apontou que havia 
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autos judiciais em situação de irregularidade na unidade ministerial (Processo n° 0313518-8, com vista em 
29/08/13 e Processo nº 0306372-1, com vista em 26/09/13), os quais estariam vinculados à Promotora de 
Justiça Andréa Fernandes Nunes Padilha, então convocada. Instada a unidade a se manifestar sobre tais fatos, 
deixou de apresentar qualquer esclarecimento no relatório preliminar. Diante disso, a Corregedoria Nacional 
propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para 
que apure, em procedimento próprio, se permanecem as ocorrências de eventuais inobservâncias no cumpri-
mento de prazos regulamentares na atuação judicial do órgão, adotando, se necessárias, as medidas disciplina-
res cabíveis e comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.34. Quanto às 8ª e 18ª Procuradorias de Justiça Cíveis (itens 15.7 e 15.20), consta do relató-
rio preliminar das referidas unidades, bem como no relatório preliminar das Procuradorias de Justiça 
(item 15.23) que: 1) o Processo nº 0244179-2 encontrava-se com vista aberta ao 8º Procurador de Justiça; 
2) havia 04 (quatro) processos de usucapião especial em situação de irregularidade na 18ª Procuradoria 
de Justiça Cível (Apelação nº 0326389-2, com vista em 17/02/2014; Apelação nº 0243944-5, com vista 
desde 14/05/2013; apelação nº 0247848-4, com vista em 20/05/2013 e Apelação nº 0242980-7, com vista 
em 09/06/2011). O responsável pela 8ª Procuradoria de Justiça Cível, Procurador de Justiça Itamar 
Dias Noronha, em resposta ao relatório preliminar, genericamente informou sobre a existência de processos 
referentes às Ações de Usucapião sobre áreas de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) em gabinetes de 
Procuradores de Justiça, aguardando possível acordo envolvendo o conjunto de imóveis nelas existentes. O 
18º Procurador de Justiça Cível não se manifestou. Considerando os indícios de possível excesso de prazo na 
manifestação ministerial, a despeito da justificativa apresentada, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário 
do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que apure, em pro-
cedimento próprio, se permanecem as ocorrências de eventuais inobservâncias no cumprimento de prazos 
na atuação judicial pelas Procuradorias de Justiça anteriormente citadas, notadamente em relação aos feitos 
que estejam aguardando, no órgão Ministério Público, providências extrajudiciais, adotando, se necessárias, 
as medidas disciplinares cabíveis e comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo 
de 90 (noventa) dias.

31.1.35. No que tange à 14ª Procuradoria de Justiça Cível (item 15.16), restou constatada a prá-
tica de ausência recorrente e injustificada do membro no seu local de trabalho durante o expediente do 
MPPE, a teor de informações prestadas pelo próprio inspecionado. Em resposta ao relatório preliminar (item 
15.16.1), o Procurador de Justiça Valdir Barbosa Júnior, titular do órgão, deixou de inquinar o conteúdo da 
imputação, tendo, contudo, informado que passou a exercer suas atividades em gabinete a partir de outubro 
de 2014. Ante o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETER-
MINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que: a) apure, em procedimento próprio, as ocorrências 
de eventuais inobservâncias no cumprimento deveres funcionais, adotando, se necessárias, as medidas disci-
plinares cabíveis e comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 60 (sessenta) 
dias; b) proceda ao acompanhamento da atividade funcional do referido membro do MPPE, pelo prazo de 
6 (seis) meses, de modo a verificar a frequência à unidade ministerial, bem como o cumprimento dos prazos 
processuais, remetendo à Corregedoria Nacional informações sobre as conclusões alcançadas em igual prazo.

31.1.36. Em relação as condições de funcionamento das Procuradorias de Justiça (item 15.23), consta 
no relatório preliminar observação da equipe de inspeção sobre a insuficiência da estrutura para acomodar 
razoavelmente os procuradores de justiça. Instada a se manifestar, a unidade não apresentou resposta ao rela-
tório preliminar. Em função disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de 
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, na medida das disponibilidades 
orçamentário-financeiras da unidade, seja disponibilizada estrutura física adequada às atividades das Procura-
dorias de Justiça, informando os resultados alcançados à Corregedoria Nacional no prazo de 180 (cento e 
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oitenta) dias. 

31.1.37. Em relação às condições de funcionamento das Promotorias de Justiça da Capital (Promo-
torias de Justiça Cíveis, da Fazenda Pública, de Defesa da Cidadania e Criminais de Recife), foi 
constatada no relatório preliminar a inadequação das respectivas estruturas físicas para o desenvolvimento 
das respectivas atividades (itens 16.29, 16.30, 16.31, 16.64, 16.66 e 16.67). Não houve resposta da Pro-
curadoria-Geral de Justiça ao relatório preliminar. Em função disso, a Corregedoria Nacional propõe ao 
Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, 
para que, na medida das disponibilidades orçamentário-financeiras da unidade, seja disponibilizada estrutura 
física adequada às atividades das Promotorias de Justiça Cíveis, da Fazenda Pública, da Defesa da Cidadania 
e Criminais da Capital). Dos resultados alcançados, dê-se ciência à Corregedoria Nacional no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias.

31.1.38. Foram constatadas necessidades de melhoria nas condições de acessibilidade das Promotorias 
de Justiça de Cabo de Santo Agostinho (item 19.8). Não houve resposta da Procuradoria-Geral de 
Justiça ao relatório preliminar. Em função disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a 
expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, na medida das 
disponibilidades orçamentário-financeiras da unidade, sejam adequadas as condições de acessibilidade das 
Promotorias de Justiça de Cabo de Santo Agostinho, dando ciência dos resultados alcançados à Corregedoria 
Nacional no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

31.1.39. Constatou-se no relatório preliminar a existência de Promotorias de Justiça com atribuições ainda 
não previstas normativamente como vinculadas aos respectivos órgãos e que funcionam sob regime de desig-
nação precária (como, por exemplo, a atuação perante a Central de Cartas de Ordem, Precatórias e Ro-
gatórias da Capital, o Juizado Especial Criminal do Idoso da Capital, as Promotorias de Justiça 
que oficiam perante a 5ª, 6ª e 9ª Varas Cíveis da Capital, 3ª Vara da Fazenda Pública de Jaboatão 
dos Guararapes, 1ª e 2ª Varas de Família e Registro Civil de Garanhuns e 2ª Vara de Família e 
Registro Civil e Central de Conciliação, Mediação e Arbitragem de Caruaru). Instada a Procura-
doria-Geral de Justiça a se manifestar sobre a questão, quedou-se inerte. Em função disso, a Corregedoria 
Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-
Geral de Justiça, para que, em conjunto com o Colégio de Procuradores de Justiça, normatize de forma 
sistemática o quadro de atribuições de todas as unidades do Ministério Público do Estado de Pernambuco, 
de molde a garantir que haja prévia fixação normativa do feixe de atribuições de cada órgão do Ministério 
Público, ex vi do artigo 21 da Lei Complementar Estadual nº 12/1994, e posteriores alterações. Sobre as pro-
vidências adotadas devem ser prestadas informações à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.40. Quanto às Promotorias de Justiça da Capital (item 16), constatou-se o seguinte: 1) as atribui-
ções das Promotorias de Justiça Cíveis da Capital são exclusivamente de interveniência e os promotores titu-
lares, em regra, respondem cumulativamente por outras unidades, o que indica a possibilidade de ampliação 
de volume de trabalho; 2) as Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital apresentaram 
indicativos da necessidade de redimensionamento e redistribuição dos cargos/unidades com tais atribuições. 
Ante o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINA-
ÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, em conjunto com o Colégio de Procuradores 
de Justiça, promova a redistribuição das atribuições entre as promotorias de justiça cíveis e de tutela coletiva 
da Capital, inclusive mediante o acréscimo, a unificação ou a extinção de atribuições, de acordo com a ne-
cessidade decorrente da situação anteriormente retratada. Sobre as providências adotadas devem ser prestadas 
informações à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.
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31.1.41. No que tange ao relatório preliminar acerca das Promotorias de Justiça de Olinda (item 
17.14), constatou-se o seguinte: 1) as Promotorias de Justiça em Olinda, em especial das áreas Cível e de 
Cidadania, apresentaram movimentação de feitos judiciais e/ou extrajudiciais muito reduzida. Além disso, 
grande parte dos promotores de justiça inspecionados (a maioria deles) cumulam a promotoria de que são 
titulares ou estão designados com mais uma ou por vezes duas outras Promotorias, circunstância que suscita 
avaliação sobre a eventual desnecessidade de manutenção do número de unidades ministeriais atualmente 
existentes; 2) Por sua vez, a 1ª Promotoria de Justiça de Cidadania de Olinda (atribuição em Infância e Ju-
ventude) tem grande volume judicial e extrajudicial. Ante o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao 
Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para 
que, em conjunto com o Colégio de Procuradores de Justiça, promova o redimensionamento e a redistribui-
ção das atribuições entre as Promotorias de Justiça de Olinda, inclusive mediante o acréscimo, a unificação 
ou a extinção de atribuições, de acordo com a necessidade decorrente da situação anteriormente retratada. 
Sobre as providências adotadas devem ser prestadas informações à Corregedoria Nacional no prazo de 90 
(noventa) dias.
 
31.1.42. Em relação às considerações lançadas no relatório preliminar das Promotorias de Justiça de 
Paulista (item 18.8), constatou-se reduzida demanda das Promotorias de Justiça Cíveis. Diante disso, a 
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. 
Procurador-Geral de Justiça, para que, em conjunto com o Colégio de Procuradores de Justiça, promova 
o redimensionamento e a redistribuição das atribuições entre as Promotorias de Justiça de Paulista, inclusive 
mediante o acréscimo, a unificação ou a extinção de atribuições, de acordo com a necessidade decorrente da 
situação anteriormente retratada. Sobre as providências adotadas devem ser prestadas informações à Corre-
gedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.43. Acerca das considerações verificadas no relatório preliminar das  Promotorias de Justiça de 
Jaboatão dos Guararapes (itens 20 e 20.17), foi constatada  desproporção entre o volume de trabalho 
das Promotorias de Justiça Cíveis e o das Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania, com as seguintes 
observações da equipe da inspeção: 1) a 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Ja-
boatão dos Guararapes (item 20.15), com atuação em acidentes do trabalho e tutela de fundações e 
entidades e organizações sociais, apresenta reduzida demanda; 2) as 4ª e 6ª Promotorias de Justiça de 
Defesa da Cidadania de Jaboatão dos Guararapes (itens 20.14 e 20.16), apresentam sobrecarga de 
trabalho e atribuições em matérias de impacto social (respectivamente na defesa do patrimônio público e 
na defesa do idoso, da pessoa com deficiência, educação, habitação, urbanismo e direitos humanos). Diante 
disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao 
Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, em conjunto com o Colégio de Procuradores de Justiça, 
promova o redimensionamento e a redistribuição das atribuições entre as Promotorias de Justiça de Jaboatão 
dos Guararapes, inclusive mediante o acréscimo, a unificação ou a extinção de atribuições, de acordo com a 
necessidade decorrente da situação anteriormente retratada. Sobre as providências adotadas devem ser pres-
tadas informações à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.44. Em relação à observação nº 2, constante no campo observações do relatório preliminar da 39ª 
Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (item 16.60), foi registrada menção à 
suposta distorção consistente na prática relativa ao efetivo exercício das atribuições da 39ª PJDC perante as 
execuções de medidas socioeducativas do Município de Cabo de Santo Agostinho, que se encontra na região 
metropolitana. Foi informado que, não obstante tais atribuições estarem previstas normativamente como vin-
culadas às 6ª e 39ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, na prática, como existe uma Vara 
Regional no Cabo de Santo Agostinho na qual tramitam os autos, é o Promotor de Cabo de Santo Agostinho 
quem atua nos autos das referidas execuções. Registra que as 6ª e 39ª Promotorias de Justiça de Defesa de 
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Cidadania, embora não se encarreguem dos processos de Cabo de Santo Agostinho, realizam as inspeções 
na unidade de internação localizada no Cabo. Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário 
do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, em 
conjunto com o Colégio de Procuradores de Justiça, avalie a conveniência da redefinição das atribuições para 
atuar em matéria de execução de medidas socioeducativas de adolescentes internados no Município de Santo 
Agostinho, à luz da situação acima retratada. Sobre as providências adotadas devem ser prestadas informações 
à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.45. No que tange à observação nº 12, constante no campo observações do relatório preliminar da 
35ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital (item 16.103), verificou-se o seguinte: 1) o controle 
externo da atividade policial, inclusive quanto a visitas a delegacias de polícia, na Capital, é de atribuição 
dos Promotores de Justiça com atuação nas Promotorias de Justiça Criminais, na Central de Inquérito, na 
Execução Penal e na Defesa da Cidadania com atribuição na Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, nos 
termos do artigo 2º, inciso II, da Resolução CPJ nº 2006/2012, em sistema de rodízio, que consiste no reve-
zamento entre agrupamentos de promotorias de justiça, no encargo de inspeções às DPOLS (PORTARIA 
nº. 312/2008); 2) que o referido sistema não encontrou efetividade na prática institucional, tendo notícia de 
que não têm sido regulares as visitas de inspeção às Delegacias de Polícia e outros atos de controle externo 
concentrado; 3) que foi instituído grupo de trabalho pela Procuradoria-Geral de Justiça, visando a discutir a 
redistribuição das atribuições do controle externo da atividade policial, não tendo havido ainda a conclusão 
dos trabalhos. Considerando, portanto, que não há um efetivo controle de inspeções nos estabelecimentos 
prisionais e seus correlatos, nem clareza quanto às atribuições, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário 
do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, em 
conjunto com o Colégio de Procuradores de Justiça, normatize, de forma a tornar efetiva, a sistemática de 
distribuição das atribuições no que tange ao exercício do controle externo da atividade policial (difuso e 
concentrado), inclusive em relação às vistas aos estabelecimentos prisionais, adequando a regulamentação in-
terna às diretrizes da Resolução CNMP nº 20/2007 e posteriores alterações. Sobre as providências adotadas 
devem ser prestadas informações à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.46. Os membros em exercício nas 14ª, 15ª, 26ª e 27ª Promotorias de Justiça de Defesa da Ci-
dadania da Capital (Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Capital – item 
16.66), sugeriram: 1) a viabilidade de acesso aos sistemas de dados da Receita Federal, Junta Comercial, Jus-
tiça Eleitoral e a outros órgãos, medida que seria conveniente à efetividade da realização da atividade-fim; 2) 
atualização da Resolução nº 01/2000 do CPJ, que define as atribuições das Promotorias e Procuradorias de 
Justiça, para explicitar a atribuição para atuar nos casos decorrentes da Lei nº 12.846/2013 (Lei de Respon-
sabilização Administrativa e Cível de Pessoas Jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública – 
Lei Anticorrupção). Oportunizada a manifestação do órgão destinatário, restou silente a Procuradoria-Geral 
de Justiça. Em razão do exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de 
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para ciência, análise e posicionamento 
sobre as sugestões e necessidades apresentadas pelos Promotores de Justiça. 

31.1.47. No que concerne ao destaque das observações registradas por ocasião do relatório preliminar nas 
14ª, 15ª, 26ª e 27ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (item 16.66), e na 24ª 
Promotoria de Justiça Cível da Capital (item 16.21), em relação à necessidade de apoio de um técnico 
na área contábil, não houve resposta da Procuradoria-Geral de Justiça por ocasião do relatório preliminar. Em 
face do exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDA-
ÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, na medida das disponibilidades orçamentário-fi-
nanceiras da unidade, sejam envidados esforços com vistas à adoção das medidas normativas que se revelem 
necessárias à realização de concurso público para fins de prover suporte técnico-contábil adequado às ativida-
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des institucionais do MPPE, dando ciência dos resultados alcançados no prazo de 12 (doze) meses. 

31.1.48. Em relação à 8ª Promotoria de Justiça Cível da Capital (item 16.7), constatou-se no rela-
tório preliminar pendência de 17 processos custos legis com vista há mais de 30 dias. Instada a se manifestar, 
a unidade não apresentou resposta ao relatório preliminar. Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao 
Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que apure, 
em procedimento próprio, se permanecem as ocorrências de eventuais inobservâncias no cumprimento de 
prazos regulamentares na atuação judicial do órgão, adotando, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis 
e comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.49. Por ocasião do relatório preliminar da 9ª Promotoria de Justiça Cível da Capital (item 16.8), 
constatou-se pendência de 87 processos custos legis com vista há mais de 30 dias e de 3 processos custos 
legis com vista há mais de 6 meses.  Oportunizada manifestação por ocasião do relatório preliminar, não 
houve resposta. Ante o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de 
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que apure, em procedimento próprio, o motivo 
das ocorrências e se permanecem as eventuais inobservâncias no cumprimento de prazos regulamentares na 
atuação judicial do órgão, adotando, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis e comunicando o resul-
tado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.50. Quanto ao relatório preliminar da 25ª Promotoria de Justiça Cível da Capital (item 16.22), 
restou constatada a  prática de ausência recorrente do Promotor de Justiça José Elias Dubard de Moura Ro-
cha ao seu local de trabalho durante o expediente do MPPE, a teor de informações prestadas pelo próprio 
inspecionado, no sentido de que cumpre expediente, em média, 03 (três) vezes por semana, sem dias defini-
dos, sendo que, nos dias em que comparece, seu horário vai das 14h às 17h. Instada a se manifestar, a unidade 
não apresentou resposta ao relatório preliminar. Ante o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário 
do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que proceda ao 
acompanhamento da atividade funcional do referido membro do MPPE, pelo prazo de 12 (doze) meses, de 
modo a verificar a frequência à unidade ministerial, bem como o cumprimento dos prazos processuais, ado-
tando as providências disciplinares eventualmente cabíveis e remetendo à Corregedoria Nacional relatório 
semestral das conclusões alcançadas.

31.1.51. Em relação à 26ª Promotoria de Justiça Cível da Capital (item 16.23), foram constatados 
16 processos cíveis custos legis com vistas há mais de 30 dias e processos, alguns dos quais registrados no 
campo de processos e procedimentos em situação de irregularidade (ex.: Processos Judiciais nos 0022629-
34.2011.8.17.0001 e 0099186-33.2009.8.17.0001, com vista aberta ao Ministério Público em 19/11/13, 
sem manifestação). Oportunizada manifestação por ocasião do relatório preliminar, não houve resposta. 
Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO 
ao Exmo. Corregedor-Geral, para que apure, em procedimento próprio, se permanecem as ocorrências 
de eventuais inobservâncias no cumprimento de prazos regulamentares na atuação judicial do órgão, adotan-
do, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis e comunicando o resultado da apuração à Corregedoria 
Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.52. Quanto à 27ª Promotoria de Justiça Cível da Capital (item 16.24), foram constatados pro-
cessos em situação de irregularidade. Oportunizada a manifestação ao responsável pela unidade por ocasião 
do relatório preliminar, não houve resposta. Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do 
CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que inclua a referida 
unidade ministerial no calendário de inspeção dos próximos 12 (doze) meses, a fim de apurar a situação atual 
de regularidade no cumprimento de prazos processuais. Dos resultados alcançados, dê-se ciência à Correge-
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doria Nacional. 

31.1.53. Por ocasião da inspeção nas 1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da 
Capital (itens 16.32, 16.33 e 16.34) e na 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Ca-
ruaru (item 22.19), bem como das respectivas respostas apresentadas ao relatório preliminar, foram consta-
tadas equívocos na autuação de procedimentos extrajudiciais e no uso de nomenclatura inexatas em relação 
às tabelas taxonômicas, prática que pode implicar prejuízos à fidedignidade dos levantamentos estatísticos no 
âmbito do Ministério Público. Ante o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a 
expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que promova a orientação e fisca-
lização nas promotorias de justiça, notadamente as que congreguem atribuições extrajudiciais, sobre as regras 
de autuação de notícias de fato e o uso adequado das normas de taxonomia, informando à Corregedoria 
Nacional sobre as providências adotadas no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.54. Em relação às Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (com atuação 
na área da Infância e Juventude), houve recorrência na constatação de irregularidades procedimentais, 
indicando carência de suporte administrativo para atendimento às respectivas demandas. Diante disso, a Cor-
regedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Pro-
curador-Geral de Justiça, para que, na medida das disponibilidades orçamentário-financeiras da unidade, 
sejam envidados esforços com vistas à adoção das medidas necessárias à lotação efetiva de quadro de pessoal 
adequado ao desempenho das atividades institucionais das Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania da 
Capital com atuação na área da Infância e Juventude (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 33ª e 34ª PJDC), informando à Correge-
doria Nacional quanto aos resultados alcançados no prazo de 60 (sessenta) dias.

31.1.55. Em relação à 2ª Promotoria de Justiça de Defesa de Cidadania da Capital (16.33), foi 
apontada por ocasião do relatório preliminar a desproporção entre os 664 arquivamentos sem remessa reali-
zados no mês de janeiro/2014, em relação ao número de arquivamentos realizados nos outros meses. Instada a 
se manifestar, a responsável pela unidade, Promotora de Justiça Ana Maria Moura Maranhão da Fonte, deixou 
de apresentar resposta ao relatório preliminar. Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do 
CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que: a) apure, em pro-
cedimento próprio, os motivos de tais ocorrências, adotando, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis 
e comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias; b) realize 
acompanhamento do referido órgão ministerial pelo prazo de 6 (seis) meses, notadamente quanto à regula-
ridade da atuação extrajudicial, remetendo relatórios bimestrais à Corregedoria Nacional.

31.1.56. Quanto à 3ª Promotoria de Justiça de Defesa de Cidadania da Capital (item 16.34), que 
atua perante a Vara da Infância e Juventude de Recife e nas demandas de proteção a direitos individuais 
indisponíveis, foi apontada por ocasião do relatório preliminar a pendência de diversos feitos (386 notícias 
de fato pendentes de análise recebidas há mais de 30 dias) e de procedimentos analisados em situação de 
irregularidade, inclusive no que tange às regras taxonômicas, tendo a Promotora de Justiça Núbia Maurício 
Braga, então inspecionada, apresentado resposta genérica ao relatório preliminar, informando sobre regulari-
zação dos feitos, sem, contudo, acostar a respectiva comprovação das movimentações realizadas. Diante disso, 
a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. 
Corregedor-Geral, para que: a) apure, em procedimento próprio, se permanecem os motivos das ocorrên-
cias de eventuais inobservâncias de regras de autuação de feitos e de cumprimento de prazos regulamentares 
na atuação judicial do órgão, adotando, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis e comunicando o 
resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias; b) realize acompanhamento 
do referido órgão ministerial pelo prazo de 6 (seis) meses, notadamente quanto à regularidade da atuação 
extrajudicial, remetendo relatórios bimestrais à Corregedoria Nacional.
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31.1.57. Por ocasião da inspeção nas 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (16.32), 7ª 
Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (item 16.38), 11ª Promotoria de Justiça de Defesa 
da Cidadania da Capital (item 16.41), 14ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (item 
16.43), 15ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (item 16.44), 31ª Promotoria de 
Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (item 16.55), 34ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital (item 16.58), 36ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (item 16.59), 4ª 
Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda (item 17.3), 2ª Promotoria de Justiça de Defesa 
da Cidadania de Cabo de Santo Agostinho (item 19.3), 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de 
Jaboatão de Guararapes (item 20.13) e 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru (item 
22.17), foram constatadas irregularidades em relação ao processos e procedimentos em suposto excesso de 
prazo e/ou dados de reduzida produtividade extrajudicial nos 12 meses anteriores à realização da inspeção da 
Corregedoria Nacional. Não obstante a questão das possíveis inércias tenha encontrado apuração em proce-
dimentos próprios (item 25.1), remanescem indicativos da conveniência de acompanhamento mais acurado 
da atuação extrajudicial nessas unidades. Em razão disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do 
CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que realize acompanha-
mento dos referidos órgãos ministeriais pelo prazo de 12 (doze) meses, notadamente quanto à regularidade e 
produtividade na atuação extrajudicial, remetendo relatórios bimestrais à Corregedoria Nacional. 
 
31.1.58. Em referência ao relatório preliminar da 9ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital (item 16.39), com atribuições para tutela de fundações, entidades e organizações sociais, con-
signou-se no relatório preliminar: 1) não foram informados os dados solicitados pela Corregedoria Nacional 
sobre o número de feitos tramitando na unidade ministerial; 2) dados de reduzida produtividade nos últimos 
12 meses referindo a 0 TACs firmados, 0 ACP ajuizadas e 4 arquivamentos com remessa, os quais o membro 
inspecionado informou não espelharem a realidade da promotoria. Não foram constatados procedimentos 
em situação de irregularidade. O Promotor de Justiça Ulisses de Araújo e Sá Júnior, instado a apresentar res-
posta ao relatório preliminar, quedou-se inerte. Ante o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário 
do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que inclua a referida 
unidade ministerial no calendário de inspeção dos próximos 12 (doze) meses, a fim de verificar a regularida-
de da atuação extrajudicial da 9ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, comunicando os resultados 
alcançados à Corregedoria Nacional. 
 
31.1.59. No que diz respeito ao relatório preliminar da 16ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cida-
dania da Capital (item 16.45), foram registrados dados de reduzida produtividade nos últimos 12 meses, 
relativamente ao número de termos de ajustamento de conduta firmados e ao número de ações civis públi-
cas ajuizadas, bem como desproporção entre o número de 108 inquéritos civis em tramitação há mais de 1 
ano e o número de 51 inquéritos civis em tramitação há menos de 1 ano. Foi ainda constatada a existência 
de procedimento extrajudicial em situação de irregularidade (Inquérito Civil n. 070/2011, instaurado em 
04/05/2012, sem prorrogação ulterior). Instada a se manifestar, a unidade não apresentou resposta ao relató-
rio preliminar. Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DE-
TERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que: a) apure em procedimento próprio o motivo 
de tais ocorrências e se ainda persistem, adote as providências disciplinares cabíveis, se for o caso; b) realize o 
acompanhamento mensal do referido órgão, notadamente quanto à atuação extrajudicial, pelo período de 12 
(doze) meses, encaminhando relatórios bimestrais à Corregedoria Nacional.

31.1.60. Em relação ao relatório preliminar da 18ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania 
da Capital (item 16.46), foi registrada a situação de irregularidade de 02 (dois) procedimentos extrajudi-
ciais (Procedimento Preparatório nº 037/2013, sem convolação em inquérito civil no prazo regulamentar 
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e Inquérito Civil nº 002/2010, instaurado em 22/03/12, sem prorrogações posteriores). Instado a se ma-
nifestar sobre o relatório preliminar, o membro inspecionado deixou de apresentar resposta. Diante disso, a 
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO à Promotora 
de Justiça Liliane da Fonseca Lima Rocha, responsável pela unidade inspecionada, para que observe as 
regulamentações institucionais, notadamente a Resolução CNMP nº 23/2007, em relação às tramitações dos 
inquéritos civis públicos e outros procedimentos extrajudiciais.

31.1.61. O membro em exercício na 23ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital 
(item 16.49), com atribuição na área de Infância e Juventude, sugeriu no relatório preliminar: 1) a criação 
de uma coordenadoria administrativa das promotorias da infância e juventude para auxiliar na gestão de 
recursos materiais e humanos; 2) a integração dos plantões, tendo em vista que, atualmente, há um rodízio 
específico apenas para as Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, gerando desequilíbrio em número 
de plantões se comparados com outras Promotorias de Justiça da Capital que atuam perante a justiça comum. 
Oportunizada a manifestação do órgão destinatário, restou silente a Procuradoria-Geral de Justiça. Em razão 
do exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO 
ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para ciência, análise e posicionamento sobre as sugestões e ne-
cessidades apresentadas pelo Promotor de Justiça. 

31.1.62. Quanto à 25ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (item 16.51), com 
atribuições para atuação na defesa do patrimônio público, consignou-se no relatório preliminar as seguintes 
irregularidades: 1) dados de reduzida produtividade nos últimos 12 meses (0 ACPs ajuizadas; 3 arquivamentos 
com remessa e 2 audiências extrajudiciais); 2) pendência de 7 notícias de fato há mais de 30 dias; 3) infor-
mações sobre o suposto extravio do Inquérito Civil nº 017/2011 (Arquimedes n. 2012/768840). Instada a 
se manifestar sobre o relatório preliminar, a então responsável pela unidade, Promotora de Justiça Luciana 
Albuquerque Prado, designada para atuar na unidade desde janeiro/2014, deixou de apresentar resposta. 
Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP expedir: a) DETERMINAÇÃO ao 
Exmo. Corregedor-Geral, para que realize o acompanhamento mensal do referido órgão, notadamente 
quanto à atuação extrajudicial, pelo período de 12 (doze) meses, encaminhando relatórios bimestrais à Cor-
regedoria Nacional; b) DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que instaure 
procedimento administrativo próprio com vistas a apurar o suposto extravio dos autos do Inquérito Civil nº 
017/2011 (Arquimedes n. 2012/768840), dando ciência à Corregedoria Nacional dos resultados alcançados 
e providências adotadas no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.63. No relatório preliminar da 27ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital 
(item 16.53), foram registradas algumas situações as quais sugerem possíveis inadequações procedimentais 
(desproporção entre 28 inquéritos civis em tramitação há mais de 1 ano e 1 inquérito em tramitação há 
menos de 1 ano e 12 notícias de fato pendentes de análise há mais de 30 dias). Instado a se manifestar, o 
responsável pela unidade não apresentou resposta ao relatório preliminar. Diante disso, a Corregedoria Na-
cional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao membro responsável 
pela unidade inspecionada, Promotor de Justiça Eduardo Luiz Silva Cajueiro, para que observe as 
regulamentações institucionais, notadamente a Resolução CNMP nº 23/2007, em relação às tramitações de 
inquéritos civis públicos e outros procedimentos extrajudiciais; 

31.1.64. Por ocasião da inspeção junto à 30ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capi-
tal (item 16.54), a Promotora de Justiça Luciana Maciel Dantas Figueiredo, então entrevistada, relatou que 
“corriqueiramente os processos judiciais não vêm com vista pessoal ao membro e que o oficial de justiça en-
trega somente um mandado”. Considerando que tal relato indica possível violação à prerrogativa processual 
dos membros do Ministério Público de intimação pessoal com vista dos autos, a Corregedoria Nacional pro-
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põe ao Plenário do CNMP a expedição de ofício ao Exmo. Conselheiro Presidente da Comissão de 
Preservação da Autonomia do CNMP, para ciência e adoção das providências eventualmente cabíveis. 

31.1.65. Em relação à 32ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (item 16.56), 
foi apontada por ocasião do relatório preliminar a desproporção entre os 48 arquivamentos com remessa 
realizados nos meses de janeiro e fevereiro/2014, em relação ao número de arquivamentos realizados nos 
outros meses. Instada a se manifestar, a responsável pela unidade deixou de apresentar resposta ao relatório 
preliminar. Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETER-
MINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que apure, em procedimento próprio, os motivos e de tais 
ocorrências adotando, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis e comunicando o resultado da apuração 
à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.66. A partir da inspeção na 39ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (item 
16.60), consignou-se no relatório preliminar os seguintes dados de produtividade relativos aos últimos 12 
meses, notadamente, quanto à desproporção entre o número de 26 arquivamentos s/ remessa realizados nos 
meses de janeiro e fevereiro/2014 e o número de 0 arquivamentos realizados nos 11 meses anteriores. A res-
posta apresentada pelo Promotor de Justiça não conteve justificativa para a referida desproporção entre o nú-
mero de arquivamentos realizados em janeiro/fevereiro e o número dos realizados nos meses anteriores. Em 
razão disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO 
ao Exmo. Corregedor-Geral, para que apure, em procedimento próprio, os motivos de tais ocorrências, 
adotando, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis, comunicando o resultado da apuração à Correge-
doria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.67. Foram registrados no termo de inspeção da 10ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital 
(item 16.76), processos em situação de irregularidade, a exemplo das ações penais nos 0011478-03.2013 
e 0178897-82.2012, ambas com vista desde novembro/2013. Oportunizada manifestação por ocasião do 
relatório preliminar, não houve resposta. Em razão disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do 
CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que apure, em proce-
dimento próprio, os motivos de tais ocorrências, adotando, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis, 
comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.68. Os membros em exercício na Promotoria de Justiça que atuam na persecução dos crimes dolosos 
contra a vida da Capital – na 15ª Promotoria de Justiça Criminal de Capital (itens 16.81, 16.82, 
16.83) e na 16ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital (itens 16.84, 16.85 e 16.86) – sugeriram 
a implementação de medidas de segurança pessoal dos promotores com atuação perante o Tribunal do Júri. 
Em razão do exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECO-
MENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para ciência, análise e posicionamento sobre a 
necessidade apresentada pelos Promotores de Justiça em exercício.

31.1.69. Em relação ao relatório preliminar da 19ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital (item 
16.89), foi consignado, em relação aos feitos no órgão do Ministério Público, a pendência de 5 processos cri-
minais com vista há mais de 6 meses. Não houve resposta do responsável pela unidade ao relatório preliminar. 
Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO 
ao Exmo. Corregedor-Geral, para que apure, em procedimento próprio, os motivos de tais ocorrências, 
adotando, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis, comunicando o resultado da apuração à Correge-
doria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.70. Por ocasião do relatório preliminar referente à Central de Inquérito das Promotorias de Jus-
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tiça Criminais da Capital (item 16.97), verificou-se significativo represamento de inquéritos policiais 
pendentes de distribuição pela Coordenação daquele setor. O Promotor de Justiça Francisco Edilson de Sá 
Júnior, então Coordenador da unidade, relatou receber demanda de 50 delegacias de polícia, além de notí-
cias de fato (origens diversas). Relatou, ainda, que todos os autos eram registrados no Arquimedes e poste-
riormente distribuídos aos promotores de justiça com atribuições. Conforme informação, são 10 cargos de 
titularidade, 03 destes titulares e apenas 02 em efetivo exercício. Os demais são supridos por designações para 
acúmulo de funções. A constatação consignada foi de que o atraso na distribuição dos inquéritos policiais 
seria decorrente de decisão administrativa da Coordenação da Central de Inquéritos e eventual insuficiência 
de membros designados, não guardando relação de causalidade com possíveis deficiências no quadro de pes-
soal administrativo. Solicitado ao setor de informática informações quanto à quantidade de processos que já 
haviam sido recebidos na Central de Inquérito, porém ainda não distribuídos, constatou-se que, de fato, havia 
3.665 (três mil seiscentos e sessenta e cinco) feitos pendentes de distribuição, os mais antigos de Jan/2012, 
ou seja, há mais de 2 anos e alguns meses. Em razão de tais fatos, a Corregedoria Nacional encaminhou 
ofício ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça de Pernambuco, recomendando a adoção de providências com 
vistas ao saneamento dos inquéritos policiais em situação de atraso naquele órgão. A Procuradoria-Geral 
de Justiça (Ofício ATMAD nº 196/2014) e a atual Coordenadora da unidade informaram sobre a adoção 
de diversas providências com vistas ao saneamento das irregularidades, todas voltadas à designação especial 
de membros e servidores com vistas à realização de um mutirão para saneamento da unidade. Ante todo o 
exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de: a) DETERMINAÇÃO 
ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, em conjunto com o Colégio de Procuradores de 
Justiça, avalie a necessidade de redimensionamento ou redistribuição das atribuições atualmente atribuídas 
aos cargos de promotores de justiça da Central de Inquéritos da Capital, dando-lhes provimento, de acordo 
com a necessidade decorrente da situação anteriormente retratada; b) DETERMINAÇÃO ao Exmo. 
Corregedor-Geral, para que promova o acompanhamento por 90 (noventa) dias, visando a regularização 
da atividade, informando circunstanciadamente à Corregedoria Nacional o resultado de tal diligência, bem 
como os motivos das ocorrências relativas às inadequações procedimentais, inércia e reduzida produtividade 
pretérita, com a instauração, se necessário, de procedimento próprio para apuração de eventuais responsabili-
dades funcionais respectivas, comunicando os resultados alcançados da apuração à Corregedoria Nacional no 
prazo de 30 (trinta) dias após o término do prazo acima mencionado. 

31.1.71. Os membros em exercício perante a 35ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital (item 
16.103), por ocasião do relatório preliminar daquela unidade, formularam algumas observações, relativas às 
atribuições vinculadas às 35ª e 36ª Promotorias de Justiça Criminais da Capital: 1) as atribuições das 35ª e 
36ª Promotorias de Justiça Criminais restringem-se à intervenção ministerial em autos de processos admi-
nistrativos disciplinares que tramitam externamente ao Ministério Público, particularmente, na Corregedoria 
da Defesa Social; 2) Não há mecanismos internos de controle quanto a efetiva remessa, ao MPPE, de todos 
os processos administrativos disciplinares em curso na SDS; 3) O artigo 7º, § 3º da Lei Estadual nº 11.929 
de janeiro de 2001, que prevê as atribuições atualmente vinculadas às referidas unidades ministeriais, estaria 
em desconformidade com as funções tipicamente atribuídas ao Ministério Público. Em razão do exposto, a 
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. 
Procurador-Geral de Justiça, para ciência, análise e posicionamento sobre as observações e necessidades 
apresentadas pelos Promotores de Justiça.

31.1.72. No relatório preliminar da 37ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital (item 16.104), 
foram constatados processos em situação de suposta irregularidade. Instado a se manifestar, o responsável pela 
unidade deixou de apresentar resposta. Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP 
a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que apure, em procedimento 
próprio, os motivos de tais ocorrências, adotando, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis, comunican-
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do o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.73. Por ocasião da inspeção na 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda 
(item 17.4), consignou-se no relatório preliminar o seguinte: consta o dado de reduzida produtividade nos 
últimos 12 meses referindo a 0 ACPs ajuizadas, 1 TAC firmado e 1 audiência extrajudicial realizada. Instado 
a se manifestar, o Promotor de Justiça Sérgio Gadelha Souto, responsável pela unidade, informou dados da 
produtividade da referida unidade no período de sua titularidade. O responsável pela unidade deixou de 
apresentar resposta sobre a notícia de fato 043/2012, instaurada em 06/07/2012 (há mais de 30 dias) e com 
última data de impulso em 11/11/2013. Ante o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do 
CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que apure, em pro-
cedimento próprio, os motivos de tal ocorrência, adotando, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis, 
comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias. 

31.1.74. No relatório preliminar da 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Olinda (item 17.9), cons-
taram observações da equipe de inspeção informando sobre suposto não comparecimento do Promotor 
de Justiça Valdecy Vieira da Silva às audiências criminais. Em resposta, o responsável pela unidade afirmou 
que o exercício cumulativo junto às outras unidades ministeriais daquela Comarca e ao Ministério Público 
Eleitoral tem prejudicado total ou parcialmente o comparecimento às audiências criminais (Processos Nos 
6157 – 72.2013 e Nº 4731 – 48.2011) referentes à 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Olinda, de sua 
titularidade. Em face do exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de 
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que instaure sindicância a fim de apurar even-
tual prática de falta funcional do Promotor de Justiça Valdecy Vieira da Silva, relativa ao não comparecimento 
a audiências de sua responsabilidade. 

31.1.75. A Promotora de Justiça em exercício na 1ª Promotoria de Justiça Cível de Cabo de Santo 
Agostinho (item 19.1), por ocasião da inspeção naquela unidade, formulou observações sobre a cumula-
ção de atribuições de interveniência em varas cíveis e de família, tendo por consequência a coincidência de 
audiências judiciais, dificultando a participação do parquet.  Em razão do exposto, a Corregedoria Nacional 
propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de 
Justiça, para ciência, análise e posicionamento sobre as observações e necessidades apresentadas pela Pro-
motora de Justiça. 

31.1.76. Quando da inspeção na 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Cabo de 
Santo Agostinho (item 19.2), foram constatados: 1) procedimentos em situação de irregularidade; 2) da-
dos de produtividade nos últimos 12 meses e feitos em tramitação na unidade referindo a reduzida atuação 
extrajudicial (0 TACs firmados, 2 ACPs ajuizadas e 18 arquivamentos sem remessa todos no mês de março de 
2014; 0 arquivamentos com remessa; 0 audiências extrajudiciais, além de 0 procedimentos preparatórios em 
tramitação; 0 inquéritos civis públicos em tramitação). Instado a se manifestar, o Promotor de Justiça Allison 
de Jesus Cavalcanti de Carvalho, apôs sua concordância com o teor do relatório da Corregedoria Nacional, 
informando a regularização dos feitos cuja irregularidade havia sido constatada. Deixou o responsável pela 
unidade de apresentar resposta sobre o item 2 desta proposição. Ante o exposto, a Corregedoria Nacional 
propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para 
que apure, em procedimento próprio, os motivos de tais ocorrências, adotando, se necessárias, as medidas dis-
ciplinares cabíveis, comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) 
dias, 2) realize o acompanhamento mensal do referido órgão, notadamente quanto à atuação extrajudicial, 
pelo período de 12 (doze) meses, encaminhando relatórios bimestrais à Corregedoria Nacional.

31.1.77. Em relação a inspeção na 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaboatão dos Guararapes 
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(item 20.2), foram consignados processos em situação de irregularidade. Não houve resposta do responsá-
vel da unidade, apesar de oportunizada a manifestação por ocasião do relatório preliminar. Ante o exposto, 
a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. 
Corregedor-Geral, para que apure, em procedimento próprio, os motivos de tal ocorrência, adotando, se 
necessárias, as medidas disciplinares cabíveis, comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional 
no prazo de 90 (noventa) dias. 

31.1.78. Por ocasião da inspeção na 5ª Promotoria de Justiça Cível de Jaboatão dos Guararapes 
(item 20.9), foram constatados aproximadamente 52 processos com vistas há mais de 30 dias. Instada a se 
manifestar, a Promotora de Justiça Mainan Maria da Silva informou que havia acabado de assumir as funções 
junto àquela unidade quando ocorreu a inspeção. No entanto, confirmou que havia encontrado feitos em 
atraso, referindo a processo com vista aberta ao Ministério Público há mais de 6 meses. Ante o exposto, a 
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. 
Corregedor-Geral, para que apure, em procedimento próprio, os motivos de tais ocorrências, adotando, se 
necessárias, as medidas disciplinares cabíveis, comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional 
no prazo de 90 (noventa) dias. 

31.1.79. Por ocasião do relatório preliminar da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Garanhuns (item 
21.2), foram constatadas inadequações nos registros de atendimentos ao público realizados pela unidade, 
bem como processos em situação de irregularidade. A unidade inspecionada não apresentou resposta ao 
relatório preliminar. Em face disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição 
de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, que inclua a referida unidade no calendário de 
inspeções a serem realizadas nos próximos 12 (doze) meses, informando à Corregedoria Nacional dos resul-
tados alcançados. 

31.1.80. Quando da inspeção na 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Garanhuns (item 21.7), 
foram constatados 18 processos criminais com vistas há mais de 30 dias e processos e procedimentos em 
atraso. Oportunizada a resposta no relatório preliminar, a Promotora de Justiça Francisca Maura Farias Be-
zerra Santos, responsável pela unidade, assentiu com o conteúdo do relatório de inspeção. A Promotora de 
Justiça então responsável pela unidade não apresentou manifestação ao relatório preliminar. Ante o exposto, 
a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. 
Corregedor-Geral, para que apure, em procedimento próprio, os motivos de tais ocorrências, adotando, se 
necessárias, as medidas disciplinares cabíveis, comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional 
no prazo de 90 (noventa) dias. 

31.1.81. Na inspeção realizada junto à 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Gara-
nhuns (item 21.9), da qual é titular o Promotor de Justiça Alexandre Augusto Bezerra, foram constatadas 
diversas inadequações e fortes indicativos de inércia e excesso de prazo, havendo, então 92 procedimentos 
preparatórios em tramitação há mais de 180 dias e 02 inquéritos civis em tramitação há mais de 01 ano 
sem prorrogação. Naquela ocasião, não foram apresentadas estatísticas sobre as notícias de fato e constaram 
observações da equipe de inspeção no sentido de que, dos procedimentos preparatórios em tramitação na 
unidade, alguns se encontravam com vista aberta ao Promotor e sem manifestação e outros sem sequer 
constar abertura de vista, parados desde os anos de 2008, 2009 e 2010. A situação constatada ensejou, em 
relação aos procedimentos listados no termo de inspeção, Representação por Inércia ou Excesso de Prazo nº 
0.00.00.1334/2014-12, ainda em tramitação, e de relatoria do Conselheiro Jarbas Soares Júnior. Não obstan-
te já tenha sido adotada por esta Corregedoria Nacional a providência da RIEP, os atrasos e indicativos de 
inércia do membro são relevantes, valendo referir inclusive reduzidíssima produtividade nos últimos 12 meses 
na atuação extrajudicial, o que suscita a necessidade de adoção também de providências de ordem disciplinar. 
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Ante o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINA-
ÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que apure em procedimento disciplinar próprio os motivos de 
tais ocorrências, se assim persistirem, comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no 
prazo de 60 (sessenta) dias.

31.1.82. Foram constatadas irregularidades na inspeção realizada junto à 2ª Promotoria de Justiça de 
Defesa da Cidadania de Garanhuns (item 21.10), tais como dados de produtividade registrados nos úl-
timos 12 meses (0 TAC firmado; 0 ACP ajuizada, 0 arquivamento sem remessa; 0 arquivamento com remessa; 
0 audiência extrajudicial) e procedimentos analisados em relação aos feitos judiciais em suposta situação de 
irregularidade, alguns destes recentemente regularizados, mas com atrasos significativos em período anterior. 
O Promotor de Justiça Domingos Sávio Pereira Agra havia recentemente assumido a unidade inspecionada. 
Ante o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMI-
NAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que apure, em procedimento próprio, os motivos de tais 
ocorrências e se ainda persistem, adotando, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis, comunicando o 
resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.83. Quanto à 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Caruaru (item 22.11), foram constatados 
processos em situação de irregularidade, ou seja, com vista há mais de 30 dias, por ocasião da inspeção. Não 
houve resposta ao relatório preliminar. Ante o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do 
CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que apure, em proce-
dimento próprio, os motivos de tais ocorrências e se ainda persistem, adotando, se necessárias, as medidas 
disciplinares cabíveis, comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (no-
venta) dias.

31.1.84. Em relação à 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru (item 22.16), 
foram constatadas situações de reduzida produtividade extrajudicial, bem com processos em situação de 
irregularidade, ou seja, com vista há mais de 30 dias, por ocasião da inspeção. Não houve resposta ao rela-
tório preliminar. Ante o exposto, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de 
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que: a) apure, em procedimento próprio, os 
motivos de tais ocorrências e se ainda persistem, adotando, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis, 
comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias; b) realize 
acompanhamento da referida unidade, notadamente quanto a sua atuação extrajudicial, pelo prazo de 6 (seis) 
meses, remetendo relatórios bimestrais à Corregedoria Nacional.

31.1.85. Por ocasião da inspeção na 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru 
(item 22.20), consignou-se no relatório preliminar: 1) dados de reduzida atuação extrajudicial nos últimos 
12 meses (0 TAC firmado; 1 ACP ajuizada, desproporção entre o número de 30 arquivamentos sem remessa 
realizados no mês de fevereiro/2014 e o 1 arquivamento realizado nos 11 meses anteriores; 0 (zero) arquiva-
mentos c/ remessa; 1 audiência extrajudicial); 2) processos e procedimentos em situação de irregularidade. 
Em resposta ao relatório preliminar, a Promotora de Justiça Isabelle Barreto de Almeida informou sobre a re-
gularização dos processos e procedimentos inspecionados, mas não apresento   u resposta quanto aos dados de 
produtividade dos últimos 12 meses. Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a 
expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que: a) apure, em procedimento 
próprio, as ocorrências listadas nesta proposição, adotando, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis, 
comunicando o resultado da apuração à Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias; b) realize o 
acompanhamento mensal do referido órgão, notadamente quanto à atuação extrajudicial pelo período de 12 
(doze) meses, encaminhando relatórios bimestrais à Corregedoria Nacional.
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31.1.86. Quanto à Promotoria de Justiça de Itaíba (item 23), consta no relatório preliminar dados 
indicativos de reduzida produtividade extrajudicial nos últimos 12 meses, bem com processos e procedimen-
tos em situação de irregularidade. Não houve resposta da unidade ao relatório preliminar. Ante o exposto, 
a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. 
Corregedor-Geral, para que apure, em procedimento próprio, os motivos de tais ocorrências e se ainda 
persistem, adotando, se necessárias, as medidas disciplinares cabíveis, comunicando o resultado da apuração à 
Corregedoria Nacional no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.87. No relatório preliminar da Promotoria de Justiça de Águas Belas (item 24), constatou-se 
dados de reduzida produtividade nos últimos 12 meses (0 ACP ajuizada, 2 arquivamentos sem remessa, 3 
arquivamentos com remessa e 0 audiências extrajudiciais; elevado número procedimentos extrajudiciais em 
tramitação na unidade; a proporção entre 1 inquérito civil em tramitação há menos de 1 ano e 12 inquéritos 
civis em tramitação há mais de 1 ano; 0 recomendações nos últimos 12 meses e 0 visitas realizadas); além 
de procedimentos em situação de irregularidade. Em resposta ao relatório preliminar, o Promotor de Justiça 
Emmanuel Cavalcanti Pacheco informou sobre a regularização dos feitos referidos no termo de inspeção, 
não tendo apresentado resposta sobre as demais questões abordadas no relatório preliminar. Ante o exposto, 
a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. 
Corregedor do Ministério Público, para que realize inspeção na Promotoria de Justiça de Águas Belas, 
informando a Corregedoria Nacional os resultados alcançados, no prazo de 90 (noventa) dias.

31.1.88. Durante a realização da inspeção nos seguintes órgãos: 20ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cida-
dania da Capital (item 16.47), 30ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (item 16.54), 
1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Olinda (item 17.1), 1ª Promotoria de Justiça de Defesa 
da Cidadania de Paulista (item 18.6), 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Paulista (item 
18.7) e 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Caruaru (item 22.19), verificou-se diversos 
processos e procedimentos em suposta situação de irregularidade. Considerando as manifestações dos res-
ponsáveis pelas respectivas unidades inspecionadas, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP 
a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral, para que realize CORREIÇÕES 
nas referidas unidades, a fim de verificar a atual regularidade da atuação respectiva, bem como os motivos das 
ocorrências relativas a inadequações procedimentais, e estoque processual com movimentação em prazo aci-
ma do legalmente determinado, com a instauração, se necessário, de procedimento próprio para apuração de 
eventuais responsabilidades funcionais, comunicando os resultados alcançados  da apuração à Corregedoria 
Nacional no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

31.2. ÁREA ADMINISTRATIVA

31.2.1. Com relação ao item 27.2.a, onde houve a constatação de que o MPPE não aproveita o superávit 
financeiro (art. 43, da Lei 4.320/64), para a abertura de crédito adicional em seu orçamento, em razão de de-
volver os valores apurados para o Poder Executivo, e com essa medida, abrir mão de parcela de sua autonomia 
administrativa e financeira consignada na Constituição Federal, a manifestação da unidade inspecionada não 
apresentou elementos formais que justifiquem o procedimento adotado, motivo pelo qual a Corregedoria 
Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMI-
NAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que adote medidas administrativas de modo a 
garantir a utilização efetiva dos valores decorrentes de superávit financeiros devidos ao MPPE, informando a 
Corregedoria Nacional acerca das providências adotadas no prazo de 120 (cento e vinte) dias. 

31.2.2. No que diz respeito à participação do MPPE, no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do 
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Estado de Pernambuco – PAF, que estabelece um indicador de 2,96%, da participação das receitas do pro-
grama e a constatação no item 27.2.b. de que nos anos de 2011 este indicador ficou com 2,58% de par-
ticipação, 2013 com 2,86% de participação, e 2014 com 2,75% de participação, o que provoca na prática 
perda de orçamento e repasse financeiro para a Instituição. Embora a manifestação da unidade inspecionada 
indique que o indicador 2,96%, seja limite teto de repasse, não consta da lei essa informação. Nesse contexto, 
a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. 
Procurador-Geral de Justiça, para que encaminhe na proposta orçamentária vindoura indicação objetiva 
para os limites ao repasse de verbas e definição de participação do MPPE no orçamento do Estado, no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, informando a Corregedoria Nacional acerca dos resultados alcançados ao fim 
do prazo estabelecido.

31.2.3. Sobre o que foi constatado no item 27.3.1.a, cuja resposta foi inserida no item 27.3.1.d, restou 
concluído que as informações prestadas pela unidade inspecionada não indicaram como reverter o número 
elevado de comarcas sem titulares nas Promotorias de Justiça, e sem servidores efetivos para a realização das 
atividades de apoio. A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMI-
NAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que elabore um planejamento orçamentário/
financeiro, assim como um cronograma visando ao provimento dos cargos eventualmente vagos de acordo 
com a necessidade de serviço, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, informando a Corregedoria Nacional 
acerca do resultado ao fim do prazo estabelecido.

31.2.4. Acerca do constatado no item 27.3.1.b, cuja resposta foi inserida no item 27.3.1.d, restou consig-
nado que as informações prestadas pela unidade inspecionada não indicaram como reverter o elevado quan-
titativo de servidores à disposição do MPPE. Quanto a isso, também foi observado que havia 740 servidores 
policiais militares atuando no MPPE, restando omisso o esclarecimento acerca da compatibilidade de jornada 
de trabalho dos servidores na medida em que os serviços prestados são realizados em horários diversos da 
jornada de trabalho regular na Polícia Militar. Tal informação sugere que os referidos servidores militares 
estariam trabalhando em seus períodos de folga, o que é ilegal (CF, art. 37, inciso XVI). A Corregedoria Na-
cional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral 
de Justiça, para que adote providências no âmbito institucional de maneira a otimizar os recursos de pessoal 
disponíveis, visando a progressiva diminuição da dependência de servidores estranhos ao quadro de pessoal 
efetivo, com a adequação da jornada de trabalho dos servidores civis e militares ao padrão legal, no prazo de 
90 (noventa) dias, informando a Corregedoria Nacional acerca dos resultados ao fim do prazo estabelecido.

31.2.5. Concernente ao item 27.3.2.d, conforme informado, a grade de cursos, conforme informado a 
grade de cursos efetivamente foi estruturada para até o mês de maio de 2014, não existindo uma programa-
ção anual regular. A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMEN-
DAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que junto à área respectiva, estruture grades 
anuais de cursos de aperfeiçoamento e capacitação de servidores, no prazo de 90 (noventa) dias, informando 
a Corregedoria Nacional acerca dos resultados, ao fim do prazo estabelecido.

31.2.6. Em relação ao constatado no item 27.3.3.a, cuja resposta foi inserida no item 27.3.3.b, não res-
tou esclarecido pela unidade inspecionada se o pagamento das verbas referentes ao auxílio-alimentação e ao 
auxílio-refeição está sendo realizado de forma cumulativa ou não para membros e servidores. Diante disso, a 
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a instauração de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, 
na forma dos artigos 138 a 141 do Regimento Interno do CNMP, a fim de que se possa apurar os critérios 
de concessão do auxílio-alimentação e do auxílio-refeição aos servidores e membros do MPPE.

31.2.7. Quanto às informações contidas no item 27.3.3.b, é importante destacar que as disfunções obser-
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vadas possivelmente estão em confronto com a legislação vigente, sendo insuficientes as informações pres-
tadas pela unidade inspecionada. Por este motivo, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP 
a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que regularize as 
situações de disfunção no âmbito do MPE, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, informando a Correge-
doria Nacional acerca dos resultados ao fim do prazo estabelecido.

31.2.8. Em relação às informações contidas no item 27.3.3.d, identificou-se sobrecarga do setor responsá-
vel pelos expedientes encaminhados ao CNMP, não sendo esclarecedora a resposta formulada pela unidade 
inspecionada quanto ao ponto. Diante disso, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a ex-
pedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que os dados apresen-
tados sejam incluídos no cronograma contemplado no item 27.3.1, letra “a”, no prazo de 90 (noventa) dias, 
informando a Corregedoria Nacional acerca dos resultados ao fim do prazo estabelecido.

31.2.9. No que tange ao item 27.3.5.a, detectou-se que os cargos de representação do MPPE (Lei Com-
plementar 57/2004), são classificados no processamento da folha de pagamento como verbas de natureza 
indenizatória, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal que estabelece os critérios objetivos de classifi-
cação da despesa com pessoal. Na manifestação da unidade inspecionada, foi apontada a Legislação específica 
do MPPE, art. 61, da Lei Complementar nº. 12/1994, alterada pela Lei Complementar nº 57/2004, na qual se 
estatui que o pagamento pelo exercício cumulativo de cargo ou função, pelo exercício de função de direção, 
coordenação e assessoramento, pelo exercício dos cargos de Procurador-Geral de Justiça, Subprocurador-
Geral de Justiça, Corregedor-Geral do Ministério Público, Secretário-Geral do Ministério Público, Chefe de 
Gabinete, Corregedor-Geral Substituto e Ouvidor do Ministério Público, será feito mediante indenização. 
Considerando os fatos expostos e a necessidade de aprofundamento, face a legislação estadual tratar de maté-
ria de norma de direito financeiro e orçamentário, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP 
a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que encaminhe pro-
jeto de lei complementar regularizando a forma de pagamento das aludidas verbas, de acordo com a natureza 
dos serviços prestados, sem prejuízo do controle de constitucionalidade das normas vigentes, bem como a 
instauração de PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, na forma dos artigos 123 
a 128 do Regimento Interno do CNMP, a fim de que se possa apurar os pagamentos efetuados em descon-
formidade à Lei Complementar Federal nº 101/2000.

31.2.10. Quanto aos itens 27.3.6.a e 27.3.7. a, de acordo com as informações produzidas pela unidade 
inspecionada, verificou-se a ausência de planilha demonstrando a estimativa do impacto orçamentário-fi-
nanceiro no exercício em que deva entrar em vigor a despesa da dívida e nos dois exercícios subsequentes, o 
que está em desacordo com o disposto nos artigos 15, 16, inciso I, e 17, §1º, da LRF, bem como da indicação 
das premissas e metodologia de cálculo utilizadas, estando prevista a correção linear da URV de 11,98%, com 
incidência nas verbas referentes a férias, licença-prêmio, dentre outras recebidas no período. Considerando 
os fatos expostos, assim como necessidade de maiores esclarecimentos, a Corregedoria Nacional propõe ao 
Plenário do CNMP a instauração de PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, na 
forma dos artigos 123 a 128 do Regimento Interno do CNMP, a fim que se possa apurar o regular proces-
samento das despesas efetuadas pela Instituição inspecionada.

31.2.11. Em relação aos itens 27.3.6.b, 27.3.7.b e 27.3.8.b, verificou-se a ausência de lançamento con-
tábil dos valores a pagar em decorrência do reconhecimento de dívida. Instada a se manifestar, a unidade 
inspecionada informou que foi constituída comissão para a implementação das Normas Brasileiras de Con-
tabilidade Aplicada ao Setor Público, cuja incumbência é a incorporação das verbas de exercícios anteriores 
ao passivo do MPPE, prevista a partir do exercício de 2015. Assim, a Corregedoria Nacional propõe ao Ple-
nário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para 
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que os ajustes promovidos contabilmente sejam informados ao Conselho Nacional do Ministério Público, 
no prazo de 90 (noventa) dias, informando a Corregedoria Nacional acerca dos resultados ao fim do prazo 
estabelecido.

31.2.12. Quanto ao pagamento do auxílio-alimentação atrasado para os membros, constatou-se no item 
27.3.8.a, que este foi realizado conforme parecer da Assessoria Técnica em Matéria Administrativa e despa-
cho do Procurador-Geral de Justiça, datados em 18 de fevereiro de 2013, nos quais se reconhece o direito 
ao recebimento retroativo do citado auxílio, no período de 1º de março de 2007 a 28 de fevereiro de 2012. 
Considerando os fatos expostos, e a necessidade de análise da legalidade da despesa realizada, principalmente 
em relação ao pagamento retroativo da verba, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a 
instauração de PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO, na forma dos artigos 123 
a 128 do Regimento Interno do CNMP, a fim de que se possa apurar a legalidade do ato praticado e iden-
tificar responsabilidade.

31.2.13. Verificou-se no item 27.3.8.b, a ausência de critério cronológico para pagamento de despesas de 
exercício anterior, e também, a falta de análise de impacto quanto aos custos financeiros envolvidos, diante da 
inexistência de programação orçamentária e financeira previamente aprovada. Assim, a Corregedoria Nacio-
nal propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral 
de Justiça, para que promova a adequação de todos os procedimentos administrativos para a realização de 
despesas no âmbito do MPPE, notadamente quanto ao planejamento, às análises e aos estudos necessários, 
possibilitando a avaliação do correspondente impacto financeiro e a observância da ordem cronológica para 
os pagamentos devidos, no prazo de 90 (noventa) dias, informando a Corregedoria Nacional acerca dos re-
sultados ao fim do prazo estabelecido.

31.2.14. Quanto ao controle da aplicação dos limites para as consignações facultativas a serem descontadas 
em folha de pagamento (margem consignável), identificada no item 27.3.9, a unidade inspecionada infor-
mou que foram adotadas providências para a apresentação de proposta de atualização da disciplina das con-
signações, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO 
ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que seja ultimada a edição do ato normativo acima referido, 
no prazo de 90 (noventa) dias, informando a Corregedoria Nacional acerca dos resultados ao fim do prazo 
estabelecido.

31.2.15. No item 27.4.1.b, a unidade inspecionada informou não possuir programação anual para rea-
lização de eventos de treinamento/capacitação/atualização de todas as áreas da estrutura administrativa do 
MPPE, fato que leva a Corregedoria Nacional a propor ao Plenário do CNMP, a expedição de RECO-
MENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para elaborar cronograma anual de eventos de 
treinamento/capacitação/atualização para o setor, no prazo de 90 dias, informando a Corregedoria Nacional 
acerca dos resultados, ao fim do prazo estabelecido.

31.2.16. Em relação ao item 27.4.2.b, verificou-se a falta de informações quanto à gestão e à segurança da 
estrutura física do almoxarifado, razão pela qual a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP, a 
expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que promova medi-
das visando dar ao almoxarifado adequada segurança e eficaz gerenciamento da infraestrutura, no prazo de 90 
dias, informando a Corregedoria Nacional acerca dos resultados promovidos, ao fim do prazo estabelecido.

31.2.17. Em relação à continuidade da sindicância administrativa para apuração de extravio de equipamento 
de proteção de rede MOD SSC-4899 com firewall, identificada no item 27.4.2.c, já autorizada adminis-
trativamente e que, até a data da inspeção do CNMP não havia sido iniciada, a Unidade Inspecionada infor-
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mou que vem sendo realizada investigação preliminar para elucidação de elementos mínimos de autoria e 
materialidade sobre os fatos. A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP, a expedição de RE-
COMENDAÇÃO, ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, no sentido dar conclusão à sindicância, no 
prazo de 90 dias, informando à Corregedoria Nacional acerca dos resultados, ao fim do prazo estabelecido.

31.2.18. No que tange ao item 27.4.3, o qual versa sobre o uso de veículos oficiais para o transporte de 
membros do Colégio de Procuradores no percurso residência-trabalho-residência, devido à ausência de in-
formação da unidade inspecionada, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de 
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, no sentido de editar norma disciplinan-
do a regular utilização dos veículos oficiais no âmbito do MPPE, no prazo de 90 (noventa) dias, informando 
a Corregedoria Nacional acerca dos resultados, ao fim do prazo estabelecido.

31.2.19. Em relação ao item 27.4.4.a, que trata das observações sobre a ausência de ato normativo interno 
disciplinando a realização de auditorias, inspeções e fiscalizações anuais, escritas e publicáveis, por parte do 
setor de controle interno, com o fim de garantir economicidade, eficácia, eficiência, legitimidade e legali-
dade da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como cumprimento de 
metas, com a devida transparência pelos programas realizados pelo órgão, a unidade inspecionada indicou as 
atividades da área, mencionadas na Lei nº 12.956/2005, que tratam das Divisões de Empenho, Liquidação, 
Pagamento e Contabilidade, subordinadas ao Departamento Ministerial de Orçamento e Finanças. Ressal-
tou, todavia, que já está em estudo pela Administração Superior o envio de um Projeto de Lei Ordinária à 
Assembleia Legislativa do Estado com o objetivo de criar o Departamento Ministerial de Contabilidade, que 
tem por objetivo corrigir a mencionada distorção. A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP 
a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, no sentido de que após 
encaminhar o referido projeto de lei, no prazo de 90 (noventa) dias, informe a Corregedoria Nacional acerca 
dos resultados, ao fim do prazo estabelecido.

31.3. ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

31.3.1. Diante da manifestação da unidade (item 29.3.1), referente à inexistência de um Plano de Con-
tinuidade de Negócios, propõe-se ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição 
de RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça, para que providencie a elaboração de um 
Plano de Continuidade de Negócios – PCN, baseado no desenvolvimento preventivo de um conjunto de 
estratégias e planos de ação de maneira a garantir que os serviços essenciais sejam devidamente identificados 
e preservados após a ocorrência de um desastre. Em 120 (cento e vinte) dias, o Procurador-Geral informará 
à Corregedoria Nacional o resultado dessa recomendação.

31.3.2.Conforme manifestação da unidade (item 29.4.1), referente à implementação de uma rotina de 
backup dos dados produzidos nas Promotorias de Justiça localizada fora de Recife, propõe-se ao Plenário do 
Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral 
de Justiça, para que providencie a priorização na contratação dos serviços de CloudStorage (armazena-
mento na nuvem), ou a adoção de outra solução que garanta uma rotina de backup aos dados produzidos 
nos órgãos instalados fora da cidade de Recife. Em 120 (cento e vinte) dias o Procurador-Geral informará à 
Corregedoria Nacional o resultado dessa recomendação.

31.3.3. Considerando a manifestação da unidade (item 29.5.1),  a respeito da implantação de uma metodo-
logia de desenvolvimento de softwares, propõe-se ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público 
a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça, para que providencie a priori-
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zação na implementação de um processo/metodologia de desenvolvimento de software e sistemas adequado 
à demanda. Em 90 (noventa) dias o Procurador-Geral informará à Corregedoria Nacional o resultado dessa 
recomendação.

31.3.4. Diante da resposta da unidade (item 29.6.1), a respeito das constatações nos locais onde estão aco-
modados os equipamentos de informática, propõe-se ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça, para que providencie: a) a 
instalação de sensores de temperatura, umidade e fumaça com sistema de alerta ativo, no Datacenter principal; 
b) a instalação do Datacenter secundário em uma sala sem janelas; c) a instalação de sensores de temperatura 
e umidade com sistema de alerta ativo no Datacenter secundário; d) a organização do cabeamento ligado aos 
equipamentos hospedados no Datacenter secundário; e) a organização do cabeamento ligado aos equipa-
mentos de distribuição, de todas as estantes sob a administração da Coordenadoria Ministerial de Tecnologia 
da Informação; f) que todos os rack que acomodem equipamentos de distribuição colocados em locais não 
dedicados permaneçam fechados e trancados. Em 180 (cento e oitenta) dias o Procurador-Geral informará à 
Corregedoria Nacional o resultado dessa recomendação.

31.3.5. Considerando a manifestação da unidade (item 29.7.1), a respeito da ausência de acordos de nível 
de serviço (SLA) nos chamados de TI, propõe-se ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público 
a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça, para que providencie a priori-
zação na definição e na implementação dos acordos de nível de serviço (SLA) nos atendimentos de TI. Em 
90 (noventa) dias o Procurador-Geral informará à Corregedoria Nacional o resultado dessa recomendação.

31.3.6. Diante da resposta da unidade (item 29.8.1), sobre a ausência de controle individualizado dos equi-
pamentos de informática, propõe-se ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição 
de RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça, para que providencie a implantação de um 
controle individualizado para cada equipamento de informática, que contenha suas características, especial-
mente o tipo de hardware. Em 90 (noventa) dias o Procurador-Geral informará à Corregedoria Nacional o 
resultado dessa recomendação.
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CoNsideraçÕes FiNais

32. CONSIDERAÇÕES FINAIS

32.1. Antes de concluir, cabe deixar consignada a total colaboração das unidades do MPE/PE inspeciona-
das, o que certamente facilitou a coleta de dados e a elaboração do presente relatório de inspeção. Todos os 
membros, servidores e colaboradores dispuseram-se a fornecer as informações solicitadas e os meios materiais 
necessários ao bom desenvolvimento dos serviços, sem qualquer objeção ou resistência, o que demonstra a 
disposição de enfrentar novos desafios, especialmente aqueles relacionados ao fortalecimento dos controles 
internos.

32.2. A Corregedoria Nacional agradece o imprescindível apoio dos Membros Auxiliares do CNMP e a 
colaboração, empenho e dedicação de todos os servidores, sem os quais este trabalho não teria sido realizado.

 

    
    Brasília,  28 de julho de 2015.

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD
Corregedor Nacional do Ministério Público


