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Relatório Trimestral de Atividades da 

Corregedoria Nacional do Ministério Público 
 

 

 

Apresentação 
  
 

Cordialmente cumprimentando todos, temos a honra de levar a este respeitável Plenário do 

Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos do art. 18, inciso VIII, do seu 

Regimento Interno, o terceiro Relatório Trimestral da Corregedoria Nacional da nossa 

gestão. 

 

Nestes últimos três meses de atividades (03/04/2018 a 02/07/2018), realizamos o Encontro 

Regional com os Membros em Estágio Probatório no Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina, além de visitas institucionais em algumas Unidades Ministeriais no interior 

do Estado, sempre firmes no propósito da manutenção de um canal aberto e um diálogo 

permanente com os colegas. 

 

Com o objetivo de implantar uma visão de aperfeiçoamento das ferramentas de controle e 

estratégias de atuação, realizamos ainda, no mês de maio, a Correição Temática e Diálogo 

na área da Educação com Membros e servidores do Ministério Público do Estado de 

Sergipe. 

 

Em continuidade à atividade correicional desta Corregedoria Nacional, seguimos com o 

calendário de Correições de 2018, realizando Correição-Geral no Estado do Espírito Santo 

e reuniões preparatórias com os Membros do Ministério Público Estadual e da União em 

Pernambuco para a Correição-Geral a ser realizada no Estado neste mês de agosto de 2018. 

 

Em termos de aperfeiçoamento funcional, merece destaque o Volume V da Revista Jurídica 

da Corregedoria Nacional, que trata sobre Estágio Probatório e será lançada no pré-evento 

do 9º Congresso de Gestão do Conselho Nacional do Ministério Público, a ser realizado no 

mês de setembro deste ano. 

 

Quanto ao aperfeiçoamento da atividade correicional, a Corregedoria Nacional expediu a 

Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN No 02/2018, nominada Recomendação de 

Aracaju, que dispõe sobre os parâmetros para a avaliação da resolutividade e da qualidade 

de atuação dos Membros e das Unidades do Ministério Público pelas Corregedorias-

Gerais. 

 

O referido documento traça novos e modernos paradigmas para a atuação dos Membros 

em todo o País, em desdobramento à Carta de Brasília, sobrelevando nitidamente o papel 

constitucional do Ministério Público e sua missão como uma das mais vocacionadas 

Instituições de defesa da sociedade, dos direitos sociais e dos interesses fundamentais da 

República. 
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Temos como norte a visão de que as Corregedorias são garantias fundamentais da 

sociedade e do indivíduo voltadas para a avaliação, orientação e fiscalização das atividades 

do Ministério Público. Por isso, temos buscado o diálogo com as Corregedorias locais, 

especialmente dentro de uma nova concepção das atividades disciplinar e correicional, em 

conformidade com as mais legítimas expectativas da população no que se refere à própria 

estruturação do Ministério Público brasileiro. 

 

Por fim, este é um breve resumo do nosso histórico de atividades desenvolvidas nos últimos 

três meses, além de alguns números, estatísticas e demais informações que trazemos no 

corpo do presente documento. 

 

Seguimos à disposição deste Conselho Nacional, firmes no propósito de promover, cada 

vez mais, o engrandecimento e a respeitabilidade do nosso Ministério Público brasileiro.  

 

 

 

 

ORLANDO ROCHADEL MOREIRA 

Corregedor Nacional do Ministério Público 
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I - ESTATÍSTICA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES AUTUADOS 
Ref.: RICNMP, ART. 18, INCISO I 

 
 

Procedimentos autuados na Corregedoria Nacional, por tipo procedimental 

 
Tipo 

Autuados no 
trimestre 

Abr / Jun 

Acumulado 
no ano 

2018 

Autuados no 
trimestre 

Acumulado 
no ano 

Reclamação Disciplinar 164 326 100 % 100 % 

Avocação 1 2 100 % 100 % 

Sindicância 1 13 100 % 100 % 

Revisão de PAD 8 11 100 % 100 % 

TOTAL 174 349 100 %  

 

 
II – CORREIÇÕES E INSPEÇÕES REALIZADAS       
Ref.: RICNMP, ART. 18, INCISOS II E VII 
 

Atividade Período 

Ministério Público no Estado do Espírito Santo - Correição Geral 
nas Unidades do Ministério Público no Estado do Espírito Santo 
(Ministério Público Federal, Ministério Público Trabalho e Ministério 
Público Estadual 

16 a 20 de abril de 
2018 

Ministério Público do Estado de Sergipe - Correição Extraordinária 
Temática nas Unidades do Ministério Público no Estado de Sergipe 
com atribuição na área de educação. 

21 a 25 de maio de 
2018 

 

 
III - MEMBROS E SERVIDORES REQUISITADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
Ref.: RICNMP, ART. 18, INCISO III 

 

Membros 
Órgão de 

origem 
Regime 

ADRIANO TEIXEIRA KNEIPP  MPE/RS DEDICAÇÃO PARCIAL 

AFONSO DE PAULA PINHEIRO ROCHA MPT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

ALEXANDRE REIS DE CARVALHO MPM DEDICAÇÃO PARCIAL 

ALIANA CIRINO SIMON FABRÍCIO DE MELO MPE/PR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

ANDRÉ BANDEIRA DE MELO QUEIROZ MPE/MG DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

ARION ROLIM PEREIRA  MPE/PR DEDICAÇÃO PARCIAL 

ARMANDO ANTÔNIO LOTTI MPE/RS COLABORADOR 

BERTRAND DE ARAÚJO ASFORA MPE/PB COLABORADOR 

CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA MPE/PI COLABORADOR 

CÉSAR HENRIQUE KLUGE MPT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

CLEANDER CESAR DA CUNHA FERNANDES MPE/ES DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

CLÍSTENES BEZERRA DE HOLANDA MPE/PB DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

CRISTIANE PODGURSKI MPE/PR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES MPE/MG DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

FABIANO MENDES ROCHA MPDFT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

GREGÓRIO ASSAGRA DE ALMEIDA  MPE/MG DEDICAÇÃO PARCIAL 

IRABENI NUNES DE OLIVEIRA MPM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

JAIRO CRUZ MOREIRA MPE/MG DEDICAÇÃO PARCIAL 
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Membros 
Órgão de 

origem 
Regime 

JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA PERES FILHO MPE/RN DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

JOSÉ RENATO OLIVA DE MATTOS  MPE/BA COLABORADOR 

LAURA CRISTINA DE ALMEIDA MIRANDA MPE/AC DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

LEONARDO YUKIO DUTRA DOS SANTOS KATAOKA MPE/RJ DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

LUCAS DANILO VAZ COSTA JÚNIOR MPE/GO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

LUCIANO LUZ BADINI MARTINS  MPE/MG DEDICAÇÃO PARCIAL 

MANOEL VERIDIANO FUKUARA REBELLO PINHO MPE/MS DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

MARCELO JOSÉ DE GUIMARÃES E MORAES MPE/AP DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

MARCELO PEDROSO GOULART MPE/SP COLABORADOR 

MARIANO PAGANINI LAURIA  MPE/RN COLABORADOR 

MICHEL BETENJANE ROMANO  MPE/SP DEDICAÇÃO PARCIAL 

PEDRO COLANERI ABI-EÇAB MPE/RO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

RAFAEL SCHWEZ KURKOWSKI MPE/SE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

RAYMUNDO NAPOLEÃO XIMENES NETO MPE/SE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA  MPE/AM COLABORADOR 

RINALDO REIS LIMA MPE/RN DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

SAMUEL ALVARENGA GONÇALVES MPE/RO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

WALTER TIYOZO LINZMAYER OTSUKA MPE/GO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

WILLIAN BUCHMANN MPE/PR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 

Servidores 
Órgão de 

origem 
Regime 

ADAUTO VICCARI JÚNIOR  MPE/SC COLABORADOR 

ADENILSON DOS SANTOS CHAVES MPDFT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

ADRIANA LAMPERT BERWANGER  MPE/RS COLABORADOR 

ADRIANA SICUPIRA PEREGRINO BRAGA MPE/SE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

ALBERTO DA SILVA VIEIRA  MPE/MG COLABORADOR 

ALDERLEIA MARINHO MILHOMENS COELHO MPT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

ALISSON BARBOSA XAVIER MPT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

ANA CAROLINA WANDERLEY NOGUEIRA MPE/PE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

BRUNNO AUGUSTO CARDOSO COSTA  MPDFT COLABORADOR 

CAMILA GARCIA FERREIRA MPDFT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

CARLOS MARX MONTAVÃO ALVES MPE/PR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

DENISE SILVA VIEIRA MPE/GO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

EDUARDO FUTEMMA USHIKOSHI MPF DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

FABÍOLA DE SOUSA CARGOSO  MPE/MG COLABORADOR 

FERNANDA MOREIRA DA COSTA BRETONES MPE/GO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

FERNANDA ROCHA LOBATO MIGUEL MPDFT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

GABRIELA BARRETO GADELHA MPE/AM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

IVONETE VIEIRA DA SILVA VIDAL MPT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 
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Servidores 
Órgão de 

origem 
Regime 

JAYSA SANTOS DE OLIVEIRA MPE/TO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

LARISSA LAGO BARBOSA BEZERRIL MPE/GO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

LUCENI FERREIRA SANTANA MPE/MT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

LUCIANA ZUCARELLI REZENDE MPE/MS DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

MÁRCIA CRISTINA BELTRÃO DA SILVA TRAVASSOS MPDFT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

MICHELLE ALMEIDA NOGUEIRA RODRIGUES MPDFT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

NEWTON AUGUSTO ALBUQUERQUE CHIANCA MPE/AP DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES MPT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

ROGÉRIO VEIGA LIMA  MPT COLABORADOR 

THAÍS DE CRUZ E ALVES MPE/MG DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

VANESSA ISABELLA VILAS BOAS GUMIEIRO MPT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

VITOR PEREIRA CALHAU MPDFT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

WILLIAM SÉRGIO AZEVEDO GUIMARÃES MPE/GO COLABORADOR 

YASMIN SIMÕES NERI LEAL MPE/BA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

ZILKA MANOELA VILLARIM GOMES DE TORRES MPE/PA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 
 
IV- ESTATÍSTICA DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES ATIVOS E ARQUIVADOS 

Ref.: RICNMP, ART. 18, INCISO IV 

 

 
Procedimentos Disciplinares Arquivados 

Tipo 
Arquivados no 

trimestre 

Abr / Jun 

Acumulado 
no Ano 

2018 

Arquivados no 
trimestre 

Acumulado no 
Ano 

Reclamação disciplinar 161 314 100 % 100 % 

Procedimento Avocado 0 1 100 % 100 % 

Sindicância 8 10 100 % 100 % 

TOTAL 169 325 100 %  

 

 
V - ESTATÍSTICA DE PROCEDIMENTOS DE REVISÃO PROPOSTOS AO PLENÁRIO 

Ref.: RICNMP, ART. 18, INCISO V 

 
 

Procedimentos de Revisão Propostos ao Plenário 

Processo em que foi 
proposto 

Propostos no 
trimestre 

Abr / Jun 

Acumulado no 
Ano 2018 

Propostos no 
trimestre 

Acumulado no 
Ano 

Reclamação Disciplinar 7 10 100 %      100 % 

Avocação 0 0 0 % 0 % 

Sindicância 0 0 0 % 0 % 

TOTAL 7 10 100 %  
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VI - ESTATÍSTICA DE SINDICÂNCIAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

DISCIPLINARES INSTAURADOS DE OFÍCIO 

Ref.: RICNMP, ART. 18, INCISO VI 

 
 

Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares Instaurados de Ofício 

 
Tipo 

Propostos no 
trimestre 

Abr / Jun 

Acumulado 
no Ano 
2018 

Propostos no 
trimestre 

Acumulado no 
Ano 

Sindicância 1 13 100 % 100 % 

PAD 21 48 100 % 100 % 

TOTAL 22 61 100 %  

 

 
VII – EXECUÇÃO DE ORDENS E DELIBERAÇÕES DO CONSELHO 
Ref. RICNMP, ART. 18, INCISO IX 

 

A Corregedoria Nacional realiza o acompanhamento das seguintes Resoluções do CNMP: 
 

Resolução Descrição 

Resolução nº 36/2009  Interceptações telefônicas e telemáticas. 

Resolução nº 63/2010 e 

Resolução nº 123/2015  

Implantação das Tabelas Unificadas 

Resolução nº 73/2011  Acúmulo do exercício das funções ministeriais com o 

exercício do magistério por membros 

Resolução nº 74/2011  Controle da atuação da gestão de pessoas, da tecnologia da 

informação, da gestão estrutural, da gestão orçamentária 

do Ministério Público, bem como da atuação funcional de 

seus membros 

Resolução nº 78/2011  Cadastro Nacional de Membros do MP 

Resolução nº 136/2016  Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar 

Resolução nº 149/2016  Sistema Nacional de Correições e Inspeções. 
 

 
VIII – ESTATÍSTICAS DE RECOMENDAÇÕES ORIENTADORAS EXPEDIDAS. 
Ref. RICNMP, Art. 18, INCISO X 

 

Durante o período (abril a julho de 2018), a Corregedoria Nacional do Ministério Público 

expediu a seguinte recomendação: Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 2/2018, 

que dispõe sobre parâmetros para a avaliação da resolutividade e da qualidade da atuação 

dos Membros e das Unidades do Ministério Público pelas Corregedorias-Gerais e 

estabelece outras diretrizes. 

 

 
IX - CONTATO COM AS CORREGEDORIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DAS UNIDADES DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

Ref.: RICNMP, ART. 18, INCISO XII  

 
 

Reuniões CNCG Reuniões CNPG 

112ª Reunião - Aracajú/SE: 24 e 25/05/2018 Fortaleza /: 19/04/18  

Goiânia/GO: 28/06/18 
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X - GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
Ref.: RICNMP, ART. 18, INCISO XIV 

 

Gestão 

 

Conforme a Portaria CNMP-PRESI Nº 157, de 20 de dezembro de 2017, que trata do Plano 

de Gestão do Conselho Nacional do Ministério Público para o exercício de 2018, a 

Corregedoria Nacional do Ministério Público tem desenvolvido atividades de acordo com 

o resumo constante do quadro abaixo, além das ações típicas correcionais e disciplinares 

mencionadas neste relatório. 

 

 

CÓDIGO FRENTE DE 

TRABALHO 

REALIZADO 

 

 

PG_18_CN_007 

 

 

Tabelas Unificadas 

25 e 26/04/2018 - 2ª reunião do Comitê Gestor 

de Tabelas Unificadas 

19 a 21/06/2018 - 3ª reunião do Comitê Gestor 

de Tabelas Unificadas 

 

 

 

 

 

 

 

PG_18_CN_007 

Diálogo da Corregedoria 

Nacional com Membros e 

servidores do Ministério 

Público no Estado de Sergipe 

 

Ministério Público do Estado de Sergipe 

 

 

Evolução Humana 

 

Elaboração da revista sobre Evolução Humana 

 

Estabelecimento de parâmetros 

para a avaliação da  

Resolutividade e da  Qualidade 

da atuação dos Membros e das 

Unidades do Ministério Público 

pela Corregedorias-Gerais 

 

 

 

Recomendação de Caráter Geral nº 02/2018 

 

 

 

Enajud e outras ações 

educacionais 

Ministério Público do Estado de Rio Grande do 

Sul 

Ministério Público do Estado de Tocantins 

 

Ministério Público do Estado de Goiás 

 

Ministério Público do Estado de Tocantins 

 

 

Sistemas de Informação 
 

A permanente necessidade de melhoria no desenvolvimento, implantação e operação de 

ferramentas de tecnologia da informação da Corregedoria Nacional é pauta das atividades 

do órgão, com vistas ao aprimoramento da sua produtividade e dos serviços prestados. 

 
 

No âmbito das inovações e melhorias tecnológicas para a Corregedoria Nacional, com o 

adequado acompanhamento das inovações do próprio CNMP quanto à área de tecnologia 

da informação, tem-se os seguintes sistemas informatizados internos que se encontram em 

fase de especificação, para fins de novas funcionalidades: 
 

- Sistema Nacional de Correições e Inspeções; 
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- Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar; 

- Sistema de Ofícios da Corregedoria Nacional; 

- Sistema ELO – módulo da Corregedoria Nacional; 

- Sistema de Termos de Correição on line; 

- Sistema de Helpdesk; 

- Sistema de BI de gestão de diárias e passagens da Corregedoria Nacional. 

 
 

Além disso, encontra-se em desenvolvimento o novo sistema de Business Intelligence do 

CNMP (Tableau) para a elaboração de relatórios estratégicos da Corregedoria Nacional, 

especialmente com o enfoque de subsidiar decisões no âmbito da Coordenadoria 

Disciplinar e da Coordenadoria de Correições e Inspeções. 
 

 
XI –MEMBROS E SERVIDORES INDICADOS PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS EM 

COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA CORREGEDORIA NACIONAL 

Ref.: RICNMP, ART. 18, INCISO XV 

 

Nome Cargo 

RAYMUNDO NAPOLEÃO XIMENES NETO Chefe de Gabinete da Corregedoria Nacional - CC6 

JAYSA SANTOS DE OLIVEIRA Chefe da Assessoria de Gabinete -FC3 

ALISSON BARBOSA XAVIER Chefe da Secretaria de Gabinete -FC3 

MAÍRA FEITOSA SERÓDIO ARAÚJO Chefe da Assessoria Administrativa da Corregedoria - 

CC3 

RUITHER CARPEINTIER BRAGA VALENTE Assessor Chefe da Assessoria Técnica e Jurídica-CC5 

PAULO MARCELO DUARTE MIRANDA Assessor Nível III da Assessoria Técnica e Jurídica -

CC3 

ANA LETÍCIA LAYDNER CRUZ Chefe da Assessoria de Atividade Disciplinar-CC3 

ALDERLEIA MARINHO MILHOMENS 

COELHO 

Chefe do Núcleo de Atuação Disciplinar -FC3 

MARCELE DE OLIVEIRA SILVA Chefe do Núcleo de Cumprimento Disciplinar -FC3 

EDUARDO FUTEMMA USHIKOSHI Assessor Nível III da Corregedoria Nacional – CC -3 

JOAQUIM JOSÉ DE PAULA NETO Assistente da Assessoria do Gabinete do Corregedor 

Nacional do Ministério Público – código FC-3 

 

 
XII - ESTATÍSTICA DE AVOCAÇÕES DE PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS E DE 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 

Ref.: RICNMP, ART. 18, INCISOS XVII e XVIII 

 
 

Avocações de Procedimentos Preparatórios e de Processos Administrativos Disciplinares 

Tipo de Procedimento 
Avocado 

Propostos no 
trimestre 

Abr / Jun 

Acumulado 
no Ano 
2018 

Propostos no 
trimestre 

Acumulado 
no Ano 

Procedimentos Preparatórios 1 3 100 %       100 % 

PAD 0 2 100 %       100 % 

TOTAL 1 5 100%  

 

 

 

Brasília, 15 de agosto de 2018. 
 
 

ORLANDO ROCHADEL MOREIRA 
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CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ANEXO I- EXTRATO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES PUBLICADAS  

 
1) CORREGEDORIA NACIONAL REALIZA ENCONTRO COM MEMBROS EM ESTÁGIO 

PROBATÓRIO NO MP/SC 

A Corregedoria Nacional do Ministério Público e a 

Unidade Nacional de Capacitação do Ministério 

Público (UNCMP) reuniram-se com promotores 

de Justiça do Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina (MP/SC) que cumprem período de 

avaliação para futuro vitaliciamento no cargo, no 

dia 22 de março. O evento ocorreu em 

Florianópolis, no edifício-sede do MP catarinense. 

Denominada “Encontro Regional de Membros em 

Estágio Probatório”, a iniciativa objetiva aproximar os novos membros do MP à Corregedoria 

Nacional do Ministério Público. Implementado este ano, o encontro promove, nos estados da 

federação, diálogo e reflexões sobre o período em estágio probatório. 

No evento, o Corregedor Nacional, Orlando Rochadel Moreira, focou na capacidade de 

transformação social que os novos promotores de Justiça passam a ter ao assumir suas funções. 

 
“VIEMOS PARA FALAR DE VOCAÇÃO, DE AMOR AO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE AMOR AO POVO. É 

INCONCEBÍVEL QUE NÓS, ENQUANTO REPRESENTANTES DO POVO, SINTAMOS RECEIO OU DESCONFORTO EM 

LIDAR COM A POPULAÇÃO”. 
 

Orlando Rochadel Moreira ressaltou que, apesar de ser um órgão fiscalizador, a Corregedoria 

Nacional não deveria tomar como meta a quantidade de correições e inspeções, mas a qualidade. 

Para isso, pediu para que os novos promotores do MP/SC tivessem maior cuidado no tratamento 

com seus colegas e com as denúncias apresentadas. 

"É normal nos cobrarem números. Claro, temos que nos preocupar com estatísticas. São elas que 

embasam a criação de novas vagas, novos cargos, e complementam a ação das Promotorias de 

Justiça. Mas a nossa principal responsabilidade tem que ser a da qualidade", disse o Corregedor. 

Quem também falou aos novos promotores de Justiça foi o Presidente da UNCMP e Conselheiro 

Nacional do Ministério Público, Lauro Machado Nogueira. Ele destacou a qualidade da estrutura do 

MP/SC em comparação a outras unidades do MP brasileiro: “Aqui vocês possuem uma das 

melhores estruturas do país. O MP/SC é um exemplo para todo o Brasil, não só por ser um dos 

mais equipados, mas pela credibilidade que esta instituição desfruta”. 

No evento, foram reservados momentos para diálogos e debates dos membros com a Corregedoria 

Nacional. Houve também palestras sobre a atuação disciplinar da Corregedoria, a humanização da 

atividade executiva de correições e inspeções, além de considerações sobre o estágio probatório. 

Visitas às Promotorias de Justiça 

Na ida a Santa Catarina, Orlando Rochadel Moreira aproveitou para realizar visitas institucionais a 

promotores de Justiça das regiões de Lages e Blumenau. Esse contato pessoal serviu para 

apresentar projetos e trabalhos desenvolvidos pela Corregedoria Nacional, especialmente na parte 

de evolução humana e preocupação com o bem-estar dos membros. 
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Nos dois locais, o corregedor nacional falou aos membros sobre a necessidade do equilíbrio entre 

os cuidados físicos, mentais e espirituais para uma melhor desenvoltura no ambiente de trabalho. 

Além disso, respondeu a questionamentos e abordou a importância da racionalização dos 

procedimentos nas promotorias de Justiça, de modo a possibilitar aos promotores maior foco na 

atividade-fim. 

Nas visitas, Orlando Rochadel Moreira esteve acompanhado do Corregedor-Geral do MP/SC, 

Gilberto Callado de Oliveira, e do Subcorregedor-Geral, Ivens José Thives de Carvalho. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social - CNMP 

 
2) CORREGEDOR NACIONAL DO MP APRESENTA PROPOSTA REFERENTE À 

IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA NO CURSO DE PROCESSOS PUNITIVOS 

DISCIPLINARES 

 

O Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando 

Rochadel, apresentou em 10 de abril, durante a 6ª 

Sessão Ordinária de 2018 do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), proposta de resolução que 

define a impossibilidade de servidor ou membro do 

Ministério Público requerer a aposentadoria voluntária 

no curso de processo administrativo disciplinar. 

Na justificativa, Rochadel esclarece que o processo 

punitivo disciplinar é um gênero de processos disciplinares ou sindicâncias que tem em sua 

finalidade a possibilidade de aplicação da punição disciplinar.  

Para o Corregedor Nacional do Ministério Público, permitir que o membro do MP ou servidor 

apresente um requerimento de aposentadoria voluntária estando sob uma investigação 

administrativa disciplinar deve ser considerada uma conduta abusiva do agente estatal diante dos 

contornos de extinção de punibilidade disciplinar que o requerimento possui. 

Rochadel explica, ainda, que a finalidade primordial da sanção disciplinar é recompor a ordem 

administrativa, logo, a superveniência de uma aposentadoria voluntária no curso de um processo 

administrativo disciplinar importa em um risco inaceitável ao Estado em seu objetivo de resguardar 

com eficiência a moralidade e a probidade administrativas, além de sinalizar de forma negativa tais 

condutas ilícitas aos demais servidores. 

Concluiu registrando que a necessidade de se aguardar o decurso do processo punitivo disciplinar 

para posterior análise de um pedido de aposentadoria busca a efetiva proteção do interesse público 

e da boa gestão da atividade administrativa, cumprindo também finalidades retributiva 

(restabelecimento da ordem violada) e preventiva (pedagógica) da sanção disciplinar. 
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De acordo com o Regimento Interno do CNMP, será designado um conselheiro para relatar a 

proposta apresentada pelo corregedor. Após a designação, será aberto o prazo de 30 dias para o 

recebimento de emendas.  

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – CNMP 

 

 

3) CORREIÇÃO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO É 

REALIZADA NO ESPÍRITO SANTO  

No dia 16 de abril, segunda-feira, Corregedoria 

Nacional do Ministério Público abriu os trabalhos da 

correição-geral realizada no Espírito Santo. A 

solenidade de abertura ocorreu no auditório do 

Complexo Administrativo Annina Lícia de Amorim 

Rubim Grégio, na sede da Procuradoria-Geral de 

Justiça do Espírito Santo. 

Durante uma semana, uma equipe composta por 

servidores e membros do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) realizaram visitas para verificar a efetividade da atuação funcional do 

Ministério Público da União (Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho) e do 

Ministério Público Estadual, no Espírito Santo. A correição, realizada na capital e no interior do 

Estado, terminou na sexta-feira, 20 de abril. 

A principal finalidade das correições realizadas periodicamente pela Corregedoria Nacional do MP 

é verificar a estrutura e a atuação funcional dos órgãos do Ministério Público brasileiro, quanto ao 

cumprimento do exercício pleno de sua função constitucional. Antes da cerimônia, a equipe do 

CNMP foi recepcionada pela apresentação musical do violonista e servidor do TCE/ES, Sander da 

Silva Correa. Já no início do discurso de abertura, o conselheiro e corregedor nacional do Ministério 

Público, Orlando Rochadel, discorreu acerca do relacionamento institucional harmônico: 

 
“EM TODAS AS CORREIÇÕES BUSCAMOS SABER COMO ESTÁ O RELACIONAMENTO DOS MEMBROS DO MP 

COM AS DEMAIS INSTITUIÇÕES, COMO O PODER JUDICIÁRIO, A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

(OAB), O PODER EXECUTIVO E O PODER LEGISLATIVO”. 
 
Rochadel também celebrou o período de seis meses a frente da Corregedoria Nacional e explicou 

as quatro bases de sua gestão: o amor e não temor; a evolução humana e humanização; a 

qualidade do trabalho; e a unidade e indivisibilidade do MP. “Esses são os pilares sobre os quais 

nós temos trabalhado”, disse ele.  

Além disso, Orlando Rochadel citou, no discurso, os encontros que a Corregedoria Nacional tem 

feito com os membros do MP em estágio probatório, destacando. “Este ano nós expedimos a 

Recomendação de Maceió, que dispõe sobre o estágio probatório dos membros do Ministério 

Público brasileiro”.  

Já sobre o atendimento ao público, ele defendeu: “Não podemos criar um distanciamento entre o 

MP e a população. Membro do Ministério Público deve atender as pessoas olhando no olho”. Por 

fim, o Corregedor Nacional do MP falou sobre a importância da ponderação dos promotores e 

procuradores em situações de manifestações públicas em redes sociais. 
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“ESTAMOS ESTIMULANDO OS CUIDADOS COM OS ASPECTOS FÍSICO, MENTAL E ESPIRITUAL DE NOSSOS 

MEMBROS E SERVIDORES. PERTENCEMOS A UMA MESMA ÁRVORE COM DIFERENTES RAMOS E TEMOS A 

MESMA FUNÇÃO, ISTO É: A DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, A DEFESA DO REGIME DEMOCRÁTICO E DEFESA 

DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS”. 
 
Entre os demais conselheiros do CNMP, compareceram ao encontro Fábio Stica, Sebastião Vieira 

Caixeta, Dermeval Farias e Erick Venâncio. Além dos membros do CNMP, compuseram a mesa de 

abertura destacadas autoridades do Espírito Santo, como: a procuradora-geral de Justiça do 

Ministério Público do Estado, Elda Márcia Moraes Spedo (MP/ES); o subprocurador-geral de Justiça 

nomeado procurador-geral de Justiça no biênio 2018/2020, Eder Pontes da Silva; a corregedora-

geral, Carla Viana Cola (MP/ES); o procurador-chefe do Ministério Público Federal, Paulo Augusto 

Guaresqui (MPF/ES); procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT/ES), Valério Soares 

Heringer ; o deputado estadual e corregedor da Assembleia Legislativa Estadual (Alesp), Sandro 

Locutor ; o representante do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Paulo Calmon 

Nogueira (TJ/ES); o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Aboudib (TCE/ES); o 

presidente do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público (CNCGMP), Lean 

Antônio Ferreira de Araújo; e o presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público 

(Aesmp), Adélcion Caliman. 

Ainda estiveram no evento, representando a equipe da Corregedoria Nacional do MP, o 

coordenador-geral, Rinaldo Reis Lima; o coordenador de inspeções e correições, Cesar Henrique 

Kluge; o coordenador disciplinar, Rafael Schwez; e o chefe de gabinete, Raymundo Napoleão 

Ximenes Neto. 

Conforme a praxe já adotada, durante os trabalhos de correição, a Corregedoria Nacional recebeu 

os cidadãos para eventuais reclamações, sugestões e questionamentos a respeito da atuação do 

Ministério Público no Espírito Santo. O atendimento foi feito na sede do MPES. 

O relatório da Correição, contendo eventuais determinações e recomendações, servirá para a 

promoção de melhorias na instituição. O documento será submetido ao Plenário do CNMP. 

 
4) NO ESPÍRITO SANTO, CORREGEDORIA NACIONAL DO MP DIALOGA COM PODERES 

JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO 

Em encerramento às visitas institucionais 

realizadas na semana da correição-geral, o 

corregedor nacional do Ministério Público, 

Orlando Rochadel, e o conselheiro do CNMP 

Fábio Stica, estiveram no Tribunal de Justiça do 

Estado do Espírito Santo e na Assembleia 

Legislativa, em Vitória. O Sub-PGJ 

Administrativo e procurador-geral de Justiça 

nomeado, Eder Pontes, acompanhou as visitas.  
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No Tribunal de Justiça, a equipe foi recebida pelo presidente da Casa, o desembargador Sérgio 

Teixeira Gama, que afirmou: “Desejo que o 

CNMP se consolide cada vez mais. Acredito que 

juiz e promotor devem ser parceiros”. 

Já na Assembleia Legislativa, Orlando Rochadel 

conversou com o presidente, deputado Erick 

Musso. Foi registrada a necessidade da 

articulação interinstitucional e da relevância da 

administração pública estar alinhada com o 

interesse público.  

Fonte: Assessoria de Comunicação Social - CNMP 

 
5) CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTA CALENDÁRIO DE 

CORREIÇÕES PARA O SEGUNDO SEMESTRE 

 
O Corregedor Nacional do Ministério Público, 

Orlando Rochadel Moreira, apresentou o novo 

calendário das correições que serão realizadas 

pela Corregedoria Nacional do Ministério Público 

no segundo semestre deste ano em unidades e 

ramos ministeriais. O anúncio foi feito no dia 15 

de maio, durante a 8ª Sessão Ordinária de 2018 

do Plenário do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP). 

 

As novas datas são: 

20 a 24 de agosto: Correição Geral no Estado de Pernambuco. 

24 e 25 de setembro: Correição Ordinária em órgãos de controle disciplinar do Ministério 
Público do Trabalho. 

5 a 8 de novembro: Correição Extraordinária Temática na área de Saúde no Estado do 
Maranhão. 

3 a 7 de dezembro: Correição Geral no Estado de São Paulo. 

Informações: Assessoria de Comunicação Social - CNMP 

 
6) CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO REALIZA CORREIÇÃO TEMÁTICA 

NA ÁREA DE EDUCAÇÃO EM SERGIPE 

Foi realizada no dia 21 de maio, no auditório Promotor de 

Justiça Valdir de Freitas Dantas, a abertura da primeira 

Correição Temática da Corregedoria Nacional do Ministério 

Público sobre Educação e Diálogo no Ministério Público de 

Sergipe. 

As Correições Temáticas que estão sendo implantadas pela 

Corregedoria Nacional seguem a visão de aperfeiçoamento 

das ferramentas de controle e estratégias de atuação. Esse 

modelo está fundamentado na Carta de Brasília, que 

estabeleceu diretrizes objetivando a modernização do 

controle da atividade extrajurisdicional pelas Corregedorias. 
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O Procurador-Geral de Justiça de Sergipe, José Rony Silva Almeida, abriu os trabalhos saudando 

a todos os presentes. “Estamos felizes em receber a equipe da Corregedoria em Sergipe”, disse o 

PGJ ao mencionar a importância do trabalho. Rony Almeida agradeceu a todos do Ministério Público 

de Sergipe que se empenharam para que tudo transcorresse da melhor maneira possível. O PGJ 

mencionou, também, a importância da correição com foco na Educação. “A correição temática 

possibilitará avaliar melhor o trabalho desenvolvido pela Instituição, de modo que possamos cada 

vez mais prestar um serviço de qualidade à população”, salientou. 

O Corregedor-Geral do Ministério Público de 

Sergipe, Carlos Augusto Alcântara Machado, 

salientou que o trabalho correicional, além de 

fazer um diagnóstico e uma avaliação dos 

trabalhos do MP, busca a construção de 

caminhos e soluções para o quesito 

“Educação”. “A população espera um Ministério 

Público eficiente e resolutivo, e a Corregedoria 

atua nesse sentido”, afirmou. 

A primeira palestra do dia ficou por conta do 

Corregedor Nacional, o Conselheiro do CNMP Orlando Rochadel Moreira, que falou sobre a Política 

Nacional de Gestão de Pessoal sob a perspectiva da Recomendação nº 52/2017 do Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP. O Corregedor saudou todos os presentes, agradeceu a 

acolhida da equipe do Ministério Público de Sergipe e fez uma saudação especial ao Coral “Vozes 

da Cidadania”. Rochadel explicou que as Correições Temáticas são um novo paradigma para o 

Ministério Público brasileiro, que aponta para a ampliação do diálogo e aproximação com as 

unidades e seus Membros.  

“QUEREMOS MUDAR ESSA VISÃO PUNITIVA QUE SE TEM DA CORREGEDORIA NACIONAL. VISITAREMOS 

TODOS OS ESTADOS, SEMPRE NESTA FORMATAÇÃO. ACREDITAMOS MUITO QUE O TRABALHO DA 

CORREGEDORIA É PREVENTIVO E EDUCATIVO”, DISSE. “NOSSO OBJETIVO MAIOR É ORIENTAR, MUITO MAIS 

DO QUE DISCIPLINAR”, COMPLETOU O CORREGEDOR NACIONAL. 
 
O evento foi finalizado com a palestra “A humanização da atividade executiva de correições e 

inspeções”, ministrada pelo Coordenador de Correições e Inspeções da Corregedoria Nacional, 

César Henrique Kluge. Segundo ele, a humanização da atividade executiva de correição parte da 

premissa de que antes de serem profissionais, os Membros do Ministério Público brasileiro são 

seres humanos. “Precisamos cuidar do corpo, da mente e do espírito para exercermos com 

plenitude nossa missão constitucional de agente ministerial”, detalhou o Coordenador. Após explicar 

todos os trâmites das inspeções e correições, César promoveu um diálogo, momento no qual os 

Membros e servidores puderam tirar dúvidas e fazer questionamentos. 

 
Presenças 

Além dos já citados, estiveram presentes: Elisiário Sobral, representando o Governador do Estado 

de Sergipe; Luís Fernando Bandeira de Mello, Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério 

Público; José Rômulo Silva Almeida, Procurador-Chefe do Ministério Público Federal em Sergipe; 

Emerson Albuquerque, Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe; Manoel 

Cabral Machado Neto, Promotor de Justiça e Secretário-Geral do Ministério Público de Sergipe; 

Newton Silveira Dias Júnior, Promotor de Justiça e Diretor da Escola Superior do Ministério Público 

de Sergipe; Jorge Costa, representando o Secretário de Estado da Educação; Rinaldo Reis Lima, 

Coordenador-Geral da Corregedoria Nacional; Raymundo Napoleão Ximenes Neto, Chefe de 

Gabinete da Corregedoria Nacional; Rafael Schwez Kurkowski, Coordenador de Atividade 

Disciplinar da Corregedoria Nacional; Samuel Alvarenga Gonçalves, Coordenador de Atividade de 
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Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório da Corregedoria Nacional; Fabiano Mendes 

Rocha e Clístenes Bezerra de Holanda, Membros Auxiliares da Corregedoria Nacional; Dmitri 

Nóbrega, Promotor de Justiça do Ministério Público do Pará, e Marcelo Lima de Oliveira, Promotor 

de Justiça do Ministério Público de Rondônia. 

Informações: Coordenadoria de Comunicação - MPSE 

 
7) MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE PARTICIPAM DO 

“CURSO PRÁTICO DE NEGOCIAÇÃO, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO” 

O membro auxiliar da Corregedoria Nacional 

e Promotor de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, Luciano Luz Badini Martins, ministrou 

o “Curso Prático de Negociação, Mediação e 

Conciliação” para Membros e servidores do 

Ministério Público de Sergipe, no dia 23 de 

maio. O evento foi promovido pela 

Procuradoria-Geral de Justiça do MPSE, por 

intermédio da Escola Superior, em parceria 

com o Conselho Nacional do Ministério 

Público – CNMP. O Coordenador-Geral da Corregedoria Nacional, Rinaldo Reis Lima, também 

participou da atividade. 

Foram apresentadas reflexões sobre as ondas de acesso à Justiça, a maneira adequada de se 

tratar e solucionar os conflitos, a necessidade da atuação preventiva do Ministério Público e 

aspectos de negociação, mediação e conciliação trazidos pelo novo Código de Processo Civil (CPC) 

e pela Resolução nº 118/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 

Durante a abordagem prática, foi aplicado o método autocompositivo, com explanações de como 

usar as técnicas de negociação e autocomposição em audiências e na celebração de termos de 

ajustamento de conduta (TACs).  

Informações: Coordenadoria de Comunicação - MPSE 

 
8) CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIALOGA SOBRE EDUCAÇÃO EM 

VISITA AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SERGIPE 

O Corregedor Nacional do Ministério 

Público, Orlando Rochadel Moreira, 

reuniu-se com o Procurador-Chefe do 

Ministério Público Federal em Sergipe, 

Rômulo Almeida, e com Procuradores do 

Ministério Público Federal em Sergipe, na 

quarta-feira, 23 de maio, para tratar do 

tema Educação. O encontro ocorreu 

durante a Correição Temática no Ministério 

Público na região. 

Na reunião, Rochadel ressaltou que a 

vinda da Corregedoria a Sergipe teve a finalidade de verificar o que pode ser feito para mudar as 

condições da educação no Estado. “Vamos fazer um diagnóstico da atuação do Ministério Público 

em relação ao tema e apontar ações para melhorar a Educação sergipana”.  
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Por sua vez, Rômulo Almeida afirmou: “a vinda da Corregedoria é importante para verificar a 

regularidade da nossa atuação e das nossas boas práticas, bem como para trazer propostas de 

melhorias nos serviços prestados pelo MPF em Sergipe”. 

Presenças - Além do Corregedor Nacional e do procurador-chefe do Ministério Público Federal em 

Sergipe, também participaram da reunião: o Coordenador-Geral da Corregedoria Nacional, Rinaldo 

Reis Lima; o Coordenador de Correições e Inspeções da Corregedoria Nacional, Cesar Henrique 

Kluge; o Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional, Fabiano Mendes Rocha; o Chefe de Gabinete 

da Corregedoria Nacional, Raymundo Napoleão Ximenes Neto; o Coordenador de Atividade 

Disciplinar da Corregedoria Nacional, Rafael Schwez Kurkowski; e o Coordenador substituto de 

Atividade de Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório da Corregedoria Nacional, Samuel 

Alvarenga Gonçalves. Os Procuradores da República que atuam no Ministério Público Federal em 

Sergipe Ramiro Rockenbach, Gilson Monteiro, João Bosco Araújo, Eunice Dantas, Heitor Soares, 

Flávio Matias, Leonardo Martinelli e Antonélia Carneiro também estavam presentes. 

Informações: Coordenadoria de Comunicação - MPSE 

 
9) CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO REALIZA VISITA INSTITUCIONAL 

À PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO EM SERGIPE 

Como parte das atividades da Correição 

Temática sobre Educação e Diálogo no 

Ministério Público em Sergipe, o Corregedor 

Nacional do Ministério Público, Orlando 

Rochadel Moreira, realizou visita institucional 

à Procuradoria Regional do Trabalho em 

Aracaju/SE, no dia 24 de maio. 

Na ocasião, houve a reunião entre Orlando 

Rochadel e os Procuradores do Trabalho 

que atuam em Sergipe. A pauta do encontro 

abordou temas como as atividades de correição da Corregedoria Nacional do Ministério Público e 

matérias de relevância institucional para o Ministério Público do Trabalho que tramitam no Conselho 

Nacional do Ministério Público. 

Acompanharam o Corregedor Nacional os seguintes Membros da Corregedoria Nacional do 

Ministério Público: o Coordenador-Geral, Rinaldo Reis Lima; o Chefe de Gabinete, Raymundo 

Napoleão Ximenes Neto; o Coordenador de Correições e Inspeções, Cesar Henrique Kluge; o 

Coordenador de Atividade Disciplinar, Rafael Schwez Kurkowski; o Coordenador substituto de 

Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório, Samuel Alvarenga Gonçalves; e os Membros 

Auxiliares Arion Rolim Pereira e Daniel dos Santos Rodrigues. 

Também participaram da reunião o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público e 

Procurador Regional do Trabalho, Sebastião Vieira Caixeta; o Procurador do Trabalho e Procurador-

Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região, Emerson Albuquerque Resende; a 

Procuradora Regional do Trabalho Vilma Amorim; e os Procuradores do Trabalho do Ministério 

Público do Trabalho em Sergipe, Adroaldo Bispo, Alexandre Alvarenga, Adson Nascimento, Albérico 

Neves Mário Cruz, Ricardo Carneiro e Vanderlei Avelino. 

Informações: Assessoria de Comunicação Social – CNMP 
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10) CORREGEDORIA NACIONAL PARTICIPA DA 112ª Reunião dos Corregedores-Gerais do 

MINISTÉRIO PÚBLICO dos Estados e DA União 

O Estado de Sergipe sediou, nos dias 24 e 

25 de maio, a 112ª Reunião dos 

Corregedores-Gerais do Ministério Público 

dos Estados e da União. O evento, realizado 

no Auditório Oviêdo Teixeira, no hotel Real 

Classic, foi promovido pelo Conselho 

Nacional dos Corregedores-Gerais do 

Ministério Público dos Estados e da União 

(CNCGMPEU) e contou com o apoio da 

Procuradoria-Geral de Justiça e da 

Corregedoria-Geral do Ministério Público de Sergipe e da Associação Sergipana do Ministério 

Público (ASMP). 

A abertura da reunião foi feita pelo Procurador-Geral de Justiça José Rony Silva Almeida, que deu 

boas vindas a todos em nome do Ministério Público de Sergipe. “As instituições só funcionam como 

muita harmonia, integração e união de esforços. No MP sergipano há uma sintonia muito grande 

com a corregedoria e com os demais órgãos internos, cada um respeitando o espaço institucional 

do outro. E, assim, estamos colhendo o resultado dessa união. Somos todos Ministério Público e 

tudo que é feito para a instituição, seja bom ou ruim, atinge a todos. Os temas debatidos nesse 

encontro são de extrema relevância para a melhoria da atuação de todo o MP”, frisou. 

O Coordenador-Geral da Corregedoria Nacional, Rinaldo Reis Lima, falou em nome do Corregedor 

Nacional, Orlando Rochadel Moreira: “É sempre muito bom estar com todos vocês, excelente estar 

em Sergipe, terra maravilhosa, onde sempre somos tão bem recebidos. Desejamos uma reunião 

bastante produtiva”, disse. 

Apresentação da Corregedoria Nacional 

Além das apresentações dos painéis, houve uma explanação da Corregedoria Nacional do CNMP. 

O Corregedor Nacional Orlando Rochadel Moreira e equipe destacaram algumas inovações da 

Corregedoria Nacional. 

A equipe falou sobre a proposta de trabalho conjunto entre Corregedoria Nacional e o Conselho 

Nacional de Corregedores Nacionais, com o objetivo de estabelecer parâmetros para aferição da 

resolutividade e qualidade na atuação ministerial; apresentou o primeiro passo na elaboração de 

uma tabela pelo Grupo de Trabalho formado no âmbito da Corregedoria Nacional, a partir dos quais 

serão estabelecidos critérios objetivos de aferição da resolutividade; explicou o procedimento que 

seria adotado para cumprir o calendário apresentado pelo Corregedor Nacional (com o 

encaminhamento de ofício solicitando sugestões às corregedorias locais sobre a tabela); 

apresentou o Sistema Nacional de Correições e Inspeções (SNCI); tratou de alguns pontos do 

procedimento disciplinar no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público; e esclareceu 

aspectos do Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (SIND). 

“DESDE QUE ASSUMIMOS A CORREGEDORIA NACIONAL, TEMOS TIDO UM ABSOLUTO RESPEITO POR CADA 

UM. A MINHA PRESENÇA E DA MINHA EQUIPE NESTE EVENTO É SINAL DISSO. SOMOS SOLDADOS DE VOCÊS E 

ESTAMOS LÁ PARA SERVI-LOS, ESSA É A NOSSA FUNÇÃO. ÀS VEZES CONCORDAMOS, OUTRAS 

DISCORDAMOS, MAS O IMPORTANTE É QUE ESTAMOS CAMINHANDO FIRMES. A CORREGEDORIA NACIONAL 

ESTÁ À DISPOSIÇÃO DE TODOS”, FRISOU ORLANDO ROCHADEL. 

Informações: Assessoria de Comunicação do MPE-SE. 
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11) CURSO “NEGOCIAÇÃO, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO” COMO MÉTODOS DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS FOI MINISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO EM TOCANTINS 

O Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional 

e Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais, Luciano Luz Badini 

Martins, ministrou “Curso Prático de 

Negociação, Mediação e Conciliação” para 

Membros e servidores do Ministério Público 

do Estado de Tocantins, em parceria com o 

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional do MPTO, no dia 11 de maio.  

A atividade faz parte das ações estratégicas 

da Corregedoria Nacional relativas à 

Estratégia Nacional de Não Judicialização (ENAJUD) e é desenvolvida em parceria com a Unidade 

de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. No evento, Luciano Badini 

falou sobre a satisfação de voltar ao Estado de Tocantins, trazendo à discussão um tema tão 

relevante para a solução de conflitos. Segundo o promotor, o Ministério Público deve ser resolutivo, 

encarando a judicialização como exceção:  

“A negociação, mediação e conciliação não deve ser alternativa secundária à Justiça formal, mas 

sim um meio a mais de resolução de conflitos de forma mais célere”, explicou, ao denominar o 

momento atual como “terceira onda de acesso à Justiça”.  

Badini fez explanações e interagiu com Membros e servidores, fazendo com que os participantes 

refletissem acerca de suas atuações práticas. 

A Coordenadora do Cesaf do Ministério Público do Estado de Tocantins, Procuradora de Justiça 

Vera Nilva Álvares Rocha Lira, destacou que a atualização dos integrantes do órgão faz-se 

necessária, diante das transformações pelas quais passa a sociedade. 

Na ocasião, também esteve presente o Coordenador de Inovações, Evolução Humana e Estágio 

Probatório da Corregedoria Nacional e Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de 

Rondônia, Samuel Alvarenga Gonçalves. 

Destaca-se que a Resolução nº 118, de 1º de dezembro de 2014, do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), instituiu a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição, com o 

objetivo de assegurar a promoção da Justiça e a máxima efetividade dos direitos e interesses que 

envolvam a atuação institucional, em especial mediante a utilização de mecanismos de 

autocomposição, dentre os quais encontram-se: negociação, mediação, conciliação, processo 

restaurativo e convenções processuais. 

Informações: Assessoria de Comunicação Social - MPTO 

 
 
12) CORREGEDORIA NACIONAL AVALIARÁ A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

A Corregedoria Nacional do Ministério Público realizará, entre os dias 20 e 24 de agosto, correição-

geral no estado de Pernambuco. Neste período, uma equipe composta por Membros e servidores 

do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) fará a verificação do eficiente funcionamento 

dos serviços prestados no Estado pelo Ministério Público da União (Ministério Público Federal, 

Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Militar) e pelo Ministério Público Estadual. 
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O objetivo é avaliar a efetividade da atuação funcional dos órgãos de forma que seja possível 

mensurar se as instituições do Ministério Público estão devidamente estruturadas para atender com 

efetividade às carências sociais, e se os Membros e servidores estão atuando de forma harmônica 

e coordenada para produzir resultados práticos para os cidadãos. 

Os trabalhos da Corregedoria Nacional do Ministério Público avaliarão a atuação meio e fim do 

órgão, de modo que 19 equipes estarão distribuídas no Recife e em cidades-polo como Caruaru, 

Petrolina, Cabo de Santo Agostinho, Garanhuns, Salgueiro e Serra Talhada. Haverá, ainda, enfoque 

na área temática da infância e juventude, com visitas aos órgãos de execução do Ministério Público 

e às unidades de internação, semiliberdade e acolhimento para crianças e adolescentes. 

Durante a correição, a equipe da Corregedoria Nacional também fará atendimento direto ao público. 

Sugestões, reclamações, elogios e denúncias em relação às instituições inspecionadas serão 

registrados pela Corregedoria. Os locais e horários de atendimento serão divulgados em breve no 

Portal do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Preparação 

Em função dos trabalhos correicionais, no dia 

07 de junho, integrantes da Corregedoria 

Nacional do Ministério Público reuniram-se 

com representantes do Ministério Público do 

Estado de Pernambuco (MP/PE) e dos ramos 

do MPU para apresentar a metodologia do 

trabalho que será realizado em todas as 

instâncias do órgão sediadas em Pernambuco. 

O encontro aconteceu no Salão dos Órgãos 

Colegiados, na sede do MP/PE. 

Na ocasião, o Coordenador-Geral da Corregedoria Nacional, Rinaldo Reis Lima, destacou que a 

atividade correicional “é de parceria, buscando melhorar a prestação de serviço do MP brasileiro, e 

não tem a finalidade apenas de procurar erros e punir os responsáveis”. Ele ainda informou aos 

presentes que a Corregedoria está aberta a receber sugestões de todos os Membros, a fim de 

aprimorar sua atuação. 

Ainda estiveram no evento o Coordenador de Correições e Inspeções da Corregedoria Nacional, 

Cesar Henrique Kluge (foto); e os Membros Auxiliares Fabiano Mendes Rocha e Clístenes Bezerra 

de Holanda. 

Informações: Assessoria de Comunicação Social - CNMP 

 

13) COORDENADOR-GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL PARTICIPA DE SEMINÁRIO DE 

INCENTIVO À AUTOCOMPOSIÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Coordenador-Geral da Corregedoria 

Nacional, Rinaldo Reis Lima, participou da 

abertura do II Seminário Nacional de Incentivo 

à Autocomposição no Ministério Público, no dia 

14 de junho, no edifício-sede do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP), em 

Brasília - DF. O evento foi promovido pela 

Unidade Nacional de Capacitação do Ministério 

Público (UNCMP) e teve dois dias de duração. 
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Rinaldo Reis destacou que o Corregedor Nacional, Orlando Rochadel Moreira, investe muito na 

Autocomposição, vista como importante ferramenta estratégica para o futuro do Ministério Público 

brasileiro. “Ainda há muito o que estruturar para que o Ministério Público atue mais concreta e 

corretamente na não judicialização”, disse. Ele complementou afirmando que “judicializar só 

prolonga o problema; precisamos trabalhar novos mecanismos que tragam resolutividade e 

soluções para a sociedade”. 

O Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional Luciano Luz Badini também participou da abertura do 

evento. Badini, que é o promotor de Justiça representante do Ministério Público junto à Estratégia 

Nacional de Não Judicialização (Enajud), disse que o grande desafio do seminário, uma vez que os 

Núcleos Permanentes de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público já estão bem 

estruturados e produzindo conhecimento, é estabelecer os próximos passos a serem trilhados 

nessa área. “Este evento tem a finalidade de definir os rumos interessantes que possam ser 

tomados por todos nós”, afirmou. 

Na sequência à abertura, os presentes puderam assistir à palestra “Atuação resolutiva do Ministério 

Público”, ministrada pelo Membro aposentado do Ministério Público do Estado de São Paulo 

Marcelo Goulart, e a palestra “Ética e coerência na autocomposição”, proferida pelo advogado, 

mediador e árbitro Adolfo Braga. O evento também contou com várias mesas de diálogo, das quais 

participaram os representantes dos Núcleos Permanentes de Incentivo à Autocomposição do 

Ministério Público. 

Informações: Assessoria de Comunicação Social - CNMP 

 
14) REUNIÃO DE TRABALHO CONSOLIDA PROPOSTA DE ATO NORMATIVO SOBRE 

PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DE RESOLUTIVIDADE E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS 

MEMBROS E DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 

 

Membros da Corregedoria Nacional reuniram-

se com representantes das Corregedorias-

Gerais das Unidades do Ministério Público, nos 

dias 19 e 20 de junho, em Brasília – DF, para 

tratar de proposta de ato normativo sobre 

parâmetros para avaliação de resolutividade e 

qualidade da atuação dos Membros e das 

Unidades do Ministério Público brasileiro. 

 A Reunião foi presidida pelo Coordenador-Geral da Corregedoria Nacional, Rinaldo Reis Lima, que 

falou sobre a importância do aumento da resolutividade para uma maior efetividade das atividades 

desenvolvidas pelo Ministério Público. 

O Coordenador da Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório da 

Corregedoria Nacional, Jairo Cruz Moreira, contextualizou o tema por meio de slides, compilação 

de normas e atos de referência, além de destacar o papel da Corregedoria Nacional na realização 

deste trabalho. 

Além dos representantes das Corregedorias-Gerais de diversas Unidades do Ministério Público 

brasileiro, também estiveram presentes na Reunião o Coordenador da Coordenadoria de 

Correições e Inspeções da Corregedoria Nacional, Cesar Henrique Kluge; o Coordenador Substituto 

da Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório, Samuel Alvarenga 

Gonçalves; e os Membros Auxiliares Adriano Teixeira Kneipp, Arion Rolim Pereira, Daniel Rodrigues 

dos Santos e Gregório Assagra de Almeida. 
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15) CORREGEDOR NACIONAL ASSINA RECOMENDAÇÃO DE CARÁTER GERAL QUE 

DISPÕE SOBRE PARÂMETROS PARA A AVALIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE E DA 

QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS MEMBROS E DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

PELAS CORREGEDORIAS-GERAIS 

O Corregedor Nacional do Ministério Público, 

Orlando Rochadel Moreira, assinou na tarde do 

dia 21 de junho, na sede do Conselho Nacional 

do Ministério Público, em Brasília – DF, a 

Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN 

N.º 02/2018 (Recomendação de Aracaju), 

documento que dispõe sobre parâmetros para 

a avaliação da resolutividade e da qualidade da 

atuação dos Membros e das Unidades do 

Ministério Público pelas Corregedorias-Gerais, 

além de estabelecer outras diretrizes. 

No ato da assinatura da Recomendação, estiveram presentes o Coordenador de Correições e 

Inspeções da Corregedoria Nacional, Cesar Henrique Kluge; o Coordenador e o Coordenador 

Substituto da Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório, Jairo Cruz 

Moreira e Samuel Alvarenga Gonçalves; e os Membros Auxiliares Arion Rolim Pereira e Gregório 

Assagra de Almeida.  

A Recomendação de Aracaju foi resultado de um minucioso trabalho dos Membros da Corregedoria 

Nacional, por meio de Grupo de Trabalho criado especialmente para este fim, além de reuniões com 

Corregedorias-Gerais de diversas Unidades do Ministério Público brasileiro, que contribuíram com 

sugestões para a elaboração final do documento.  

 
16) RECOMENDAÇÃO ESTABELECE PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE 

NA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Foi publicada no dia 28 de junho, no Diário 

Eletrônico do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), a 

Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN 

nº 2/2018, que dispõe sobre parâmetros para 

a avaliação da resolutividade e da qualidade 

da atuação dos Membros e das unidades do 

Ministério Público pelas Corregedorias-

Gerais. 

Entende-se por atuação resolutiva aquela 

por meio da qual o Membro ou a Unidade do 

Ministério Público, em suas atribuições, contribui decisivamente para prevenir ou solucionar, de 

modo efetivo, o conflito, o problema ou a controvérsia envolvendo a concretização de direitos ou 

interesses para cuja defesa e proteção é legitimado o Ministério Público, bem como para prevenir, 

inibir ou reparar adequadamente a lesão ou ameaça a esses direitos ou interesses e efetivar as 

sanções aplicadas judicialmente em face dos correspondentes ilícitos, assegurando-lhes a máxima 

efetividade possível por meio do uso regular dos instrumentos jurídicos que lhe são disponibilizados. 

A Recomendação está dividida em nove capítulos. O primeiro deles trata dos princípios e diretrizes 

que devem guiar as Corregedorias-Gerais na avaliação, orientação e fiscalização qualitativa da 

resolutividade. Entre esses princípios estão, por exemplo, a utilização adequada e racional dos 
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mecanismos de judicialização e a atuação célere e eficiente na condução dos procedimentos que 

presidir. 

Há também um capítulo específico sobre a avaliação da resolutividade. No artigo 13, está disposto 

que a equipe correicional deve sempre aferir se foi priorizada a resolução extrajudicial do conflito 

que esteja causando lesão ou ameaça a direitos relativos às atribuições do Ministério Público. Neste 

mesmo capítulo, aparece também a recomendação de avaliar a atuação do membro ou da unidade 

do MP levando-se em consideração o Planejamento Estratégico Institucional e o Plano Geral de 

Atuação Funcional. 

No capítulo VII, encontram-se as medidas que podem ser adotadas e propostas pela equipe 

correicional. Essa equipe pode, por exemplo, sugerir, na conclusão dos trabalhos, recomendações 

sem efeito vinculativo, elogios ou anotações na ficha funcional e outras medidas adequadas a caso 

específico, inclusive o acordo de resultados. 

O acordo de resultados, por sua vez, também é tema da recomendação. Entre as disposições está 

a de que o acordo, regido pelos princípios da eficiência, adequação e razoabilidade, não impede a 

instauração de Reclamação Disciplinar quando for constatada hipótese de falta funcional. 

Informações: Assessoria de Comunicação Social - CNMP 

 
17) CORREGEDOR NACIONAL PARTICIPA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS (CNPG) EM GOIÂNIA – GO 

O Corregedor Nacional do Ministério Público, 

Orlando Rochadel Moreira, participou de 

reunião ordinária do Conselho Nacional dos 

Procuradores-Gerais de Justiça dos 

Ministérios Públicos dos Estados e da União 

(CNPG) no dia 28 de junho, em Goiânia, na 

sede do Ministério Público do Estado de 

Goiás. 

Na ocasião, foram tratados temas como a 

discussão sobre Procedimentos Internos de 

Comissão destinada a acompanhar o Projeto de Lei nº 233, de 2015, do Senado Federal, que dispõe 

sobre inquérito civil, procedimentos administrativos correlatos a cargo do Ministério Público para a 

colheita de provas e sobre peças de informação previstos na Constituição Federal; e do substitutivo 

do Projeto de Lei 8.045/2010, da Câmara dos Deputados, que trata do novo Código Processual 

Penal. 

Outro assunto discutido na Reunião foi a apresentação, pelo Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul, de Nota Técnica sobre a proposição 1.00448/2018-14, que trata de proposta de 

Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público sobre a possibilidade de celebração de 

termo de ajustamento de conduta, no âmbito do Ministério Público brasileiro, no exercício do poder 

disciplinar.  

Por fim, houve ainda a aprovação da prestação de contas da Gestão 2017/2018 do Conselho 

Nacional de Procuradores-Gerais. 

Informações: Assessoria de Comunicação Social - MPGO 
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ANEXO II- Recomendação de Aracaju 
 

 
 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
 
 
 

 

RECOMENDAÇÃO DE CARÁTER GERAL CNMP-CN N.º 02, DE 21 DE JUNHO DE 2018. 
 

 
Dispõe sobre parâmetros para a avaliação 
da resolutividade e da qualidade da 
atuação dos Membros e das Unidades do 
Ministério Público pelas Corregedorias-
Gerais e estabelece outras diretrizes. 

 

 

O CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 

atribuições conferidas pelo art. 130-A, § 2º, inciso II, e § 3º, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, em conformidade com os termos do art. 18, inciso X, da Resolução n.º 92, de 13 

de março de 2013 (Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público), e 

 

PRIMEIRA PARTE 

DOS CONSIDERANDOS 

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é garantia constitucional fundamental de 

acesso à Justiça (arts. 3º, 5º, § 2º, 127 e 129, todos da CR/1988), sendo necessário o 

aprimoramento da sua atuação jurisdicional e extrajurisdicional visando à concretização e à 

efetivação dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais afetos às atribuições 

constitucionais da Instituição; 

 

CONSIDERANDO que as Corregedorias são garantias constitucionais fundamentais 

da sociedade e do indivíduo voltadas para a avaliação, orientação e fiscalização das atividades do 

Ministério Público, pelo que devem ser dotadas de estrutura e autonomia adequadas à consecução 

de seus objetivos Institucionais; 
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CONSIDERANDO o teor da Carta de Brasília, aprovada no 7º Congresso Brasileiro de 

Gestão, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em 22 de setembro de 2016, em 

Brasília, e, especialmente, a necessidade de aprimorar-se a atuação do Ministério Público visando 

à sua efetividade e ao seu impacto social; 

 

CONSIDERANDO os princípios, as diretrizes, os processos e os subprocessos de 

gestão de pessoas, bem como a governança, todos estabelecidos na Recomendação CNMP n.º 52, 

de 28 de março de 2017, que recomenda aos órgãos do Ministério Público brasileiro a 

implementação da Política Nacional de Gestão de Pessoas; 

 

CONSIDERANDO o teor da Resolução CNMP n.º 146, de 21 de junho de 2016, que 

dispõe sobre as diretrizes administrativas e financeiras para a formação de Membros e servidores 

do Ministério Público e cria, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, a Unidade 

Nacional de Capacitação do Ministério Público; 

 

CONSIDERANDO as diretrizes da Resolução CNMP n.º 147, de 21 de junho de 2016, 

que dispõe sobre o planejamento estratégico nacional do Ministério Público e estabelece diretrizes 

para o planejamento estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, das Unidades e dos 

Ramos do Ministério Público; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNMP n.º 149, de 26 de julho de 2016, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de realização de correições e inspeções no âmbito do Ministério Público da 

União e dos Estados e institui o Sistema Nacional de Correições e Inspeções no âmbito do Conselho 

Nacional do Ministério Público; 

 

CONSIDERANDO a Recomendação n.º 54, de 28 de março de 2017, que dispõe sobre 

a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público brasileiro; 

 

CONSIDERANDO as diretrizes fixadas pela Recomendação de Caráter Geral CNMP-

CN n.º 01, de 15 de março de 2018, que dispõe sobre princípios gerais sobre a formação, a gestão 

e a evolução humana no estágio probatório;  

 

CONSIDERANDO que o Mapa Estratégico Nacional inclui o fortalecimento e o 

aprimoramento do Ministério Público brasileiro, assegurando sua autonomia e unidade para uma 

atuação responsável e socialmente efetiva, estabelecendo, entre os processos elencados para 

alcançar seus resultados institucionais, a importância de se intensificarem parcerias e trabalhos em 
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redes de cooperação com os setores público e privado, com a sociedade civil organizada e com a 

comunidade em geral; 

 

CONSIDERANDO, especialmente, os debates iniciados na 112ª Reunião Ordinária do 

Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público (CNCGMPEU), ocorrida na 

cidade de Aracaju/SE, que culminaram com a apresentação de propostas pelo CNCGMPEU e pelas 

Corregedorias-Gerais; 

 

CONSIDERANDO, por fim, a importância de se estabelecerem orientações gerais para 

a aferição e a avaliação de atividades resolutivas e da qualidade da atuação, com a fixação de 

diretrizes às Unidades do Ministério Público brasileiro, principalmente às suas Corregedorias, 

respeitadas as particularidades e a autonomia de cada Unidade e Ramo do Ministério Público 

brasileiro, 

 

RESOLVE EXPEDIR A PRESENTE RECOMENDAÇÃO DE CARÁTER GERAL, 

FIXANDO-SE AS DIRETRIZES ORIENTADORAS A SEGUIR: 

 

SEGUNDA PARTE 

DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES PARA A AVALIAÇÃO, ORIENTAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE E DA QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS MEMBROS E 

DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES GERAIS 

 

Art. 1º Para a avaliação, a orientação e a fiscalização qualitativas da resolutividade 

das atividades dos Membros e das Unidades do Ministério Público brasileiro nos planos extrajudicial 

e judicial, envolvendo a atuação criminal, cível, tutela coletiva e especializada, respeitadas as 

peculiaridades das funções e atribuições de cada Unidade Institucional, serão considerados, entre 

outros, os seguintes princípios e diretrizes:  

I - conhecimento das deficiências sociais e das causas locais;  

II - capacidade de articulação, sobretudo no que tange à identificação dos campos 

conflituosos; 

III - autoridade ética para mediar demandas sociais, aferida pela capacidade para o 

exercício de liderança a partir da força do melhor argumento na defesa da sociedade e do regime 

democrático; 
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IV - capacidade de diálogo e de construção do consenso; 

V - senso de oportunidade para o desencadeamento das atuações que levem em 

consideração as situações de lesão ou de ameaça aos direitos fundamentais; 

VI - atuação preventiva, amparada no compromisso com ganhos de efetividade na 

atuação institucional, voltada notadamente para evitar a prática, a continuidade e a repetição de 

ilícitos ou para promover a sua remoção; 

VII - atuação atrelada à proteção e à efetivação dos direitos e das garantias 

fundamentais; 

VIII - realização precedente de pesquisas e investigações eficientes sobre os fatos, em 

suas múltiplas dimensões e em sede procedimental, como base para a atuação resolutiva e 

qualificada; 

IX - utilização de mecanismos e instrumentos adequados às peculiaridades de cada 

situação; 

X -  utilização de ambientes de negociação que facilitem a participação social e a 

construção da melhor decisão para a sociedade; 

XI - contribuição para a participação da comunidade diretamente interessada; 

XII - utilização racional e adequada dos mecanismos de judicialização; 

XIII - atuação voltada para a garantia do andamento célere e da duração razoável dos 

feitos sob a responsabilidade do Ministério Público, inclusive mediante a interposição de recursos e 

a realização de manifestações orais; 

XIV - atuação tempestiva e efetiva, com aptidão para evitar a prática e/ou 

imediatamente estancar a continuidade ou a repetição dos ilícitos, ou para removê-los, 

independentemente de ocorrência de dolo, culpa ou dano; 

XV - atuação efetiva capaz de garantir a integral reparação dos danos nos seus 

múltiplos aspectos; 

XVI - adoção de instrumento que permita o acompanhamento contínuo da tramitação, 

instrução e fiscalização dos procedimentos investigatórios prioritários e dos processos judiciais mais 

relevantes; 

XVII - atuação efetiva na tutela coletiva e na propositura de ações individuais em 

situações absolutamente necessárias, sem prejuízo dos atendimentos individuais e dos 

encaminhamentos devidos; 

XVIII - atuação alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional, aos Planos Gerais 

de Atuação, aos Programas de Atuação Funcional e aos respectivos Projetos Executivos, com o 

cumprimento de metas Institucionais, sem prejuízo da atuação em projetos específicos necessários 

para a resolução de questões decorrentes de particularidades locais; 

XIX - assiduidade e gestão administrativa eficiente e proativa das Unidades, das 

atribuições ou dos serviços do Ministério Público; 
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XX - atuação célere e eficiente na condução dos procedimentos de investigação que 

presidir, bem como efetiva contribuição para a rápida conclusão de procedimentos extrajudiciais e 

processos judiciais em que atuar; 

XXI - adoção de todas as medidas e providências para a resolução humanizada dos 

conflitos, controvérsias e problemas. 

§ 1º Para a aferição da resolutividade material da atuação dos Membros e das 

Unidades do Ministério Público, a Equipe Correicional avaliará, a partir notadamente dos dados e 

das informações apresentados pelas unidades ou pelos Membros correicionados ou inspecionados, 

os impactos sociais e a efetividade social da atuação.  

§ 2º Para os fins do disposto no § 1º deste artigo, serão considerados como 

resolutividade material os impactos sociais diretos, indiretos e reflexos da atuação jurisdicional ou 

extrajurisdicional das unidades ou dos Membros correicionados ou inspecionados, tais como as 

mudanças de atitudes e de comportamentos, o aperfeiçoamento de estruturas de atendimento, a 

cessação ou a remoção de ilícitos e a reparação dos danos.  

§ 3º Para fins de avaliação qualitativa da atuação e para a adoção das medidas 

cabíveis, a Equipe Correicional poderá avaliar e aferir ainda, sempre que possível, os efeitos sociais 

negativos diretos, indiretos ou reflexos nos casos de atuação inadequada ou de omissão de atuação 

pelos membros ou pelas unidades correicionadas ou inspecionadas. 

 

Art. 2º A Equipe Correicional avaliará o cumprimento das formalidades exigidas para 

a realização da correição e a regularidade da utilização dos instrumentos de protocolo, registro, 

distribuição e andamento de expedientes internos e externos, observando, entre outros, o seguinte: 

I - período de exercício do órgão na unidade; 

II - residência na comarca ou no local em que oficia;  

III - compatibilidade efetiva de eventual exercício do magistério com as funções 

exercidas no Ministério Público; 

IV - cooperações cumulativas envolvendo outros órgãos ou unidades;  

V - eventuais afastamentos das atividades; 

VI - utilização adequada dos sistemas oficiais e disponíveis de registro e controle de 

expedientes; 

VII - verificação do fluxo (entrada e saída) quantitativo de expedientes externos, bem 

como movimentação dos procedimentos internos; 

VIII - regularidade formal e duração razoável dos expedientes, com solução adequada; 

IX - produção mensal de cada membro lotado na unidade, bem como eventual saldo 

remanescente; 
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X - cumprimento dos prazos processuais, com ênfase no planejamento da atuação e 

em atenção à duração razoável dos processos e procedimentos e às necessidades concretas do 

direito material que se quer resguardar; 

XI - adequação técnica, terminológica e fática das manifestações processuais e 

procedimentais, com nível argumentativo compatível com a complexidade do objeto da questão; 

XII - organização do atendimento ao público e comparecimento aos atos de que deva 

participar ou dos que deva realizar/acompanhar; 

XIII - realização das visitas/inspeções determinadas pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público, com os devidos registros em livros ou sistemas apropriados; 

XIV - experiências inovadoras ou destacadas pelo método empregado ou pelo 

resultado alcançado; 

XV - eficiência e capacidade de trabalho da unidade correicionada ou inspecionada.  

Parágrafo único. A Equipe Correicional aferirá ainda se o membro do Ministério 

Público tem empreendido esforços visando ao seu aperfeiçoamento funcional, principalmente por 

intermédio da participação em seminários, congressos, cursos de pós-graduação, cursos de 

aperfeiçoamento e capacitação realizados pela Unidade Nacional de Capacitação do Ministério 

Público ou pelas Escolas Institucionais do Ministério Público, além de publicações de livros ou 

artigos relacionados com as suas atividades institucionais. 

 

 
CAPÍTULO II 

DA GESTÃO E DO DIMENSIONAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Seção I 

Da Gestão Administrativa 

 

Art. 3º Para fins de avaliação, orientação e fiscalização da atividade correicional, será 

considerada a eficiência administrativa e a gestão dos recursos humanos, materiais e tecnológicos 

da unidade correicionada, verificando-se os seguintes aspectos: 

I - desenvolvimento contínuo do ser humano nos seus múltiplos aspectos, por meio da 

valorização, do estímulo à aprendizagem e da orientação de resultados para a sociedade; 

II - promoção da humanização do ambiente e das relações de trabalho, com o 

fortalecimento dos princípios da dignidade da pessoa humana, valorização social do trabalho, 

isonomia e equidade; 

III - incentivo ao autoconhecimento, ao desenvolvimento integral do ser e de suas 

múltiplas necessidades, mediante a construção e o fortalecimento do significado do trabalho para o 

indivíduo e para a sociedade; 



34/52  

IV - promoção da inclusão, da acessibilidade, da integração e do caráter cooperativo 

nas relações de trabalho, com respeito à diversidade; 

V - fomento da gestão do conhecimento, por meio da compreensão dos processos de 

trabalho das diversas áreas, da sistematização, da comunicação adequada e da disseminação do 

conhecimento, principalmente para facilitar a visão sistêmica das necessidades Institucionais; 

VI - identificação, valorização e aprimoramento dos conhecimentos, das habilidades e 

das atitudes, como mecanismo de desenvolvimento de cultura orientada para resultados, 

objetivando o alcance dos objetivos estratégicos do Ministério Público brasileiro; 

VII - elaboração de estratégias, planos e ações de capacitação com base na gestão 

por competências; 

VIII - dimensionamento e distribuição da força de trabalho, com base nas competências 

dos seus integrantes, nos critérios de produtividade e na variabilidade das condições de atuação, 

visando à racionalização e à eficácia dos recursos; 

IX - realização de ações para melhoria do ambiente organizacional e da qualidade de 

vida no trabalho, incluindo a promoção da saúde ocupacional, da segurança no trabalho e do bem-

estar das pessoas; 

X - implantação de ações contínuas e efetivas que permitam administrar conflitos e 

prevenir o assédio e o sofrimento no trabalho, na busca pela excelência do serviço prestado à 

sociedade; 

XI - uso adequado e sustentável dos recursos materiais e financeiros da unidade. 

 

Art. 4º Para se considerar adequada a gestão administrativa, serão observados, à luz 

do princípio da razoabilidade, os seguintes parâmetros da unidade correicionada, entre outros: 

I - as condições de trabalho, aferidas pelo espaço físico da unidade, pelos 

equipamentos e materiais de expediente disponíveis e pelo número de pessoal de apoio; 

II - a gerência eficiente dos recursos humanos, com controle de frequência e justa e 

eficiente distribuição das tarefas; 

III - a utilização de tecnologia de informação e equipamentos disponíveis para o 

exercício das atividades; 

IV - a existência de plano de atuação ou prática equivalente na Promotoria, 

Procuradoria, Ofício ou respectiva unidade de trabalho alinhados ao planejamento estratégico ou 

estabelecidos a partir de problemas relacionados com particularidades locais; 

V - o gerenciamento dos recursos humanos, contemplando a avaliação de 

desempenho e o estágio probatório para fins de aquisição de estabilidade; 

VI - a estipulação de metas e prioridades na execução dos serviços auxiliares; 

VII - a divisão racional de trabalho envolvendo os serviços auxiliares e colaboradores; 
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VIII - o inventário atualizado dos feitos, com conhecimento e controle dos acervos 

judicial e extrajudicial, bem como da medida de desobstrução/congestionamento dos serviços da 

unidade;  

IX - a agenda institucional de visitas, reuniões e audiências;   

X - o controle de produtividade dos serviços auxiliares. 

 

Seção II 

Da Gestão Finalística 

 

Art. 5º Para fins de avaliação, orientação e fiscalização pela Equipe Correicional, será 

considerada a eficiência funcional da atuação do membro ou da unidade correicionada ou 

inspecionada, aferindo-se, entre outros, os seguintes aspectos: 

I - adoção, pelos membros da Instituição, de postura proativa que valorize e priorize 

atuações preventivas, com antecipação de situações de crise; 

II - adoção de postura resolutiva amparada no compromisso com ganhos de 

efetividade na atuação Institucional; 

III -  priorização da atuação preventiva, de modo programático, para combater ilícitos 

que possam gerar situações de lesão ou de ameaça aos direitos fundamentais afetos à atuação do 

Ministério Público, com a adoção, para tanto, de medidas extrajurisdicionais e judiciais que sejam 

efetivas e eficientes para evitar essa prática; 

IV - na hipótese de inevitabilidade do dano, a aferição se a atuação foi tempestiva e 

efetiva, com atuação imediata a fim de estancar a continuidade ou a repetição dos ilícitos e de 

removê-los, a potencializar a dimensão da eficiência na reparação dos danos eventualmente 

ocorridos e a reduzir dados indicativos de impunidade; 

V - utilização de mecanismos de resolução consensual, como a negociação, a 

mediação, a conciliação, as práticas restaurativas, as convenções processuais, os acordos de 

resultado, assim como outros métodos e mecanismos eficazes na resolução dos conflitos, das 

controvérsias e dos problemas; 

VI - realização periódica de audiências públicas para permitir ao cidadão o acesso ao 

Ministério Público para o exercício direto da soberania popular, nos termos do parágrafo único do 

art. 1º da CR/1988, de modo a viabilizar a participação e a deliberação social sobre prioridades que 

devam ser objeto da atuação da Instituição, assim como para prestar contas do trabalho ao cidadão 

interessado; 

VII - atuação pautada no Planejamento Estratégico aprovado democraticamente com 

a participação tanto dos membros e servidores quanto da sociedade; 
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VIII - atuação com base em Planos de Atuação, em Programas Institucionais e em 

Projetos Executivos que estejam em sintonia com o Planejamento Estratégico Institucional e o 

cumprimento das metas Institucionais; 

IX - realização de atividades extrajudiciais não procedimentais de relevância social, 

tais como palestras, participação em reuniões e outras atividades que resultem em medidas de 

inserção social; 

X - coordenação e/ou participação em Projetos Sociais instituídos pelo Ministério 

Público, autuados em procedimentos próprios ou práticas equivalentes, adequados às 

necessidades da respectiva comunidade e socialmente eficientes do ponto de vista de proteção e 

da efetivação de direitos fundamentais; 

XI - análise consistente das notícias de fato, de modo a ser evitada a instauração de 

procedimentos ineficientes ou inúteis ou a instauração em situações em que seja visível a 

inviabilidade da investigação; 

XII - delimitação do objeto da investigação, com a individualização dos fatos 

investigados e das demais circunstâncias relevantes, garantindo, assim, a duração razoável da 

investigação; 

XIII - avaliação contínua da real necessidade de novas diligências e de medidas nos 

procedimentos extrajurisdicionais, justificando, inclusive, a necessidade das novas prorrogações, 

em especial por ocasião da renovação dos prazos; 

XIV - esgotamento das alternativas de resolução extrajudicial dos conflitos, das 

controvérsias e dos problemas, com o incremento da utilização de instrumentos como a 

Recomendação, o Termo de Ajustamento de Conduta, os Projetos Sociais (ou práticas 

equivalentes) e com a adoção do arquivamento resolutivo sempre que essa medida for a mais 

adequada; 

XV - acompanhamento contínuo da tramitação, instrução e fiscalização dos 

procedimentos e processos judiciais e das suas respectivas execuções, promovendo as medidas 

necessárias para a efetivação deles, com relação ao cumprimento e à aplicação das sanções 

impostas, principalmente nos processos judiciais cujo autor seja o Ministério Público ou naqueles 

em que, mesmo não sendo o autor, torna-se imperiosa a atuação resolutiva efetiva do Ministério 

Público como interveniente e fiscal da ordem jurídica e defensor dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis em situação de risco; 

XVI - priorização da atuação em tutela coletiva, propondo ações individuais em 

situações realmente necessárias, sem prejuízo dos atendimentos individuais e dos 

encaminhamentos cabíveis. 

XVII - controle do recolhimento eficiente e da aplicação adequada dos recursos 

financeiros auferidos em decorrência de multas, indenizações e medidas de prestação pecuniária. 
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Art. 6º Para se considerar adequada a gestão funcional, serão observados, à luz do 

princípio da razoabilidade, entre outros, os seguintes parâmetros de atuação da unidade ou do 

Membro correicionado ou inspecionado: 

 

I - existência de plano de atuação da Promotoria, Procuradoria, Ofício ou respectiva 

unidade de trabalho alinhado ao planejamento estratégico e às metas institucionais ou a programas 

e projetos de atuação criados a partir de problemas decorrentes de particularidades locais ou 

regionais; 

II - estipulação de metas e prioridades na execução dos serviços finalísticos; 

III - inventário atualizado dos feitos, com conhecimento e controle dos acervos judicial 

e extrajudicial, bem como da medida de desobstrução/congestionamento dos serviços da unidade;  

IV - agenda institucional de visitas, reuniões e audiências;   

V - controle de produtividade dos serviços finalísticos;  

VI - conhecimento das políticas públicas e dos indicadores sociais de sua área de 

atuação. 

 

Seção III 

Do Equilíbrio das Atribuições da Unidade Correicionada 

 

Art. 7º Para fins de avaliação, orientação e fiscalização pela Equipe Correicional, será 

considerado o equilíbrio das atribuições da unidade ou dos membros correicionados ou 

inspecionados, verificando-se, entre outros, os seguintes aspectos: 

I - a distribuição e redistribuição das atribuições, de modo a potencializar e a tornar 

mais efetivas as atividades do Ministério Público; 

II - o redimensionamento e a redistribuição dos recursos materiais e humanos, de 

acordo com as prioridades elencadas no Planejamento Estratégico e nos Planos de Atuação; 

III - a reavaliação dos critérios de substituição automática ou dos casos de 

afastamentos de longa duração, com vistas a garantir a continuidade eficiente da atuação 

Institucional; 

IV - a existência de acumulação de atribuições, que evidencie maior carga de serviço;  

V - o cumprimento de orientações e providências emanadas dos órgãos da 

Administração Superior;  

VI - o exercício funcional em unidade com elevado volume de serviços extrajudicial ou 

judicial ou que, pela complexidade da tarefa, exijam maior dedicação do Membro; 

VII - a constatação de empenho adicional visando a colocar em dia serviço da unidade, 

cujo atraso não seja atribuível ao mesmo Membro. 
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Art. 8º O equilíbrio das atribuições da unidade correicionada será considerado, à luz 

do princípio da razoabilidade, durante as atividades de correição e inspeção, devendo as 

Corregedorias propor, se for o caso, o incremento, a manutenção ou a diminuição das atribuições 

ao órgão competente da Unidade ou do Ramo do Ministério Público. 

Parágrafo único. A Equipe Correicional verificará se já houve ou se há a necessidade 

de adoção de medidas visando à divisão das atribuições na atuação do Ministério Público 

diferentemente e/ou além da base territorial das comarcas ou das seções ou subseções judiciárias, 

considerando, para tanto, a necessidade premente de:  

I - reequilíbrio da distribuição do número de unidades com atuações intervenientes 

judiciais em cotejo com as unidades voltadas às atividades investigativas e à defesa da tutela 

coletiva;  

II - implementação de Promotorias ou Procuradorias Regionais, principalmente para 

atuar em ilícitos ou danos a direitos fundamentais de dimensão regional, estadual ou nacional, para 

que possam atuar no acompanhamento e na fiscalização da implementação de políticas públicas 

efetivadoras dos direitos fundamentais. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS SERVIÇOS 

 

Seção I 

Da Regularidade Formal e Material dos Serviços 

 

Art. 9º A Equipe Correicional aferirá os aspectos da regularidade formal e material dos 

serviços, conforme os requisitos formais e materiais previstos na Constituição da República 

Federativa do Brasil, na legislação em vigor, nas respectivas leis orgânicas e nos atos normativos 

emanados do Conselho Nacional do Ministério Público e das respectivas Unidades e Ramos do 

Ministério Público. 

 

Art. 10.  A regularidade formal e material dos serviços levará em conta a correta 

utilização das Tabelas Unificadas do Ministério Público, o cumprimento dos prazos de conclusão e 

prorrogação fundamentada previstos nos atos normativos específicos, a movimentação regular, a 

duração da investigação, a qualidade das manifestações e o resultado alcançado. 

§ 1º A qualidade formal e técnica na elaboração dos trabalhos será avaliada pela 

clareza, coesão e coerência das peças, das manifestações, dos despachos, das promoções, das 

recomendações e/ou das sustentações realizadas, levando-se em conta sua adequação, 

objetividade, fundamentação fática e jurídica, além do uso correto da linguagem oficial. 
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§ 2º Será analisado também quando o Membro do Ministério Público, em suas 

manifestações, fizer citação de súmula, jurisprudência, Constituição ou leis em geral, ou quando 

utilizar conceitos jurídicos indeterminados, se há correlação adequada com o caso em análise, 

evitando-se fundamentações meramente abstratas e sem correspondência com a matéria de fato e 

de direito em apreciação. 

 

Seção II 

Da Duração Razoável e da Tempestividade dos Serviços 

 

Art. 11. Para fins de avaliação, orientação e fiscalização da atividade correicional, será 

considerada a atualidade e a manutenção da regularidade dos serviços da unidade correicionada. 

§ 1º A regularidade do serviço compreende tanto a inexistência de atrasos quanto o 

atraso justificado. 

§ 2º Para verificação da atualidade do serviço, serão observados os seguintes 

parâmetros: 

I - quanto aos expedientes extrajudiciais: 

a) o prazo de 30 (trinta) dias para o encerramento das Notícias de Fato, cíveis ou 

criminais, ressalvada a prorrogação, devidamente fundamentada, por até 90 (noventa) dias, 

respeitado o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias; 

b) o prazo de 90 (noventa) dias, com uma única prorrogação por mais 90 (noventa) 

dias, para a conclusão dos Procedimentos Preparatórios (PPs); 

c) o prazo de 1 (um) ano para a conclusão dos Procedimentos Administrativos (PAs), 

dos Inquéritos Civis (ICPs) e dos demais expedientes cíveis de natureza investigatória, ressalvadas 

as prorrogações devidamente fundamentadas;  

d) o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão dos Procedimentos Investigatórios 

Criminais (PICs), ressalvadas as prorrogações devidamente fundamentadas; 

II - quanto aos expedientes judiciais, o prazo de 30 (trinta) dias para análise e 

manifestação, ressalvados os prazos próprios. 

§ 3º Para fins de orientação da atividade correicional, considera-se o prazo de 90 

(noventa) dias para impulsionar (despachar e velar pelo cumprimento dos despachos), com 

eficiência (de maneira adequada, concreta e circunstanciada, tendo em vista a delimitação do objeto 

do expediente), os procedimentos extrajudiciais cíveis de natureza investigatória. 

§ 4º Para se considerar justificado o atraso, serão observados, à luz do princípio da 

razoabilidade, os seguintes parâmetros da unidade, entre outros: 

I - natureza do exercício da função (titularidade, cooperação etc.) do órgão de 

execução oficiante; 

II - tempo de exercício na unidade; 
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III - ocorrência de afastamentos legais; 

IV - existência de afastamento total ou parcial da unidade para exercício de outras 

atividades ou funções; 

V - frequência e permanência da situação de atraso; 

VI - data e conclusões da última correição; 

VII - previsão, proximidade de correição ordinária; 

VIII - observância e assiduidade das comunicações de atraso; 

IX - observância das comunicações de assunção e desligamento; 

X - implementação da obrigatoriedade do respectivo sistema judicial eletrônico para a 

prática de atos processuais, nos termos do cronograma oficial; 

XI - situação administrativa e organizacional (inclusive quanto ao provimento dos 

serviços auxiliares); 

XII - regularidade das visitas e inspeções, com o preenchimento e envio dos 

respectivos formulários; 

XIII - dimensão e complexidade dos problemas em sua área geográfica de atuação, 

em relação às atribuições específicas do cargo; 

XIV - peculiaridades da divisão de atribuições nas comarcas, seções, subseções e 

ofícios com mais de uma Promotoria ou Procuradoria; 

XV - residência em localidade diversa da base territorial de atuação; 

XVI - comparação do volume de procedimentos instaurados com dados de outras 

unidades similares, com valorização do esforço acima da média detectado, buscando reduzir o 

acervo de procedimentos e cujo acúmulo não seja atribuível ao respectivo Membro. 

XVII - quantidade de suspeições ou impedimentos arguidos a evidenciar 

incompatibilidade para o exercício das atividades institucionais no local de lotação; 

XVIII - atuação em causas de alta complexidade. 

§ 5º Equipara-se ao atraso injustificado, para fins correicionais: 

I - o serviço que, não obstante formalmente regular, revele omissão ou negligência de 

atuação ou providências efetivas, assim consideradas aquelas desprovidas de acompanhamento 

de sua execução e movimentação, inclusive pelos serviços auxiliares demandados; 

II - a devolução de feitos, a exemplo de inquéritos policiais, procedimentos 

extrajudiciais e processos judiciais, à respectiva Secretaria do órgão competente, desprovidos de 

manifestação ou formalizada com mero pedido de reabertura de prazo, seja pela aproximação de 

férias, licenças ou pelo advento de remoções ou de promoções, seja pela iminente mudança de 

atribuições da unidade, ainda que se constate regularidade formal induzida artificialmente. 

 

CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE 
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Art. 12.  Para os fins desta Recomendação, entende-se por atuação resolutiva aquela 

por meio da qual o Membro ou a Unidade do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições, 

contribui decisivamente para prevenir ou solucionar, de modo efetivo, o conflito, o problema ou a 

controvérsia envolvendo a concretização de direitos ou interesses para cuja defesa e proteção é 

legitimado o Ministério Público, bem como para prevenir, inibir ou reparar adequadamente a lesão 

ou ameaça a esses direitos ou interesses e efetivar as sanções aplicadas judicialmente em face dos 

correspondentes ilícitos, assegurando-lhes a máxima efetividade possível por meio do uso regular 

dos instrumentos jurídicos que lhe são disponibilizados (Recomendação CNMP n.º 54, de 28 de 

março de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério 

Público brasileiro). 

Parágrafo único. A Equipe Correicional, para aferir a resolutividade material da 

atuação da unidade ou do Membro correicionado, analisará, entre outros critérios, a existência de 

melhoria dos indicadores sociais relacionados com a respectiva área de atuação do correicionado. 

 

Art. 13. Sempre que possível e observadas as peculiaridades do caso concreto, a 

Equipe Correicional aferirá se foi priorizada a resolução extrajudicial do conflito, da controvérsia ou 

do problema que esteja causando lesão ou ameaça a direitos afetos às atribuições do Ministério 

Público, sendo hipótese de priorização da resolução extrajurisdicional sempre que essa via mostrar-

se hábil para viabilizar uma solução mais célere, econômica, implementável e capaz de satisfazer 

adequadamente as legítimas expectativas dos titulares dos direitos envolvidos, contribuindo para 

diminuir a litigiosidade. 

§ 1º Para fins de aferição da priorizarão da resolução consensual dos conflitos, das 

controvérsias ou dos problemas, a Equipe Correicional verificará se o Membro ou a Unidade 

correicionada ou inspecionada do Ministério Público avaliaram, diante do caso concreto, se a 

resolução consensual apresentava vantagens sobre a tutela por adjudicação judicial (liminar e/ou 

sentença ou acórdão), por demonstrar ser a mais adequada, justa e razoável.  

§ 2º Nas hipóteses de avaliação dos resultados da atuação na resolução consensual, 

a Equipe Correicional aferirá ainda: 

I - se não há no acordo discriminação entre Membros do grupo ou da comunidade em 

situação similar;  

II - se ficou contemplado no acordo, sempre que possível, a dimensão dos direitos 

fundamentais envolvidos no litígio, na controvérsia ou no problema; 

III - se o acordo é produto de negociação com a participação de representantes 

adequados e legítimos;  

IV - se o acordo proporciona a suficiente proteção e a garantia para os titulares dos 

direitos ou interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos e/ou individuais puros, tais como 
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aqueles pertencentes à sociedade em geral e ao Estado, à comunidade, ao grupo e aos respectivos 

Membros afetados;  

V - se o acordo está racionalmente relacionado com o prejuízo alegado e sofrido e se 

nele estão inseridas as medidas preventivas, ressarcitórias e repressivas necessárias;  

VI - se no acordo foram considerados, quando possível, prognósticos sobre prováveis 

efeitos fáticos e jurídicos, a curto, médio e longo prazos;  

VII - se foram considerados os argumentos favoráveis e contrários à proposta de 

acordo; 

VIII - se foram analisadas as questões de fato e de direito envolvidas no litígio, na 

controvérsia ou no problema;  

IX - se foi considerada a probabilidade de procedência da pretensão coletiva caso 

fosse levada à adjudicação judicial;  

X -  se houve prognósticos com a comparação entre o acordo proposto e o provável 

resultado de um julgamento judicial sobre o mérito da demanda, com ênfase na responsabilidade e 

nos danos;  

XI - se foram considerados, para a realização do acordo, os riscos envolvidos no litígio, 

inclusive as dificuldades para se estabelecer judicialmente a responsabilidade e para se apurarem 

os danos sofridos e os possíveis prejuízos a terceiros;  

XII -  se foram adotadas medidas para garantir a ausência, na proposta de acordo, de 

colusão ou de qualquer espécie de fraude;  

XIII - se foram considerados a complexidade, o custo e a provável duração do processo 

coletivo;  

XIV - se foram analisados e considerados o comportamento das partes envolvidas, o 

seu comprometimento e a sua capacidade para o cumprimento do que for acordado;  

XV- se o acordo abrange os diversos grupos atingidos e/ou afetados;  

XVI -  se houve diligência para trazer à negociação representantes adequados dos 

grupos ou das comunidades afetadas; 

XVII - se as cláusulas do acordo foram ou estão sendo efetivamente cumpridas e quais 

são os seus resultados sociais concretos; 

XVIII - se a unidade ou o membro do Ministério Público correicionado e/ou 

inspecionado adotou e tem adotado todas as medidas para garantir o integral cumprimento do 

acordo. 

§ 3º Se o conflito, a controvérsia ou o problema envolver a atuação de mais de um 

Órgão de Execução ou Unidade do Ministério Público, a Equipe Correicional avaliará se houve ou 

está havendo atuação articulada e integrada para a formulação ou a aceitação da proposta ou do 

acordo que abranja a mais adequada proteção conjunta dos bens jurídicos envolvidos, nos âmbitos 

cível, criminal e administrativo.  
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Art. 14. Para fins correicionais, considera-se materialmente resolutiva a atuação do 

Ministério Público pela via extrajudicial ou judicial sempre que a respectiva solução for efetivada, 

não bastando para esse fim apenas o acordo celebrado ou o provimento judicial favorável, ainda 

que transitado em julgado. 

 

Art. 15. Será avaliado se a atuação local da Unidade ou do Membro do Ministério 

Público correicionado está alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional e ao Plano Geral de 

Atuação Funcional, devendo, para tanto, a Equipe Correicional aferir se o correicionado: 

I - conhece o Plano Geral de Atuação Funcional e sua importância para a estratégia 

Institucional;  

II - possui Programa de Atuação Funcional, projetos no âmbito da sua unidade ou 

prática equivalente; 

III - concebe o planejamento com objetivos, metas e atuação prática bem definidos; 

IV - identifica e objetiva resultados sociais adequados; 

V - procura adotar ou executar as medidas tendentes à eficiência da gestão 

administrativa da unidade e dos serviços locais. 

 

Art. 16. Na priorização da avaliação qualitativa dos procedimentos judiciais e 

extrajudiciais em tramitação, a Equipe Correicional considerará, entre outros critérios, a natureza 

da matéria, a complexidade e a transformação social. 

§ 1º A avaliação da duração razoável do processo e das medidas adotadas pelo órgão 

correicionado deverá considerar, principalmente, as necessidades do direito material, de modo a 

aferir se há necessidade de agilização do procedimento em situações de urgência ou se é preciso 

o alargamento do procedimento nos casos em que a complexidade da matéria de fato e de direito 

o exigir. 

§ 2º Para aferição da efetividade das diligências determinadas, serão considerados os 

intervalos entre os impulsionamentos, assim como a adoção de instrumentos resolutivos e de outras 

medidas. 

 

Art. 17. Para a avaliação da atividade-fim, serão considerados todos os mecanismos 

de atuação judicial e extrajudicial. 

Parágrafo único.  Observadas as peculiaridades regionais, locais, estruturais e as 

relativas às atribuições do órgão ou da unidade, serão analisadas as seguintes medidas de 

aproximação comunitária e de resolução de problemas: 

I - participação efetiva e/ou realização de audiências públicas; 
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II - realização de palestras e participação efetiva em reuniões com agentes externos, 

especialmente vinculados às políticas públicas das respectivas áreas de atuação Ministerial; 

III - adoção de outras medidas de inserção social, especialmente a atuação por meio 

de Projetos Sociais; 

IV - utilização eficiente e/ou viabilidade de priorização de mecanismos de resolução 

consensual e extrajurisdicional de conflitos, controvérsias e problemas; 

V - utilização eficiente e objetiva de instrumentos e métodos de investigação na 

determinação de diligências, bem como dos recursos extrajudiciais e judiciais visando à prevenção 

e à tempestiva correção de ilícitos. 

 

Art. 18. Para aferir se o órgão correicionado tem se inteirado dos reais problemas 

sociais e se ele realmente conhece a realidade social local, a Equipe Correicional aferirá se o 

correicionado tem priorizado o diálogo com a população por meio do atendimento ao público, da 

interação com a sociedade civil organizada, da participação em audiências públicas e da realização 

delas, de reuniões, encontros, fomento e apoio à articulação comunitária, parcerias com programas 

de extensão universitária, mediação entre poder público e sociedade civil, visitas técnicas de campo 

a locais em estado de vulnerabilidade social, conhecimento sobre redes de serviços, demandas 

sociais locais e regionais.  

 

Art. 19. A Equipe Correicional avaliará a resolutividade da atuação do correicionado 

em políticas públicas destinadas à efetivação de direitos fundamentais, aferindo, entre outros 

aspectos, se o correicionado:  

I - acompanha a execução das políticas públicas e promove a sua avaliação com a 

sociedade civil e as instituições de controle social, analisando a respectiva efetividade da política 

pública no plano dos direitos fundamentais;  

II - atua para que a política pública necessária para efetivação de direitos fundamentais 

seja contemplada no orçamento e também para que seja efetivamente implementada pelos órgãos 

administrativos e/ou entes federados responsáveis;  

III - estabelece metas quantitativas e qualitativas de cumprimento da prestação devida 

ao longo do tempo, sempre que possível por via acordada;  

IV - realiza, sempre que possível, audiências públicas e/ou reuniões públicas antes de 

propor medidas judiciais ou extrajudiciais, convocando preferencialmente representantes de grupos 

que possam ser atingidos pelas medidas;  

V - quando atua por intermédio de ações judiciais que exigem a implementação de 

políticas públicas, indica, sempre que possível, a fonte orçamentária e financeira do custeio ou, ao 

menos, a existência de recursos públicos disponíveis para a execução da medida exigida;  

VI - dá preferência à exigência de políticas públicas efetivadoras de direitos 
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fundamentais de caráter geral, em vez de postular em juízo em favor de pessoa determinada;  

VII - atua para implementar políticas públicas socialmente necessárias e devidamente 

identificadas a partir do planejamento estratégico da Instituição, com a participação social e da 

comunidade ou dos grupos vulneráveis afetados, sem prejuízo da existência de programas e 

projetos de atuação que levem em conta questões específicas locais ou regionais;  

VIII - acompanha e fiscaliza o efetivo cumprimento das obrigações e dos deveres 

impostos pela decisão ou pelo acordo de implementação de políticas públicas efetivadoras de 

direitos fundamentais, garantindo e fomentando a participação de representantes dos diversos 

grupos envolvidos e interessados;  

IX - considera, nas medidas judiciais deduzidas ou nos acordos firmados, as possíveis 

repercussões sistêmicas na implementação das políticas públicas;  

X - diligencia para obter, sempre que possível, a cooperação de órgãos técnicos 

especializados na política pública objeto da proteção (v.g., universidades, conselhos, especialistas 

renomados), a fim de determinar as melhores providências a serem buscadas e alcançadas judicial 

ou extrajudicialmente;  

XI - fixa, sempre que possível, de forma clara e objetiva, a responsabilidade de cada 

agente público envolvido, ou do ente federado, de modo a facilitar eventual futura responsabilização 

pela omissão ou execução ineficiente;  

XII - prioriza, sempre que possível, a adoção de medidas a serem acordadas com o 

Poder Público antes de buscar decisões judiciais;  

XIII - concentra e aborda de forma sistêmica, sempre que for possível, em uma só ação 

ou acordo coletivo, a discussão da política pública objeto da proteção, evidenciando sua 

importância, repercussão, indicadores e resultados esperados; 

XIV - fiscaliza e acompanha os resultados e os impactos sociais das políticas públicas 

efetivadoras de direitos fundamentais, notadamente os direitos fundamentais prestacionais, com 

destaques para as políticas públicas relacionadas ao direito à saúde, à educação, à segurança 

pública, às crianças e aos adolescentes, aos deficientes, aos idosos etc. 

 

Art. 20. A avaliação da qualidade da atuação resolutiva considerará os aspectos do 

esforço e da produtividade, bem como o respectivo impacto social, nos termos das seções 

seguintes. 

 

Seção I 

Do Esforço e da Produtividade 

 

Art. 21. Para a avaliação do esforço e da produtividade da atuação do Ministério 

Público serão considerados, respeitada a autonomia, a independência funcional e as peculiaridades 
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locais, à luz do princípio da razoabilidade, os seguintes parâmetros da unidade correicionada, entre 

outros: 

I - as reuniões realizadas, indicando a pauta, a duração, as conclusões e as 

providências adotadas; 

II - os Termos de Ajustamento de Conduta celebrados, observados os parâmetros do 

art. 13, § 2º, desta Recomendação; 

III - os Acordos de Não Persecução Penal celebrados; 

IV - as Recomendações expedidas, indicando o cumprimento e as providências 

adotadas; 

V - as audiências públicas, indicando o resultado e as providências adotadas; 

VI - as audiências judiciais, indicando quantidade e se houve participação efetiva do 

Membro do Ministério Público, com apresentação de manifestação oral ou escrita; 

VII - as ações ajuizadas, indicando o resultado jurídico obtido e o percentual de 

recorribilidade; 

VIII - a quantidade de declarações de suspeição e de impedimentos, de modo a 

evidenciar incompatibilidade com o local de atividade; 

IX - a existência de afastamentos legais/autorizados; 

X - a quantidade de conflitos negativos de atribuição suscitados e os julgamentos 

negativos desses conflitos; 

XI - o número de procedimentos extrajudiciais instaurados e concluídos (taxa de 

obstrução); 

XII - a quantidade de arquivamentos não homologados pelo Órgão Superior; 

XIII - a quantidade de indeferimento ou arquivamento de Notícias de Fato; 

XIV - os dias e os horários de atendimento ao público e a respectiva quantidade de 

atendimentos; 

XV - o volume de Inquéritos Policiais finalizados, arquivamentos ou oferecimento de 

denúncias, bem como lançamento de cotas que contribuam para a finalização das investigações;  

XVI -  o exame do volume de casos de extinção da punibilidade pela prescrição; 

XVII - o percentual de arquivamentos de Inquéritos Civis, em tema de combate à 

improbidade administrativa, decorrentes da prescrição; 

XVIII - a periodicidade e a quantidade de audiências realizadas e o número de pessoas 

ouvidas; 

XIX - a adequação da eleição de temas a serem investigados diretamente pelo 

Ministério Público, via Procedimento Investigatório Criminal; 

XX - os direitos individuais indisponíveis investigados e defendidos via Procedimento 

Administrativo e as respectivas ações e medidas judiciais;  

XXI - a complexidade das Ações Civis e Penais propostas pelo Ministério Público;  
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XXII - a iniciativa recursal contra decisões desfavoráveis ao Ministério Público ou em 

desacordo com a orientação Institucional; 

XXIII - a quantidade de audiências judiciais realizadas e o número de pessoas ouvidas; 

XXIV - o número de júris realizados, respectivos resultados e recursos eventualmente 

interpostos; 

XXV - o volume de pronunciamentos de mérito proferidos, comparando com a média 

de produção de unidades similares; 

XXVI - o poder de convencimento transmitido em alegações finais, razões e 

contrarrazões recursais;  

XXVII - o cumprimento dos prazos processuais e a adequação estrutural e 

argumentativa dos pronunciamentos incidentais e finais; 

XXVIII - as audiências de oitivas informais de apresentação de adolescentes infratores 

e a adoção das medidas próprias; 

XXIX - as propostas de transação penal; 

XXX - as iniciativas voltadas à atuação preventiva nas áreas criminal, cível, tutela 

coletiva e especializada. 

 

Art. 22. Os parâmetros de produtividade e esforço serão verificados pelas 

Corregedorias-Gerais por intermédio dos Sistemas Institucionais do Ministério Público, das 

informações funcionais constantes dos seus bancos de dados e em conformidade com os Atos 

Normativos que regem as respectivas correições e inspeções. 

 

Seção II 

Do Impacto Social 

 

Art. 23. Para a avaliação do impacto social da atuação Ministerial serão considerados, 

à luz do princípio da razoabilidade, entre outros, os seguintes parâmetros de atuação da unidade 

ou do Membro correicionado ou inspecionado: 

I - disponibilidade de atendimento ao público; 

II - melhoria dos indicadores sociais da área derivada da atuação ministerial;  

III - atuação alinhada ao planejamento estratégico; 

IV - alinhamento e integração com os setores público e privado, com a sociedade civil 

organizada e com a comunidade; 

V - resultados jurídicos úteis da atuação do correicionado, tais como a adequação dos 

acordos pactuados e o efetivo cumprimento das respectivas cláusulas, o acolhimento parcial ou 

integral de recomendações expedidas, a coisa julgada resultante da decisão judicial em que atuou 
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o correicionado como órgão agente ou interveniente e o efetivo cumprimento da respectiva decisão 

judicial; 

VI - participação em grupos de trabalho e reuniões com representantes comunitários, 

identificando as demandas de relevância social;  

VII - priorização de atuação extrajudicial/autocompositiva; 

VIII - efetiva priorização da atuação coletiva; 

IX - comprovação de resultados da atuação que geraram transformação social, tais 

como a indução de políticas públicas efetivadas e/ou em processos de efetivação, a demonstração 

de melhoria dos serviços públicos essenciais e contínuos, a diminuição da criminalidade ou da 

prática de atos infracionais, a diminuição da evasão escolar, a conscientização da sociedade local 

com a ampliação da participação social e a melhoria dos indicadores sociais em geral; 

X - natureza do exercício da função e tempo de serviço, lotação e designação na 

Promotoria, Procuradoria ou Ofício. 

 

Art. 24. Em casos de alta complexidade e de repercussão social que envolvam mais 

de uma área de atuação ou mais de uma Unidade do Ministério Público dos Estados e da União e 

que englobem direitos e garantias constitucionais fundamentais de naturezas diversas, a Equipe 

Correicional aferirá se os órgãos de execução do Ministério Público desempenharam atuação 

colaborativa, com a realização de diagnósticos prévios e a adoção de estratégias conjuntas que 

privilegiem a participação da comunidade afetada e de todos interessados, de forma a construir um 

consenso mínimo para orientar a atuação adequada da Instituição e garantir os resultados sociais 

adequados e correspondentes às dimensões dos direitos fundamentais ameaçados ou lesionados.  

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, a Equipe Correicional 

aferirá se os Membros ou as Unidades do Ministério Público, considerando a relevância social e a 

complexidade do problema e do conflito social, atuaram preventivamente para evitar o ilícito e os 

danos ou se adotaram no caso concreto a metodologia de trabalho, com a priorização, sempre que 

possível, da solução acordada e/ou a adoção de procedimento de projeto social ou de outro 

mecanismo de atuação capaz de envolver a participação de todos os interessados, entes públicos 

e privados, inclusive de universidades e/ou outros centros de pesquisas, aferindo, ainda, os 

resultados concretos da atuação do correicionado, inclusive a reparação integral dos danos 

materiais, sociais e morais.  

 

Art. 25. Os parâmetros de impacto social serão verificados pelas Corregedorias-Gerais 

por intermédio, sobretudo, das informações apresentadas pelos Membros e pelas unidades 

correicionadas durante o período das correições e inspeções. 
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CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

NOS TRIBUNAIS 

 

Art. 26. Na avaliação, orientação e fiscalização da atuação dos Membros e das 

Unidades do Ministério Público nos Tribunais será considerado o disposto na Recomendação 

CNMP n.º 57, de 05 de julho de 2017, aplicando-se também, no que for compatível, o que dispõe 

esta Recomendação. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DO FORMULÁRIO DAS CONSTATAÇÕES CORREICIONAIS AVALIATIVAS 

 

Art. 27. A adoção de formulário de padronização da avaliação resolutiva para fins 

correicionais levará em consideração as diretrizes desta Recomendação e também a Carta de 

Brasília, aprovada pela Corregedoria Nacional e pelas Corregedorias-Gerais das Unidades e dos 

Ramos do Ministério Público brasileiro no dia 22 de setembro de 2017, em Brasília, durante o 7º 

Congresso Brasileiro de Gestão, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

CAPÍTULO VII 

DO PRODUTO DA CORREIÇÃO E/OU INSPEÇÃO: 

AS MEDIDAS QUE PODEM SER ADOTADAS E/OU PROPOSTAS PELA EQUIPE 

CORREICIONAL 

 

Art. 28. A Equipe Correicional, respeitada a autonomia e as peculiaridades locais, 

analisará a regularidade dos serviços e a eficiência das atividades da unidade ou do órgão 

correicionado, apontando as boas práticas observadas, as eventuais irregularidades constatadas, 

a ausência ou deficiência de atuação relativa a alguma atribuição do órgão, bem como as 

conclusões e medidas necessárias a prevenir erros, corrigir problemas e aprimorar o serviço, nos 

termos do art. 2º da Resolução CNMP n.º 149/2016, da Carta de Brasília e desta Recomendação, 

registrando, ao final, eventuais críticas e elogios.  

 

Art. 29. Todos os apontamentos da Equipe Correicional relativos ao trabalho e à 

conduta funcional do órgão de execução constarão do respectivo Termo de Correição, inclusive 

eventuais determinações ou recomendações convenientes à qualidade ou à regularidade dos 

serviços.  
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§ 1º Os trabalhos considerados para fins de avaliação e, quando dignos de mérito, a 

juízo unânime da Equipe Correicional, repercutirão no registro de elogio ao correicionado.  

§ 2º As correições ordinárias e extraordinárias serão lançadas pela Corregedoria-Geral 

no Sistema Nacional de Correições e Inspeções, instituído pelo art. 9º da Resolução CNMP n.º 

149/2016.  

 

Art. 30. No decorrer dos trabalhos, a Equipe Correicional, conforme a necessidade, 

poderá emitir orientações em virtude de consulta oral apresentada pelo órgão correicionado. 

 

Art. 31. Na conclusão dos trabalhos, a Equipe Correicional poderá sugerir: 

I - recomendações sem efeito vinculativo;  

II - determinações, nos casos de inobservância das normas legais e dos atos 

administrativos cogentes emanados da Corregedoria-Geral, de outros órgãos da Administração 

Superior ou do Conselho Nacional do Ministério Público;  

III - elogios e ou anotações na ficha funcional;  

IV - outras medidas adequadas ao caso, inclusive o acordo de resultados, nos termos 

desta Recomendação.  

§ 1º As recomendações, determinações e orientações terão eficácia imediata, 

dependendo, para seu aperfeiçoamento e plena validade, da aprovação do órgão competente.  

§ 2º As orientações, recomendações ou determinações serão consignadas 

expressamente no Termo de Correição e/ou relatório da Equipe Correicional;  

§ 3º Havendo prazo fixado para a correção de irregularidade, o termo “a quo” será́ o 

momento da realização da correição, com ciência do correicionado, salvo se houver consignação 

expressa em sentido diverso.  

 

Art. 32. O Membro ou órgão de execução correicionado poderá ser submetido ao 

acompanhamento por determinação da Corregedoria Nacional, aprovada pelo Plenário do Conselho 

Nacional do Ministério Público, ou por iniciativa da  Corregedoria-Geral, que poderá solicitar auxílio 

da respectiva Escola Institucional ou do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, nos casos 

de inadequação, ineficiência e atraso injustificado com impacto significativo nos serviços judiciais 

ou extrajudiciais ou má́ qualidade dos serviços ou dos trabalhos Ministeriais. 

§ 1º O acompanhamento, como medida preventiva e saneadora, dar-se-á pelo prazo 

de até seis meses, prorrogável por igual período, competindo à Corregedoria-Geral fixar as medidas 

cabíveis para o regular acompanhamento.  

§ 2º O acompanhamento poderá́ ser suspenso a qualquer momento pela 

Corregedoria-Geral do Ministério Público, desde que afastadas as razões motivadoras do 

monitoramento.  
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§ 3º Esgotado o prazo de acompanhamento e persistindo a ineficiência funcional do 

órgão de execução sob avaliação, a Corregedoria-Geral adotará as medidas que se fizerem 

necessárias.  

§ 4º O acompanhamento não impede, desde logo, se a gravidade do caso assim 

reclamar, a adoção imediata de providências disciplinares pela Corregedoria-Geral.  

 

CAPÍTULO VIII 

DO ACORDO DE RESULTADOS 

 

Art. 33. A equipe correicional poderá ainda sugerir ao Corregedor-Geral a propositura 

de Acordo de Resultados aos órgãos correicionados, que será tomado dos Membros do Ministério 

Público quando, em decorrência de correição, constatarem-se inadequação, ineficiência ou má́ 

qualidade dos serviços ou dos trabalhos Ministeriais.  

§ 1º O Acordo de Resultados será́ regido pelos princípios da eficiência, adequação e 

razoabilidade e nele haverá́, sempre que for compatível, a fixação de prazos e metas a serem 

alcançadas.  

§ 2º O Acordo de Resultados será também cabível nos casos em que a Corregedoria-

Geral constatar atraso nos serviços judiciais ou extrajudiciais.  

§ 3º O Acordo de Resultados não impede a instauração de Reclamação Disciplinar ou 

de Processo Administrativo Disciplinar quando for constatada hipótese de falta funcional.  

§ 4º O Corregedor-Geral analisará, motivadamente, de acordo com o caso concreto e 

por critérios de conveniência e oportunidade, quando o Acordo de Resultados poderá́ ser mais 

produtivo e eficiente que a adoção de outras providências. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 34. A verificação dos parâmetros avaliativos mencionados nesta Recomendação 

pelas Corregedorias-Gerais deverá ser efetivada por meio de sistema informatizado já utilizado pela 

Unidade ou Ramo do Ministério Público. 

 

Art. 35. As Corregedorias das Unidades e dos Ramos do Ministério Público brasileiro 

diligenciarão para a ampla divulgação desta Recomendação aos Membros e servidores do 

Ministério Público, adotando todas as medidas para a concretização de suas diretrizes. 

Parágrafo único. Será criada, no âmbito da Corregedoria Nacional, no prazo de 30 

(trinta) dias, a sistemática de mapeamento das boas práticas institucionais relacionadas com a 

aplicação da presente Recomendação. 
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Art. 36. Esta Recomendação entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Expeçam-se ofícios circulares às Procuradorias-Gerais, às Corregedorias-Gerais, às 

Escolas Institucionais e aos Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional das Unidades e dos 

Ramos do Ministério Público brasileiro, para ciência, ações educacionais e divulgação, assim como 

para a observância das diretrizes fixadas na presente Recomendação. 

 

Brasília/DF, 21 de junho de 2018. 

 

 
ORLANDO ROCHADEL MOREIRA 

CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO  

 


