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Relatório Trimestral de Atividades da 

Corregedoria Nacional do Ministério 

Público 
 

Apresentação 

  

Cumprimentando a todos de maneira cordial, 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 nosso segundo Relatório Trimestral da Corregedoria 

Nacional. 

 

Foram três meses de intensas atividades, amadurecimento, realizações e trabalho diuturno. 

Várias têm sido as frentes em que a Corregedoria Nacional buscou atuar já neste atual 

período de profícuo labor. 

 

Em parceria com a Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, iniciamos 

efetivamente a realização dos Encontros Regionais com Membros em Estágio Probatório 

em todo o País, recebendo positivas mensagens pelos locais onde a Corregedoria Nacional 

tem passado. Temos levado uma visão correcional lastreada nas seguintes bases: quem 

ama, corrige; o amor, e não o temor; a qualidade de vida; a unidade e a indivisibilidade do 

Ministério Público; a evolução humana e a humanização da Corregedoria. Tudo isso veio 

a ser sedimentado com a edição da Recomendação de Maceió expedida por esta 

Corregedoria Nacional, que dispõe sobre o estágio probatório dos membros do Ministério 

Público brasileiro. 

 

Avançamos igualmente no campo dos sistemas informatizados mediante consistentes 

melhorias nas funcionalidades dos nossos programas. Exemplo disso foi a entrada em 

funcionamento dos módulos de correições e inspeções, bem como o de acompanhamento 

de decisões, dentro do Sistema ELO, no âmbito da Corregedoria Nacional. Tal fato 

possibilita um ganho substancial, especialmente qualitativo, às correições realizadas. 

 

Na área da atividade disciplinar, realizamos uma recente capacitação para Membros e 

Servidores de todo o Conselho Nacional do Ministério Público, sobre Procedimento 

Administrativo Disciplinar. Além disso, temos buscado manter a máxima celeridade e 

eficiência na tramitação dos expedientes disciplinares afetos a esta Corregedoria Nacional, 

tudo de maneira coerente, técnica e sempre buscando prestigiar o entendimento do 

colegiado desta Casa. 

 

No que diz respeito ao aperfeiçoamento funcional, em breve serão publicados dois novos 

volumes da Revista Jurídica da Corregedoria Nacional, um versando sobre Estágio 

Probatório e outro versando sobre Evolução Humana e Boas Práticas. Tais publicações 

bem refletem a nossa preocupação e zelo com o Membro do Ministério Público, seja em 

sua fase de ingresso, seja ao longo da sua carreira.  
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Igualmente em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público, 

estamos realizando capacitações em todo o País acerca da Estratégia Nacional de Não 

Judicialização (ENAJUD), com ações educacionais nos diversos ramos e unidades do 

Ministério Público que manifestarem interesse na realização do curso (minicurso) prático, 

destinado precipuamente a Membros e Servidores, com enfoque na negociação, mediação 

e conciliação no âmbito do Parquet brasileiro. 

 

Enfim, este é um breve resumo do nosso histórico de atividades nos últimos três meses, 

além de alguns números, estatísticas de demais informações que trazemos no corpo do 

presente documento. 

 

Seguimos, pois, 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 

Jan / Mar 
 

Acumulado 
no ano 

2018 

Autuados no 
trimestre 

Acumulado 
no ano 

Reclamação Disciplinar 162 162 100 % 100 % 

Avocação 1 1 100 % 100 % 

Sindicância 12 12 100 % 100 % 

Revisão de PAD 3 3 100 % 100 % 

TOTAL 178 178 100 %  

 

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

Atividade Período 

Ministério Público do Estado da Paraíba - Correição Extraordinária 
na Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à 
Improbidade Administrativa (Ccrimp) 

22 a 26 de janeiro de 
2018 

Ministério Público no Estado do Pará - Correição Geral nas 
Unidades do Ministério Público no Estado do Pará (Ministério Público 
Federal, Ministério Público Trabalho, Ministério Público Militar e 
Ministério Público Estadual) 

05 a 09 de março de 
2018 

Ministério Público do Estado de Alagoas - Correição Extraordinária 
na 2ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia/AL e na Promotoria 
de Justiça de Mata Grande/AL 

15 a 16 de março de 
2018 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – Correição 
Extraordinária Temática sobre o Sistema de Execução Penal no 
Estado do Rio Grande do Sul 

03 a 06 de abril 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 

DANIEL DOS SANTOS RODRIGUES MPE/MG DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 
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Membros 
Órgão de 

origem 
Regime 

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 

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 

RENEE DO Ó SOUZA MPE/MT DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

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 
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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 

JAYSA SANTOS DE OLIVEIRA MPE/TO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

LARISSA LAGO BARBOSA BEZERRIL MPE/GO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

LUCENI FERREIRA SANTANA MPE/MT 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 
Jan / Mar 

Acumulado 
no Ano 

2018 

Arquivados no 
trimestre 

 

Acumulado no 
Ano  

Reclamação disciplinar 153 153 100 % 100 % 

Procedimento Avocado 1 1 100 % 100 % 

Sindicância 2 2 100 % 100 % 

TOTAL 156 156 100 %  

 

 
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 

Jan / Mar 

Acumulado no 
Ano 

2018 

Propostos no 
trimestre 

 

Acumulado no 
Ano 

Reclamação Disciplinar 3 3 100 %      100 % 

Avocação 0 0 0 % 0 % 

Sindicância 0 0 0 % 0 % 

TOTAL 3 0 100 %  
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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 

Jan / Mar 

Acumulado 
no Ano 
2018 

Propostos no 
trimestre 

 

Acumulado no 
Ano 

Sindicância 12 12 100 % 100 % 

PAD 14 14 100 % 100 % 

TOTAL 26 26 100 %  

 

 
 

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 43/2009  Obrigatoriedade da realização das inspeções e correições 

nos MPs 

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 (janeiro a março de 2018), a Corregedoria Nacional do Ministério 

Público expediu a seguinte recomendação: Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 

1/2018, que dispõe sobre o estágio probatório dos membros do Ministério Público 

brasileiro e fixa diretrizes gerais, tendo sido assinado por ocasião da 111ª Reunião do 

Conselho Nacional de Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, 

na cidade de Maceió/AL. 
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IX - CONTATO COM AS CORREGEDORIAS E DEMAIS ÓRGÃOS DAS 

UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Ref.: RICNMP, ART. 18, INCISO XII  

 

Reuniões CNCG Reuniões CNPG 

Maceió/AL: 15/03/18 e 16/03/18  Brasília/DF: 12/03/18 

Fortaleza/CE: 19/04/18 

 
 

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. 

 

 
 

Sistemas de Informação 
 

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

ferramentas de tecnologia da informação da Corregedoria Nacional é objeto de priorização 

das atividades do órgão, com vistas ao aprimoramento da sua produtividade e dos serviços 

prestados. 
 

CÓDIGO
FRENTE DE 

TRABALHO
REALIZADO

PG_18_CN_007 Tabelas Unificadas 1ª reunião do Comitê Gestor de Tabelas Unificadas

Ministério Público do Estado do Pará e

Ministério Público do Estado do Amapá

Ministério Público do Estado de São Paulo

Ministério Público do Estado de Alagoas

Ministério Público do Estados de Santa Catarina

Evolução Humana Elaboração da revista sobre Evolução Humana

Criação do Procedimento de Estudo e Pesquisa - PEP

Recomendação de Caráter Geral nº 01/2018

Elaboração da revista sobre Estágio Probatório

1º Curso Prático sobre Mediação - Amapá

2º Curso Prático sobre Mediação - Acre

Curso de PAD - Brasília

Encontros 

Regionais de 

Membros em 

Estágio Probatório

Estágio Probatório

Enajud e outras 

ações educacionais

PG_18_CN_008
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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; 

- 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; 

- Aplicativo da Corregedoria Nacional para dispositivos móveis. 
 

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 - 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 

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 

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

DIEGO ALONSO GOMES CAVALCANTI Chefe do Núcleo de Cumprimento Disciplinar -FC3 

EDUARDO FUTEMMA USHIKOSHI Chefe do Núcleo de Planejamento e Execução - FC3 

 
 

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 

Jan / Mar 

Acumulado 
no Ano 
2018 

Propostos no 
trimestre 

 

Acumulado 
no Ano 

Procedimentos Preparatórios 2 2 100 %       100 % 

PAD 2 2 100 %       100 % 

TOTAL 4 4 100%  

 
Brasília, 24 de abril de 2018. 

 
 

ORLANDO ROCHADEL MOREIRA 

CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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ANEXO I- EXTRATO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES PUBLICADAS  

 
1) PUBLICADA A NOVA ESTRUTURA ORGÂNICA DA CORREGEDORIA NACIONAL  

A Portaria CNMP-CN nº 279, de 1º de dezembro de 2017, dispõe sobre as atribuições das unidades 

internas da Corregedoria Nacional. Através do novo ato, a estrutura orgânica do órgão foi 

modernizada e adequada aos objetivos estratégicos definidos em seu Plano Diretor para o biênio 

2017-19. 

A unidade passou a ter a seguinte composição: Gabinete do Corregedor Nacional; Assessoria de 

Gabinete; Coordenadoria Geral; Assessoria Administrativa; Assessoria Técnica e Jurídica; 

Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório; Coordenadoria Disciplinar; 

Coordenadoria de Correições e Inspeções; Gabinetes de Membros Auxiliares e Colaboradores. 

A Portaria 279 primou pela descentralização de atividades que antes ficavam concentradas no 

Gabinete do Corregedor Nacional, conferindo maior autonomia e eficiência na gestão dos seus 

recursos humanos, materiais e financeiros. 

Além disso, foi reestruturada a Coordenadoria de Soluções Tecnológicas para Inovação, Evolução 

Humana e Estágio Probatório, agregando todas inovações da Corregedoria Nacional, em sintonia 

com as inovações do próprio CNMP, o desenvolvimento de soluções tecnológicas e o 

acompanhamento das Tabelas Unificadas, além de auxiliar nas diretrizes relacionadas ao 

desenvolvimento humano, gestão da qualidade de vida no trabalho e ao acompanhamento de 

estágios probatórios. 

De outro lado, a Coordenadora Disciplinar foi otimizada, com o objetivo de conferir maior 

produtividade e eficiência na tramitação e análise das reclamações, representações e denúncias 

recebidas pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, bem como para agilizar a instrução das 

reclamações disciplinares, avocações e demais procedimentos em curso no órgão. 

Já a Coordenadoria de Correições e Inspeções teve sua designação atualizada nos termos da 

Resolução CNMP nº 149, mantendo as suas funções de planejar e executar correições e inspeções, 

bem como de acompanhar o trâmite das correições e inspeções realizadas pela Corregedoria 

Nacional do Ministério Público.  

 

2) ELABORADO O PLANO DIRETOR DA CORREGEDORIA NACIONAL 

No dia 28 de novembro de 2017, foi anunciado a validação do Plano Diretor da Corregedoria 

Nacional do Ministério Público para o biênio 2017-2019. O anúncio foi feito pelo Corregedor Nacional 

do MP, Orlando Rochadel Moreira, durante a 22ª Sessão Ordinária do Plenário do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP). 

O Plano Diretor é o planejamento tático das unidades do CNMP, desdobrado do Planejamento 

Estratégico da Instituição. É um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e 

processos das unidades do Conselho, visando a atender às necessidades da instituição para um 

período de dois anos. 

A elaboração deste Plano Diretor consolida o conjunto de atividades iniciais da Corregedoria 

Nacional para o biênio 2017-2019 e apresenta o modelo de acompanhamento e medição das ações. 

Isso possibilita a “Gestão à Vista” de sua execução e a efetiva entrega de produtos com enfoque na 

elevação do patamar de qualidade do órgão. 

O plano foi elaborado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público em parceria com a 

Secretaria de Gestão Estratégica do CNMP 
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3) CORREGEDOR NACIONAL APRESENTA PROPOSTA DE ENUNCIADO SOBRE A 

IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM FACE DE SUAS 

DECISÕES MONOCRÁTICAS 

O Corregedor Nacional do Ministério 

Público, Orlando Rochadel, apresentou 

proposta de enunciado que dispõe sobre a 

impossibilidade de oposição de embargos 

de declaração em face de decisões 

monocráticas proferidas pelo corregedor 

nacional do MP em Reclamação 

Disciplinar. A apresentação foi feita em, 24 

de outubro, durante a 20ª Sessão Ordinária 

de 2017 do Plenário do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP).  

Orlando Rochadel explicou que a necessidade da proposta surgiu pelo fato de a Corregedoria 

Nacional deparar-se frequentemente com a interposição de recursos de embargos de declaração 

opostos em face de decisões monocráticas do corregedor nacional do MP em sede de Reclamação 

Disciplinar. “Assim, torna-se necessário uniformizar o entendimento, conferindo maior segurança 

jurídica aos que litigam perante a Corregedoria Nacional”, falou Rochadel. “vê-se de modo cristalino 

que o Regimento Interno do CNMP não contém referência expressa às decisões do corregedor 

nacional como hipótese embargável de declaração”. Segundo Rochadel, essa ausência de 

referência não se configura lacuna regimental. 

De acordo com o Regimento Interno do CNMP, após a designação do conselheiro-relator, será 

aberto o prazo de 30 dias para o recebimento de emendas. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social - CNMP 

 

4) CORREGEDORIA NACIONAL DISCUTE DIRETRIZES PARA O ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Em reunião realizada no dia 14 de dezembro 

de 2017, o Corregedor Nacional do Ministério 

Público, Orlando Rochadel Moreira, discutiu 

diretrizes da proposta de resolução sobre o 

estágio probatório de membros do Ministério 

Público, apresentada por grupo de trabalho 

instituído para elaborar minuta sobre o assunto. 

O corregedor nacional instaurou o 

Procedimento de Estudos e de Pesquisas n. 09/2017 para subsidiar a edição de resolução do CNMP 

sobre estágio probatório, de modo a abranger a evolução humana, os cursos de ingresso, os cursos 

de vitaliciamento, a avaliação, a orientação e a fiscalização pelas Corregedorias. 

A minuta encontra-se submetida a ampla consulta pública a fim de que possa ser aperfeiçoada 

antes de o Corregedor Nacional submetê-la à apreciação do Plenário do CNMP. 

Participaram da reunião o procurador de Justiça do MP/PR Arion Rolim; os promotores de Justiça 

do MP/MG Jairo Cruz, Gregório Assagra e Luciano Luz (MP/MG); o promotor de Justiça do MP/SP 

Michel Betenjane; o promotor do MPM Alexandre Reis; e a servidora do MP/MG Fabíola de Sousa. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – CNMP 
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5) ABERTO PRAZO PARA ENVIO DE ARTIGOS À REVISTA JURÍDICA DA CORREGEDORIA 

NACIONAL DO MP 

Até o dia 15 de março de 2018, membros e 

servidores do Ministério Público podem enviar 

artigos para comporem os volumes V e VI da 

Revista Jurídica da Corregedoria Nacional do 

Ministério Público, que terão como temas, 

respectivamente, a Atuação das Corregedorias 

no Estágio Probatório e a Atuação do MP 

brasileiro na área de Evolução Humana e 

Qualidade de Vida. 

De acordo com o Edital CNMP-CN 1/2018 e o Edital CNMP-CN 2/2018, que estipulam as regras de 

envio dos trabalhos, também poderão submeter artigos representantes dos órgãos do Sistema de 

Justiça, integrantes da sociedade civil organizada com atuação relativa ao tema da revista, 

professores universitários e demais interessados. É requisito a graduação em qualquer curso 

superior, e o texto deve ser enviado para revista-corregedoria@cnmp.mp.br, em formato DOC ou 

ODT, observando-se o disposto pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

A escolha do tema do volume VI da revista é uma inovação no Ministério Público e está alinhada 

com o caráter cidadão da Constituição Federal brasileira, que consagrou como princípios 

fundamentais, por exemplo, a dignidade da pessoa humana e a promoção do bem de todos. “Entre 

as atividades a serem priorizadas pela atual gestão da Corregedoria Nacional do Ministério Público, 

está o desenvolvimento de diretrizes para a evolução humana no âmbito institucional e sua 

correlação com a Recomendação CNMP nº 52/2017. A publicação de uma obra com essa temática 

será um dos instrumentos para atingirmos esse grande objetivo”. Explicou o corregedor nacional do 

Ministério Público, Orlando Rochadel. 

A referida recomendação sugere que os órgãos componentes do Ministério Público brasileiro 

implementem a Política Nacional de Gestão de Pessoas, que, entre outras finalidades, visa a 

incentivar o desenvolvimento permanente e pleno dos integrantes do MP, nas esferas física, mental 

e espiritual. 

Por sua vez, acerca do tema do volume V da revista, Orlando Rochadel disse que "a melhoria da 

instituição passa fundamentalmente pelo investimento feito nas atividades de orientação e 

fiscalização das corregedorias, no tocante ao estágio probatório dos seus membros. Daí a 

importância de se difundir estudos e pesquisas sobre essa temática, que trata do futuro do Ministério 

Público". 

Os artigos recebidos pela Corregedoria Nacional do Ministério Público serão submetidos ao crivo 

da comissão formada pelos coordenadores da revista e integrantes de seu Conselho Editorial. Eles 

avaliarão se os textos apresentam pertinência temática com os objetivos da publicação, se possuem 

elevada qualidade técnica e se têm relevância prática e teórica. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social - CNMP 

 

6) CORREGEDORIA NACIONAL CRIA SISTEMA DE DIFUSÃO DE PRÁTICAS RELACIONADAS 

À EVOLUÇÃO HUMANA 

No dia 23 de janeiro, foi publicada, no Diário Eletrônico do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP), a Portaria CNMP-CN nº 15/2018, que cria, na Corregedoria Nacional do MP, a Sistemática 

de Mapeamento, Avaliação e Difusão das Boas Práticas Institucionais relacionadas com a Evolução 

Humana no Ministério Público brasileiro. 
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Serão consideradas boas práticas institucionais aquelas que decorram da concretização da 

Recomendação CNMP nº 52/2017, que dispõe sobre a implementação da Política Nacional de 

Gestão de Pessoas no Ministério Público brasileiro e tem como finalidade promover o 

desenvolvimento humano nos seus múltiplos aspectos e a qualidade de vida no trabalho. 

A Corregedoria Nacional do Ministério Público criará e-mail institucional para o recebimento de 

ofícios, correspondências e projetos referentes à sistemática desenvolvida, que será estruturada e 

organizada no âmbito das atribuições da Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e Estágio 

Probatório. 

Além disso, a Corregedoria Nacional do Ministério Público adotará medidas para que as boas 

práticas sejam inscritas nos Bancos Nacionais de Projetos e Processos do CNMP, no Prêmio 

Innovare e em outros ambientes públicos de difusão e debates institucionais. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social - CNMP 

7) CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO REALIZA CORREIÇÃO-GERAL 

NO ESTADO DO AMAZONAS 

A Corregedoria Nacional do Ministério 

Público realizou, no período de 4 a 7 de 

dezembro, a Correição-Geral no Estado do 

Amazonas, verificando o funcionamento e 

a regularidade dos serviços prestados no 

Estado pelo Ministério Público da União 

(Ministério Público Federal, Ministério 

Público do Trabalho, Ministério Público 

Militar) e pelo Ministério Público Estadual. 

Uma equipe formada por membros 

auxiliares e servidores do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) visitou as instituições. 

Na cerimônia de abertura o Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, ressaltou: 

“O CNMP está aqui para observar se o nosso estatuto de formação, a Constituição Federal, está 

sendo cumprida adequadamente. Temos todo o interesse em ter uma interlocução boa com os 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Estamos aqui para somar e dividir esforços”. 

Na Correição-Geral no Amazonas, a Corregedoria Nacional do Ministério Público realizou 

atendimento ao público. Os cidadãos puderam ser ouvidos apresentando: sugestões, notícias, 

reclamações, denúncias ou observações capazes de contribuir para o aprimoramento dos serviços 

prestados pelo Ministério Público Estadual, Federal, do Trabalho e Militar, do Estado do Amazonas. 

O objetivo da Correição-Geral foi de verificar a efetividade da atuação funcional dos órgãos. A 

Corregedoria Nacional queria saber 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. 

Foram examinados, ainda, entre outros aspectos: qualificação dos membros e servidores; recursos 

humanos e materiais; celeridade e tempestividade da atuação; normas de organização e divisão 

equilibrada do trabalho, destinadas a prestigiar as áreas prioritárias – como combate à corrupção e 

ao crime organizado, assim como a proteção aos direitos coletivos (saúde, educação, meio 

ambiente, infância e juventude, patrimônio público); interação com a sociedade civil; e prestação de 

contas. 

A Correição-Geral no Estado do Amazonas foi a primeira realizada sob a coordenação do 

Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira.  

Fonte: Assessoria de Comunicação Social - CNMP 
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8) CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO REALIZA CORREIÇÃO-GERAL 

NO ESTADO DO PARAÍBA 

Com o objetivo de verificar a efetividade 

da atuação funcional do Ministério 

Público da União (Ministério Público 

Federal e Ministério Público do Trabalho) 

e do Ministério Público Estadual (MP/PB) 

na Paraíba, a Corregedoria Nacional do 

Ministério Público realizou nos dias de 

11 a 14 de dezembro, Correição-Geral 

no Estado da Paraíba para checar, in 

loco, o funcionamento e a regularidade dos serviços prestados. 

Na cerimônia de abertura o Corregedor Nacional, Orlando Rochadel, explicou que a função da 

Corregedoria Nacional é “verificar se tudo está ocorrendo bem e corrigir os rumos que não estejam 

tomados de maneira adequada”. Ele completou ainda: “A missão do Ministério Público é servir à 

sociedade, de modo a ressaltar o diálogo humanizado com o cidadão e as boas relações 

interinstitucionais.” 

O corregedor nacional do Ministério 

Público, Orlando Rochadel (na foto, à 

esquerda), e os conselheiros do 

Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP) Sebastião Vieira Caixeta e 

Lauro Machado Nogueira visitaram, em 

11 de dezembro, a Procuradoria-Geral 

de Justiça da Paraíba (MP/PB) e a 

Procuradoria do Trabalho (MPT/PB), 

ambas em João Pessoa, capital do 

Estado. As visitas fizeram parte da Correição Geral realizada pela Corregedoria Nacional do 

Ministério Público no Estado da Paraíba. 

Durante os encontros, Orlando Rochadel destacou a relevância das instituições para o Ministério 

Público e para a sociedade brasileira. “Nossa mensagem, aqui na Paraíba, é sobre a importância 

da aproximação do Ministério Público com a população”. 

Na Correição-geral nas unidades do Ministério Público na Paraíba, como de praxe, a Corregedoria 

Nacional do Ministério Público realizou atendimento direto ao cidadão.  

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – CNMP 
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9) APRESENTADO O PRIMEIRO RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DA 

CORREGEDORIA NACIONAL  

O Corregedor Nacional do Ministério Público, 

Orlando Rochadel Moreira, apresentou, no dia 5 

de fevereiro, o primeiro Relatório Trimestral de 

Atividades da Corregedoria Nacional do 

Ministério Público de sua gestão. A apresentação 

ocorreu durante a 1ª Sessão Ordinária de 2018. 

No relatório, é possível ter acesso às informações 

e estatísticas da atuação do órgão, a exemplo dos 

procedimentos disciplinares autuados e 

recomendações orientadoras expedidas. Na oportunidade, o Corregedor também destacou:  “nos 

reunimos com todos os nossos colaboradores, membros e servidores, a fim de alinharmos os 

nossos valores e objetivos a serem atingidos durante a gestão”. 

Ainda na apresentação do relatório, Orlando Rochadel Moreira ressaltou que um novo ciclo de 

correições gerais nas unidades e ramos do Ministério Público brasileiro foi iniciado, procurando 

agregar inovações tecnológicas para conferir maior efetividade a este trabalho. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social - CNMP 

 
 
10) CORREGEDORIA NACIONAL E CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DEBATEM ATUAÇÃO INTEGRADA E EFICIENTE 

A Corregedoria Nacional do Ministério Público realizou, no dia 8 de fevereiro, reunião de trabalho 

com os membros do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público (CNCGMP), 

a fim de tratar os principais temas que envolvem as melhorias na atuação dos órgãos de controle 

disciplinar do Ministério Público brasileiro. 

O Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, destacou os valores que 

precisam ser contemplados pelas Corregedorias-Gerais, como: a aproximação com a população, o 

bom atendimento à sociedade, a integração entre as unidades de controle e o trabalho integrado.  

Os Corregedores-Gerais presentes na reunião 

puderam levantar os pontos que consideram mais 

relevantes, como a padronização de 

procedimentos disciplinares, a elaboração de um 

protocolo de relacionamento com a Corregedoria 

Nacional, a ênfase no atendimento ao público, as 

orientações sobre manifestação em redes sociais, 

o fim da duplicação de trabalhos de correição, o 

aperfeiçoamento da comunicação entre 

Corregedoria Nacional e as Corregedorias-Gerais.  

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – CNMP 
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11) CORREGEDOR NACIONAL APRESENTA PROPOSIÇÃO PARA ADEQUAR A ROTINA DE 

INSPEÇÕES E CORREIÇÕES À CARTA DE BRASÍLIA 

O Corregedor Nacional do Ministério Público, 

Orlando Rochadel Moreira, apresentou 

substitutivo à proposta de Resolução constante 

dos autos nº 1.00056/2017-00, a fim de adequar 

a rotina de inspeções e correições no Ministério 

Público aos princípios norteadores da Carta de 

Brasília. A apresentação foi feita durante a 1ª 

Sessão Ordinária de 2018, na segunda-feira, 5 de 

fevereiro. 

A Carta de Brasília expõe a necessidade de se 

desenvolver um sistema de avaliação que leve em consideração objetivos, metas e indicadores 

direcionados à análise da atuação resolutiva do Ministério Público e a sua eficácia social. Assim, 

segundo Orlando Rochadel Moreira:  “nota-se a necessidade de fixação de parâmetros de avaliação 

que valorizem o resultado para a sociedade da atuação do Ministério Público, de modo a ultrapassar 

o controle meramente formal, quantitativo e temporal nas causas em que a Instituição exerce suas 

atribuições constitucionais”.  

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – CNMP 

 

12) CORREGEDORIA NACIONAL PREPARA CORREIÇÃO DE ABRIL NO MP DO ESPÍRITO 

SANTO 

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo 

(MP/ES) recebeu, nos dias 15 e 16 deste mês, a 

visita do Corregedor Nacional do Ministério 

Público, Orlando Rochadel Moreira, e de 

integrantes da Corregedoria Nacional do 

Ministério Público. O objetivo foi de apresentar e 

iniciar os preparativos para a correição, que será 

realizada em abril, nas unidades ministeriais 

capixabas – MP/ES, Ministério Público Federal 

(MPF/ES), e Ministério Público do Trabalho 

(MPT/ES).  

“Queria assumir um compromisso: o de que vocês não saíssem daqui com dúvidas. Perguntem o 

que quiserem. Fizemos questão de trazermos nossos coordenadores de todas as áreas da 

Corregedoria Nacional. Estamos aqui no Espírito Santo por uma consideração e um apreço 

importante por vocês, torcendo para que tudo dê certo no mês de abril”, assinalou Rochadel.  

Diálogo do Corregedor Nacional e Membros do MPES: foco nos Promotores em Estágio 

Probatório 

Na manhã do dia 16 de fevereiro, o Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel 

Moreira, e integrantes da Corregedoria Nacional do Ministério Público, participaram de debate, com 

membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP/ES), no auditório da Procuradoria-

Geral de Justiça.   

O debate foi aberto pela Procuradora-Geral de Justiça do MPES, Elda Márcia Moraes Spedo, que 

agradeceu a presença do Corregedor Nacional e da sua equipe. Também participaram do debate o 

http://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/corregedoria/carta-de-brasilia
http://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/corregedoria/carta-de-brasilia
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Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo, 

Eder Pontes da Silva, o Subprocurador-Geral de 

Justiça Institucional, Gustavo Modenesi Martins 

da Cunha, o Corregedor-Geral, José Cláudio 

Rodrigues Pimenta, Procuradores e Promotores 

de Justiça, além de servidores do MPES. 

Na ocasião foram abordados os seguintes temas: 

a atuação ministerial e a correição de abril, 

correições temáticas, independência funcional, as 

manifestações de membros em redes sociais, a relação com agentes políticos neste ano eleitoral, 

a conduta dos Promotores de Justiça nos municípios, a atuação extrajudicial, a Carta de Brasília e 

a Recomendação nº 52/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 

A fala do Corregedor Nacional foi dirigida 

principalmente aos Promotores de Justiça que 

estão em estágio probatório. Orlando Rochadel 

recomendou que os novos Promotores de 

Justiça tenham sempre contato direto com a 

população dos municípios onde atuam. 

Os comentários de membros nas redes sociais 

também foi um dos temas destacados na 

apresentação do Coordenador da Atividade 

Disciplinar da Corregedoria Nacional, Rafael Schwez Kurkowski. “Não critiquem abertamente 

condutas políticas nas redes sociais. Esse tema tem gerado muitos procedimentos administrativo-

disciplinares no CNMP”. 

Visita à Promotoria de Justiça de Vila Velha/ES 

Na tarde do dia 16 de fevereiro, os integrantes da 

Corregedoria Nacional visitaram a Promotoria de 

Justiça de Vila Velha, no Espírito Santo, para 

participar da solenidade de entrega da 

certificação do Projeto de Padronização e 

Organização Administrativa do Ministério Público 

do Estado do Espírito Santo (Propad-MP/ES). 

O Corregedor Nacional do Ministério Público fez 

elogios ao Propad e salientou a eficiência do 

MP/ES. Destacou ainda que o Propad busca o aprimoramento contínuo da instituição e, por isso, 

concretiza um dos princípios fundamentais da Constituição, o da eficiência. 

Após a solenidade, houve a visita das salas de atendimento ao cidadão e do cartório da Promotoria 

de Justiça. O Propad tem a finalidade de padronizar as rotinas de atividades visando aumentar a 

eficiência dos processos de trabalho e a produtividade. 

Fonte: Com informações e foto da Assessoria de Comunicação do MP/ES 
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13) ATUALIZADO O COMITÊ GESTOR NACIONAL DAS TABELAS UNIFICADAS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

Publicada a Portaria CNMP-PRESI nº 11/2018, 

atualizando a composição do Comitê Gestor Nacional 

das Tabelas Unificadas. A presidência do Comitê será 

exercida pelo Membro Colaborador da Corregedoria 

Nacional, Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, Michel Betenjane Romano, e já 

está prevista a primeira reunião do grupo para os dias 13 

e 14 de março próximo. 

As Tabelas Unificadas foram criadas pela Resolução nº 

63/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, visando à padronização e 

uniformização das terminologias utilizadas pelas unidades do Ministério Público, permitindo 

conhecer o trabalho realizado pelos seus diversos ramos. As tabelas foram concebidas em um 

modelo voltado para a integração com o Poder Judiciário possibilitando a unificação e a construção 

das Tabelas Nacionais do Sistema de Justiça, juntamente com o Conselho Nacional de Justiça - 

CNJ. 

A Corregedoria Nacional acompanha e coordena o cumprimento das decisões do Comitê Gestor 

Nacional das Tabelas Unificadas, através da Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e 

Estágio Probatório. 

 

14) CORREGEDORIA NACIONAL E UNIDADE DE CAPACITAÇÃO PROMOVEM CURSO 

SOBRE O PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO 

A Corregedoria Nacional do Ministério Público e a 

Unidade Nacional de Capacitação do Ministério 

Público (UNCMP) realizaram, nos dias 21 e 22 de 

fevereiro, o curso prático de Processo 

Administrativo Disciplinar (PAD), voltado para 

membros e servidores da Corregedoria Nacional 

e dos gabinetes do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP). 

O curso trata de tópicos como a 

responsabilização de membros do Ministério 

Público; o regime disciplinar; princípios do processo administrativo disciplinar; procedimentos 

disciplinares; dever de apuração; e medidas cautelares. 

Na solenidade de abertura do curso, compuseram a mesa de honra o Corregedor Nacional do 

Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira; o Conselheiro do CNMP e Presidente da UNCMP, 

Lauro Machado Nogueira; o professor Márcio de Aguiar Ribeiro; além da equipe da Corregedoria 

Nacional do Ministério Público, representada pelo Coordenador-Geral Rinaldo Reis Lima; pelo 

Chefe de Gabinete, Raimundo Napoleão Ximenes Neto; pelo Coordenador Disciplinar, Rafael 

Schwez Kurkowski; pelo Coordenador de Correições e inspeções, Cesar Henrique Kluge; e pelo  

Membro Auxiliar da Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório,  Samuel 

Alvarenga Gonçalves. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – CNMP 
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15) MP DE SÃO PAULO SEDIA ENCONTRO REGIONAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE 

MEMBROS EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Realizado no dia 23 de fevereiro o Encontro Regional de Membros em Estágio Probatório de São 

Paulo. O evento foi aberto pelo Procurador-Geral de Justiça, Gianpaolo Smanio e contou com a 

presença da Vice-Corregedora, Tereza Exner. O curso foi ministrado pelo Corregedor Nacional do 

Ministério Público, Orlando Rochadel, e os integrantes de sua equipe, Raimundo Napoleão, Rinaldo 

Reis Lima, Rafael Schwez Kurkowski, Michel Romando e Jairo Moreira. 

 
Troca de experiências entre gerações marca evento no MPSP 

Um dos momentos mais ricos do evento 

transcorreu na troca de impressões entre os 

mais antigos na instituição e os recém-

vitaliciados. Fernando José Marques, o decano 

do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, 

saudou as inovações que vêm sendo 

introduzidas no Ministério Público brasileiro, 

como os avanços tecnológicos e o planejamento 

estratégico.  

“Queremos estar em todas as unidades do mp brasileiro para dialogar com os promotores de justiça 

em estágio probatório e transmitir as diretrizes da corregedoria nacional para os membros em início 

de carreira” assinalou Rochadel. 

Também foi realizada reunião com a Escola 

Superior do MPSP para o alinhamento de ações 

conjuntas com a Corregedoria Nacional. 

Fonte: Núcleo de Comunicação Social – MPSP 
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16) CORREGEDORIA NACIONAL REALIZA AÇÃO DA ENAJUD PARA MEMBROS E 

SERVIDORES DO MP DO AMAPÁ 

Também no dia 23 de fevereiro, o Membro 

Colaborador da Corregedoria Nacional, Promotor 

de Justiça (MPMG), Luciano Badini, ministrou 

curso prático de Negociação, Mediação e 

Conciliação para o Ministério Público, em 

atividade de capacitação coordenada pela 

Procuradoria-Geral de Justiça e o Centro de 

Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPAP. 

O público alvo foram os membros e servidores do 

Ministério Público do Amapá (MP-AP). O Procurador-Geral de Justiça, Márcio Alves, e a 

Corregedora-Geral do MPAP, Estela Sá, fizeram o agradecimento ao Corregedor Nacional do 

Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, pelo apoio ao evento.   

Fonte: Assessoria de Comunicação – MPAP 

 

17) MP DO ACRE SEDIARÁ CURSO DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS DA CORREGEDORIA 

NACIONAL 

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) 

sediará, no mês de março deste ano, o Curso de 

“Técnicas de Mediação de Conflitos”, que será 

promovido pela Corregedoria Nacional. A ação foi 

objeto de reunião do Corregedor Nacional, 

Orlando Rochadel Moreira, e a Procuradora-Geral 

de Justiça do MPAC, Kátia Rejane de Araújo. 

Também participou do encontro o Procurador-

Geral Adjunto para Assuntos Administrativos e 

Institucionais, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto. 

Estratégia Nacional de Não Judicialização - ENAJUD 

A atividade faz parte das ações estratégicas da 

Corregedoria Nacional relativas à Estratégia 

Nacional de Não Judicialização (ENAJUD) e será 

desenvolvida em parceria com a Unidade de 

Capacitação do CNMP. 

A propósito, destaca-se a Resolução nº 118, de 1º 

de dezembro de 2014, do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP), que 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 perfilham-se a negociação, mediação, conciliação, processo 

restaurativo e convenções processuais. 

Fonte: Agência de Notícias – MPAC 
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18) CORREIÇÃO TEMÁTICA SOBRE SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL SERÁ REALIZADA NO 
RIO GRANDE DO SUL  

A Corregedoria Nacional do Ministério Público 

realizará correição temática sobre o Sistema de 

Execução Penal no Rio Grande do Sul, entre os 

dias 3 e 6 de abril. Uma equipe da Coordenadoria 

de Correições e Inspeções esteve na sede do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do 

Sul (MP/RS), em Porto Alegre, para reunião 

preparatória da correição com integrantes da 

Administração Superior do MP/RS, Corregedoria-

Geral do MP/RS, além de representantes do 

Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho (Administração Local e Corregedoria 

Geral).  

Na ocasião, foi apresentado o objetivo do trabalho de correição, esclarecidas dúvidas e destacada 

a atuação conjunta com a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e 

Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público (CSP/CNMP), presidida pelo 

conselheiro Dermeval Farias.  

Durante o encontro, o coordenador de Correições e Inspeções da Corregedoria Nacional do 

Ministério Público, Cesar Henrique Kluge, reforçou a importância da humanização da atividade 

correicional, o que já vem sendo defendido pelo corregedor nacional, Orlando Rochadel Moreira. 

Participaram da reunião preparatória o procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul, Fabiano 

Dallazen; os subprocuradores-gerais César Faccioli, Marcelo Dornelles e Ana Cristina Petrucci; o 

chefe de Gabinete do PGJ, Júlio César de Melo; o procurador-chefe em exercício do Ministério 

Público do Trabalho no RS, Gilson Luiz Laydner de Azevedo; o subcorregedor-geral e vice-

corregedor do Ministério Público do Trabalho, José Alves Pereira Filho; a procuradora-chefe da 

Procuradoria da República no RS, Patrícia Weber; e o procurador-chefe da Procuradoria Regional 

da República da 4ª Região, Carlos Augusto da Silva Cazarré, bem como representantes da 7ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.  

Além disso, participaram também do encontro o membro auxiliar da Corregedoria Nacional do 

CNMP e promotor de Justiça do MPDFT Fabiano Mendes Rocha; e o servidor do CNMP Eduardo 

Ushikoski. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social - CNMP 

 

19) GRUPO DE TRABALHO DISCUTE REGRAS SOBRE ACOMPANHAMENTO DE MEMBROS 

EM ESTÁGIO PROBATÓRIO 

No dia 1º de março, o grupo de trabalho criado 

pela Corregedoria Nacional do Ministério Público 

discutiu sobre a elaboração de uma norma que 

estabelecerá diretrizes sobre o acompanhamento 

do trabalho de membros do MP durante o período 

do estágio probatório. A reunião ocorreu em 

Brasília, no gabinete do corregedor nacional do 

Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira. 

O procurador de Justiça do Ministério Público do 

Estado do Rio Grande do Sul (MP/RS) Armando Lotti disse que o grupo de trabalho apresentou à 

Corregedoria Nacional um relatório com sugestões para que a norma seja editada. “A norma trará 
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diretrizes de caráter geral sobre como o Ministério Público brasileiro deve fazer esse 

acompanhamento. Nesse momento de entrada dos novos membros, eles precisam receber 

informações de natureza humanística para que sejam inseridos e empenhem, com correção, suas 

atribuições”, explicou Lotti. 

Outro participante da reunião, o procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná 

(MP/PR) Arion Rolim Pereira afirmou que serão estabelecidos princípios básicos uniformes para 

todo o MP brasileiro e falou sobre a importância de um eficiente acompanhamento do estágio 

probatório. “Nesses dois anos, é avaliado se a pessoa tem vocação para o cargo, se apresenta 

princípios morais e se tem aptidão para fazer aquilo para o que está se propondo. O membro precisa 

saber atender as pessoas, e é necessário ser verificado se seu pensamento visa a defender a 

sociedade e os princípios constitucionais relacionados à atividade do Ministério Público”, disse o 

procurador de Justiça. 

A Corregedoria Nacional instaurou o Procedimento de Estudos e Pesquisas nº 09/2017, que objetiva 

a apresentação de propostas e orientações sobre a atuação do Ministério Público brasileiro, por 

meio de suas Escolas Institucionais e Corregedorias, no que se refere ao estágio probatório de 

membros da Instituição, de modo a abranger a gestão da formação humana, os cursos de ingresso, 

os cursos de vitaliciamento, a avaliação, a orientação e a fiscalização pelas Corregedorias.   

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – CNMP 

 

20) CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO REALIZA CORREIÇÃO-GERAL 

NO PARÁ 

A correição-geral realizada pela Corregedoria 

Nacional do Ministério Público no Pará ocorreu no 

período de dia 5 a 9 de março. 

Durante a semana, uma equipe composta por 

membros e servidores do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) realizou visitas para 

verificar a efetividade da atuação funcional do 

Ministério Público da União (Ministério Público 

Federal, Ministério Público do Trabalho, 

Ministério Público Militar) e do Ministério Público Estadual, no Pará.  

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.  

Durante a correição compareceram também os conselheiros do CNMP, Fábio Stica, Sebastião 

Vieira Caixeta, Silvio Amorim, Dermeval Farias e Lauro Machado Nogueira. Ainda estiveram 

presentes, 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. 
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Atendimento ao público na sede do MP/PA 

Durante os trabalhos de correição, a 

Corregedoria Nacional do MP atendeu aos 

cidadãos para receber reclamações, sugestões e 

questionamentos a respeito da atuação do 

Ministério Público no Pará.  

Ao término dos trabalhos da correição, será 

produzido um relatório com determinações e 

recomendações ao MPF, MPT, MPM e MP 

Estadual, para eventual promoção de melhorias 

nas instituições. O documento será submetido ao Plenário do CNMP. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – CNMP 

 
21) CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO REALIZA ENCONTRO REGIONAL 

DE MEMBROS EM ESTÁGIO PROBATÓRIO DO PARÁ E AMAPÁ 

A Corregedoria Nacional do Ministério Público realizou, no dia 9 de 

março, o Encontro Regional de Membros em Estágio Probatório do 

Pará e Amapá. Implementada este ano, a iniciativa visa promover 

diálogo e reflexões sobre o período do estágio probatório para 

membros do MP brasileiro. 

Entre os palestrantes estavam o Chefe de Gabinete da Corregedoria 

Nacional, Raimundo Napoleão Ximenes Neto que fez as 

considerações gerais sobre o período em estágio probatório; o 

Coordenador de Correições e Inspeções, Cesar Henrique Kluge falou 

sobre a humanização da atividade executiva de correições e inspeções; o Coordenador Disciplinar, 

Rafael Schwez Kurkowski, falou sobre a atuação disciplinar da Corregedoria Nacional. O evento 

também contou com a participação do Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel 

Moreira, o qual falou sobre os novos desafios do Ministério Público brasileiro. 

Em seguida, foi proposto um diálogo da Corregedoria Nacional com os participantes. Nesse 

momento, o espaço é aberto para perguntas e observações. Durante esse debate, houve o convite 

para a participação do membro decano do MPPA, Manoel Santino Nascimento Júnior, a fim de 

transmitir suas experiências na carreira. 

Fonte: Assessoria de Comunicação MPPA 

22) CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARTICIPA DA 111ª REUNIÃO DO 

CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS 

ESTADOS E DA UNIÃO  

Nos dias 15 e 16 de março ocorreu a 111ª Reunião 

Ordinária do Conselho Nacional dos Corregedores-

Gerais do Ministério Público dos Estados e da 

União (CNCGMPEU), sediada pelo Ministério 

Público Estadual de Alagoas (MPE/AL). Na 

oportunidade, o corregedor-geral do MPE/AL, Lean 

Araújo, foi empossado como presidente do 

CNCGMPEU.  

O corregedor nacional do Ministério Público, 
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Orlando Rochadel Moreira, ministrou a palestra “A Corregedoria Nacional e os novos desafios do 

Ministério Público Brasileiro”, ressaltando que: “A carreira do procurador e promotor de justiça é um 

constante desafio. Temos que ter o povo como parceiro e amigo. Uma instituição que não caminha 

ao lado da sociedade não pode ir muito longe. A essência o Ministério Público é estar perto do povo. 

Lembrem-se de que vocês podem mudar a vida de uma pessoa com um simples olhar, com o bom 

atendimento, com carinho e atenção. Recordem-se, há coisas que estão antes do promotor, antes 

da promotora, que é o ser humano”. 

A nova diretoria do CNCGMPEU é composta pelo 1º Vice-presidente, Anísio Marinho Neto, da 

Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grade do Norte; 2º vice-presidente, Paulo Afonso 

Garrido de Paula, da Corregedoria Geral do Ministério Público de São Paulo; 1 º secretário, João 

Rodrigues Filho, da Corregedoria Geral do Ministério Público do Tocantins; 2 º secretário, Giovanni 

Rettacaso, da Corregedoria Geral do Ministério Público Militar; diretor de finanças, Flávio Cezar 

Fachone, da Corregedoria Geral do Ministério Público do Mato Grosso; e diretor de comunicação, 

Ivan Saraiva Melgaré, da Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul. 

Recomendação de Maceió sobre Estágio Probatório 

Durante a solenidade foi assinada a Recomendação de Maceió pelo Corregedor Nacional, Orlando 

Rochadel, tratando-se de ato normativo para que todos os Ministérios Públicos adotem critérios 

semelhantes com relação ao acompanhamento de promotores em estágio probatório. 

O membro auxiliar da Corregedoria Nacional e ex-presidente do CNCGMPEU, procurador de justiça 

do MPPR, Arion Rolim Pereira, apresentou o documento enfatizando que: “para fazer esta 

recomendação ouvimos vários promotores, procuradores, procuradores-gerais, diretores de escolas 

superiores e todas as sugestões que puderam ser harmonizadas foram acatadas. Entregamos 

nesse ato uma diretriz, um norte. Sabemos que cada instituição tem suas particularidades, suas 

realidades e podem fazer suas adaptações”.  Ainda ressaltou que acima de tudo é preciso analisar 

se os membros realmente possuem vocação para construir suas carreiras na instituição ministerial. 

“Esses meses de estágio probatório servem para averiguar o comprometimento e a dedicação de 

cada membro que acabou de entrar na carreira de promotor de justiça. E isso é importante, por que 

é nesse momento que já pode ser vislumbrada que tipo de atuação os novos membros terão”, 

afirmou. 

Fonte: Assessoria de Comunicação MPAL 

 

23) CORREGEDORIA NACIONAL RECOMENDA A NOVOS PROMOTORES ATUAÇÃO MAIS 

PRÓXIMA DA POPULAÇÃO 

Dar atenção ao cidadão e manter as portas do 

gabinete abertas para o povo, sem deixar de 

seguir os princípios constitucionais da unicidade, 

indivisibilidade e independência funcional. Essa 

foi a principal mensagem da Corregedoria 

Nacional do Ministério Público durante o 

Encontro Regional de Membros em Estágio 

Probatório, ocorrido no 15 de março, em Maceió, 

que é realizado em parceria com a Unidade de 

Capacitação do Conselho Nacional do Ministério 

Público. O evento foi promovido para promotores de justiça do Ministério Público Estadual de 

Alagoas (MPE/AL) contou com o apoio da Corregedoria-Geral e da Procuradoria-Geral de Justiça 

do MPAL.  
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O corregedor nacional também falou sobre a qualidade do trabalho que deve ser desempenhado. 

“A Corregedoria tem que fazer diferença na realidade dos promotores. Não queremos quantidade, 

e sim qualidade. Nosso desejo não é saber somente sobre o número de processos. Podem até ser 

poucos, o importante é que sejam ações capazes de mudar a realidade de uma comunidade, 

capazes de transformar vidas”, destacou. 

Encontro Regional sobre Estágio Probatório  

O segundo momento do Encontro foi comandado pelo presidente da Unidade Nacional de 

Capacitação do CNMP e conselheiro do CNMP, Lauro Machado Nogueira, que afirmou: “Nossa 

intenção é que todos vocês saibam que a Corregedoria não está aqui para hostilizar ninguém. Nosso 

papel é orientar e ensinar e reforçar que o CNMP é a instância que controla abusos, perseguição e 

preserva a liberdade do promotor trabalhar. Também é um colegiado que está aberto ao diálogo e 

quer ouvi-los sempre”.  

 Outros três temas foram explorados por membros auxiliares da Corregedoria Nacional. O primeiro 

a ser debatido foi a “Atuação disciplinar da Corregedoria Nacional”, que teve como palestrante o 

coordenador disciplinar da Corregedoria Nacional, promotor Rafael Schwez Kurkowski. Depois, foi 

a vez do chefe de gabinete da Corregedoria, promotor de justiça Raymundo Napoleão Ximenes 

Neto, tratar do assunto “Considerações gerais sobre o período em estágio probatório”. Já o tema 

“Humanização da atividade executiva de correição e inspeção” foi explorado pelo coordenador de 

Correições e Inspeções da Corregedoria Nacional, César Henrique Kluge.  

Participaram do evento pelo CNMP, além dos conselheiros e membros auxiliares palestrantes, o 

coordenador-geral da Corregedoria Nacional, Rinaldo Reis Lima, e o coordenador substituto de 

inovação e evolução humana e estágio probatório Samuel Alvarenga Gonçalves. O corregedor-geral 

de Ministério Público Estadual de Alagoas, Lean Araújo, também elogiou a iniciativa: “Esse curso 

que está sendo realizado vai ao encontro do aprimoramento que a Corregedoria local já desenvolve 

com os membros do Ministério Público em estágio probatório”.  

No encerramento do encontro houve a palestra sobre “Desenvolvimento de competências para 

resolução consensual de conflitos na vida e no trabalho”, tema abordado pela magistrada do 

Tribunal de Justiça da Bahia, Cristiane Menezes Santos Barreto. 

Fonte: Assessoria de Comunicação MPAL 

 

24) MEMBROS E SERVIDORES DO MPAC PARTICIPAM DE CURSO PRÁTICO SOBRE 

NEGOCIAÇÃO, MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO 

O membro auxiliar da Corregedoria Nacional, 

promotor de Justiça do Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais, Luciano Badini, 

ministrou o Curso Prático ‘Negociação, Mediação 

e Conciliação para o Ministério Público’, no dia 16 

de março, no auditório do MP acreano, com a 

participação de membros e servidores da 

instituição. O MPAC é a primeira unidade 

ministerial do país a receber a capacitação este 

ano. Trata-se de iniciativa da Corregedoria 

Nacional do Ministério Público para o desenvolvimento da Estratégia Nacional de Não Judicialização 

(ENAJUD). 

A autocomposição tem sido considerada por alguns juristas como uma nova tendência no âmbito 

da Justiça brasileira. Consiste na consolidação de uma política permanente de incentivo e 
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aperfeiçoamento de mecanismos que reduzam a excessiva judicialização de conflitos, evite 

sobrecargas no Sistema de Justiça e permita respostas céleres e eficientes à população, como 

prevê a Resolução nº 118, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 

“A realização desse treinamento é bastante oportuna e vai ao encontro dos nossos anseios e da 

nossa proposta de gestão, que prevê o incentivo à autocomposição e à mediação de conflitos, para 

promover o adequado acesso à justiça e a efetiva atuação ministerial”, afirmou a procuradora-geral 

de Justiça do MPAC, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues. 

Fonte: Assessoria de Comunicação MPAC 

 

25) COMITÊ ESTABELECE META DE APERFEIÇOAR TRABALHO DE COLHEITA DE 

INFORMAÇÕES POR MEIO DAS TABELAS UNIFICADAS 

Nos dias 13 e 14 de março, no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília-DF, 

foram realizadas as primeiras reuniões da nova composição do Comitê Gestor Nacional das Tabelas 

Unificadas, atualizada conforme a Portaria CNMP-PRESI nº 11/2018. No encontro, aberto pelo 

coordenador-geral da Corregedoria Nacional Rinaldo Reis Lima, foi estabelecido um novo plano de 

trabalho que objetiva aperfeiçoar a atividade do Conselho de colher informações relevantes das 

unidades e ramos do MP brasileiro. 

As Tabelas Unificadas foram criadas pela Resolução CNMP nº 63/2010, visando a ̀ padronização e 

uniformização das terminologias utilizadas pelas unidades do Ministério Público, permitindo 

conhecer o trabalho realizado pelos seus diversos ramos e unidades. 

As tabelas foram concebidas em modelo voltado para a integração com o Poder Judiciário, 

possibilitando a unificação e a construção das Tabelas Nacionais do Sistema de Justiça, juntamente 

com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Corregedoria Nacional é responsável por acompanhar 

e coordenar o cumprimento das decisões do Comitê Gestor Nacional das Tabelas Unificadas. 

Segundo o presidente do comitê, o membro 

auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério 

Público Michel Betenjane Romano, “a meta para 

2018 é fazer com que o CNMP receba apenas as 

informações mais relevantes para o Conselho e 

para a sociedade, priorizando a qualidade em 

vez da quantidade”. 

Michel Betenjane Romano também explicou que 

o trabalho do comitê é importante para 

padronizar o preenchimento das Tabelas Unificadas, sempre pautado pela preocupação de colher 

as informações a que a sociedade quer ter acesso. “Objetivo é apresentar às pessoas, na 

publicação Ministério Público – Um Retrato, o conteúdo de forma transparente”, ressaltou. 

Desde 2010, o comitê faz esse trabalho constante de atualização das Tabelas Unificadas. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – CNMP 
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26) CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIALOGA COM OS NOVOS 

PROMOTORES DE JUSTIÇA DO MPSC 

O Encontro Regional da Corregedoria-Nacional 

com os Promotores de Justiça em estágio 

probatório do Ministério Público de Santa 

Catarina (MPSC) ocorreu no dia 22 de março. 

O evento objetiva aproximar a Corregedoria 

Nacional aos novos membros da Instituição e 

transmitir o entendimento sobre as funções do 

órgão, especialmente a sua atividade de 

orientação. Na sua palestra, o Corregedor 

Nacional 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." 

Com a participação dos membros auxiliares da Corregedoria Nacional houve ainda palestras sobre 

a atuação disciplinar da corregedoria, a humanização da atividade executiva de correições e 

inspeções e considerações sobre o estágio probatório. 

Fonte: Coordenadoria de Comunicação Social do MPSC 

 

27) CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CORREGEDORIA-GERAL DO 

MPF DISCUTEM ATUAÇÃO INTEGRADA 

O objetivo da reunião (21/03) foi estreitar 

relacionamento institucional entre as 

Corregedorias. O corregedor nacional do 

Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, 

recebeu a visita do corregedor-geral do 

Ministério Público Federal, Oswaldo José 

Barbosa. No encontro, estiveram presentes, 

também, o conselheiro do Conselho Nacional 

do Ministério Público Silvio Amorim e os 

coordenadores da Corregedoria Nacional Cesar Kluge e Rafael Kurkowski. Foram abordados 

assuntos como acompanhamento de procedimentos e interoperabilidade entre os sistemas Único e 

ELO, utilizados, respectivamente, pelo MPF e pelo CNMP.  

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – CNMP 
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ANEXO II- Recomendação de Maceió 
 

 
 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

RECOMENDAÇÃO DE CARÁTER GERAL CNMP-CN N.º 01, DE 15 DE 

MARÇO DE 2018.  

Dispõe sobre o estágio probatório dos 
membros do Ministério Público 
brasileiro 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), 

PRIMEIRA PARTE 

DOS CONSIDERANDOS 

CONSIDERANDO os resultados do Procedimento de Estudos e Pesquisas 

instaurado, na Corregedoria Nacional, com base na Portaria CN n.º 087, de 16 de maio 

de 2016, visando realizar pesquisas, estudos, análises e apresentação de propostas e 

orientações sobre a atuação do Ministério Público brasileiro, em suas Escolas 

Institucionais e Corregedorias, no que se refere ao estágio probatório de membros da 

Instituição, de modo a abranger a evolução humana, os cursos de ingresso, os cursos de 

vitaliciamento, a avaliação, a orientação e a fiscalização pelas Corregedorias; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é garantia constitucional 

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

fundamental o aprimoramento da sua atuação 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; 

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 social; 

CONSIDERANDO a necessidade de serem fixadas diretrizes visando ao 
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aprimoramento das atividades avaliativas, orientadoras e fiscalizadoras das 

Corregedorias no que se refere ao estágio probatório dos membros do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de se realizarem estudos e pesquisas 

visando à apresentação de uma proposta orientadora geral sobre o estágio probatório 

dos membros que ingressam no Ministério Público; 

CONSIDERANDO o teor e a importância dos trabalhos e estudos sobre o 

tema referente ao estágio probatório já realizados pelo Grupo de Estudos e Pesquisas 

abaixo nomeado;  

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 constante 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 o teor da Resolução CNMP n.º 179, de 26 de julho de 

2017, que disciplina, no âmbito do Ministério Público, a tomada do compromisso de 

ajustamento de conduta; 

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 ainda as diretrizes fixadas pela Recomendação de 

Caráter Geral CN-CNMP n.º 02, de 04 de julho de 2017, que estabelece diretrizes para a 

estruturação e a atuação das Escolas Institucionais do Ministério Público brasileiro e fixa 

orientações para a interação entre as Escolas, os Centros de Apoio, as Câmaras de 

Coordenação e Revisão, o Conselho Superior, notadamente quanto ao alinhamento ao 

planejamento estratégico institucional. 

CONSIDERANDO, a importância da apresentação de propostas e 

orientações sobre o tema por parte deste Conselho Nacional do Ministério Público, sendo 

fundamental, para tanto, a realização também de consultas públicas aos órgãos e às 

instituições interessadas no aperfeiçoamento do estágio probatório dos membros do 

Ministério Público; 

CONSIDERANDO a Metódica e o Cronograma dos trabalhos realizados no 

Procedimento de Estudos e Pesquisas, os quais incluíram: a) a realização de estudos e 

pesquisas sobre a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assim como 

sobre legislação orgânica do Ministério Público; b) a identificação e análise inicial dos 

problemas e desafios que estão dificultando a atuação eficiente e efetiva do Ministério 

Público e de suas Corregedorias quanto ao acompanhamento do estágio probatório dos 
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membros da Instituição; c) a reunião do grupo de trabalho nomeado; d) a apresentação 

de uma minuta contendo as diretrizes para uma proposta inicial de regulamentação para 

ser submetida à consulta pública; e) a consulta pública ao Conselho Nacional dos 

Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União e ao Conselho 

Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União; f) a 

consulta pública à CONAMP, à ANPR e à ANPT; g) a consulta pública ao CDEMP e às 

Escolas Institucionais do Ministério Público brasileiro; h) a apresentação de Proposta de 

Recomendação; 

CONSIDERANDO as pesquisas e os estudos realizados na Corregedoria 

Nacional do Ministério Púbico pelo Grupo de Trabalho criado pelo Corregedor Nacional 

do Ministério Público, tendo como Presidentes o Doutor Arion Rolim Pereira, Procurador 

de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, e o Doutor Armando Antônio 

Lotti, Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e, 

como membros integrantes, o Doutor Rinaldo Reis Lima, Promotor de Justiça do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e Coordenador-Geral da 

Corregedoria Nacional do Ministério Público, o Doutor Raymundo Napoleão Ximenes 

Neto, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe e Chefe de 

Gabinete da Corregedoria Nacional do Ministério Público, o Doutor Rafael Schwez 

Kurkowski, Promotor de Justiça do Estado de Sergipe e Coordenador da Coordenadoria 

Disciplinar da Corregedoria Nacional do Ministério Público, o Doutor Cesar Henrique 

Kluge, Procurador do Trabalho e Coordenador da Coordenadoria de Correições e 

Inspeções da Corregedoria Nacional do Ministério Público, o Doutor Fabiano Mendes 

Rocha, Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e 

Membro Auxiliar da Coordenadoria de Correições e Inspeções da Corregedoria Nacional 

do Ministério Público, o Doutor Jairo Cruz Moreira, Promotor de Justiça do Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais e Coordenador da Coordenadoria de Inovação, 

Evolução Humana e Estágio Probatório da Corregedoria Nacional do Ministério Público; 

o Doutor Gregório Assagra de Almeida, Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais e Membro Colaborador da Corregedoria Nacional do Ministério 

Público; o Doutor Luciano Luz Badini Martins, Promotor de Justiça do Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais e Membro Colaborador da Corregedoria Nacional do 

Ministério Público; o Doutor Michel Betenjane Romano, Promotor de Justiça do 

Ministério Público do Estado de São Paulo e Membro Colaborador da Corregedoria 

Nacional do Ministério Público; o Doutor Marcelo Pedroso Goulart, Promotor de Justiça 

do Ministério Público do Estado de São Paulo e Membro Colaborador da Corregedoria 

Nacional do Ministério Público, o Doutor Adriano Kneipp, Promotor de Justiça do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e Membro Colaborador da 

Corregedoria Nacional do Ministério Público, o Doutor Alexandre Reis de Carvalho, 

Promotor de Justiça do Ministério Público Militar da União e Membro Colaborador da 

Corregedoria Nacional do Ministério Público, e a senhora Fabíola de Sousa Cardoso, 
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servidora pública lotada na Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais; 

CONSIDERANDO, por fim, a importância de se regulamentar o tema de 

maneira geral, com a fixação de diretrizes às Unidades do Ministério Público brasileiro, 

principalmente a suas Corregedorias, suas Escolas Institucionais e seus Conselhos 

Superiores, 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 

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE AS DIRETRIZES DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DOS 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CAPÍTULO I 

PRINCÍPIOS GERAIS SOBRE A FORMAÇÃO, A GESTÃO E A EVOLUÇÃO 

HUMANA NO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 1º Considera-se estágio probatório o período compreendido pelos dois 

primeiros anos de efetivo exercício na carreira, durante os quais será examinada pelos 

respectivos órgãos de competência do Ministério Público brasileiro, notadamente por 

suas Corregedorias e por seus Conselhos Superiores, a conveniência da permanência e 

do vitaliciamento na carreira do membro do Ministério Público, observados, entre outros, 

os seguintes princípios: 

I - capacidade de resolução humanizada dos conflitos, controvérsias e 

problemas; 

II - eficiência, pontualidade e assiduidade;  

III - idoneidade ética e moral revelada por meio de condutas pública e privada 

compatíveis com a dignidade do cargo e que não exponham a imagem do Ministério 

Público e não gerem desconfiança no cidadão; 

IV - proatividade, capacidade técnico-jurídica, ponderação e bom senso na 

tomada de decisões; 

V - integração comunitária do membro do Ministério Público em estágio 

probatório no que estiver afeto às atribuições do cargo, aferida, inclusive, pela residência 

na comarca ou na localidade onde exerce as suas atribuições;  

VI - atuação adequada e eficiente do membro do Ministério Público em 

estágio probatório em relação ao atendimento ao público e no que tange à sua inserção 

no ambiente jurídico; 

VII - inteligência emocional, aferida pela postura equilibrada que revele amor 

e respeito aos valores e compromissos institucionais do Ministério Público e à defesa dos 

direitos e das garantias constitucionais fundamentais do cidadão; 

VIII - vocação para o exercício das funções jurisdicionais e extrajurisdicionais 

do Ministério Público, a ser aferida pelo comprometimento e pelas iniciativas do membro 
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em estágio probatório que revelem amor em face das causas institucionais e do exercício 

das atribuições nas diversas áreas de atuação; 

IX - gentileza, paciência, temperança e capacidade de exprimir sentimentos 

nobres no trato com as pessoas, principalmente as mais carentes e humildes e aquelas 

que estejam em situações de exclusão social; 

X - empenho e dedicação ao aperfeiçoamento funcional periódico e 

multidisciplinar; 

XI - capacidade de gestão administrativa e funcional dos órgãos ou unidades 

de atuação no Ministério Público; 

XII -  disposição e iniciativas para atuar em rede e de forma integrada e 

cooperativa tanto no âmbito do Ministério Público quanto em relação a outros órgãos ou 

instituições de defesa de interesses sociais e/ou de interesses legítimos do Estado; 

XIII - observância das formas respeitosas de tratamento quando se dirigir aos 

cidadãos, aos servidores, às instituições, às entidades, aos seus pares e colegas, aos 

integrantes da Administração Superior e da Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

Parágrafo único. Não serão computados para fins de vitaliciamento os 

períodos de afastamento, férias e licenças do membro do Ministério Público em estágio 

probatório, respeitadas as respectivas leis orgânicas das unidades e ramos do Ministério 

Público brasileiro.  

Art. 2º Considerando os deveres constitucionais e infraconstitucionais 

impostos aos integrantes do Ministério Público em geral, aqueles em estágio probatório 

devem ser avaliados, orientados e fiscalizados em suas manifestações públicas e 

privadas, evitando-se que seu comportamento exponha a sua imagem e a da Instituição, 

devendo, para tanto, ser observados, entre outros, os seguintes deveres: 

I - não se manifestar de forma que possa ensejar a demonstração de apoio 

público ou que deixe evidenciada, mesmo que de maneira informal, a vinculação a 

determinado partido político, sendo certo que a vedação de atividade político-partidária 

não impede o exercício do direito relativo às suas convicções pessoais sobre a matéria, 

as quais não devem ser objeto de manifestação pública que caracterize claramente, 

mesmo que de modo informal, atividade político-partidária; 

II - guardar a impessoalidade e a isenção em relação à atividade político-

partidária como deveres constitucionais do Ministério Público e dos seus membros na 

sua condição de garantias constitucionais fundamentais de acesso à justiça dos cidadãos 

e da sociedade, que assegurem à Instituição e aos seus membros o pleno e efetivo 

exercício das suas atribuições; 

III - guardar decoro pessoal e manter ilibada conduta pública e particular que 

assegure a confiança do cidadão (artigo 37, caput, da CR/1988), sendo certo que os 

consectários de se externar um posicionamento, inclusive em redes sociais, não podem 

comprometer a imagem do Ministério Público e dos seus órgãos, nem violar direitos ou 

garantias fundamentais do cidadão; 
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IV - tomar os cuidados necessários ao realizar publicações em seus perfis 

pessoais nas redes sociais, agindo com reserva, cautela e discrição, evitando-se a 

violação de deveres funcionais; 

V - adotar cautela ao publicar, em seus perfis pessoais em redes sociais, 

pronunciamentos oficiais sobre casos decorrentes de sua atuação funcional, sem prejuízo 

do compartilhamento ou da divulgação em seus perfis pessoais de publicações de perfis 

institucionais ou de notícias já publicadas oficialmente pelo Ministério Público; 

VI - adotar cautela ao publicar em redes sociais manifestações ou 

informações que possam ser percebidas como discriminatórias, notadamente em relação 

a raça, gênero, orientação sexual, religião e outros valores ou direitos protegidos, e que 

possam comprometer os ideais defendidos pela Instituição; 

VII - utilizar o e-mail funcional exclusivamente para a realização de atividades 

institucionais, guardando o decoro pessoal e agindo com urbanidade no trato com os 

destinatários das mensagens. 

§ 1º Para os fins do disposto no inciso II deste artigo, não configura atividade 

político-partidária a crítica ou o elogio público por parte do membro do Ministério Público 

dirigido, entre outros, a ideias, ideologias, projetos legislativos, programas de governo, 

medidas, sendo vedados, contudo, ataques ou elogios de cunho pessoal, que possam 

configurar violação do dever de manter conduta ilibada e de guardar decoro pessoal, 

direcionados a liderança política ou a partido político, com a finalidade de descredenciá-

los ou credenciá-los perante a opinião pública em razão de ideias ou ideologias de que 

discorde ou com que concorde o membro do Ministério Público. 

§ 2º Para os fins do disposto no inciso III deste artigo, não configura atividade 

político-partidária, vedada constitucionalmente, o exercício da liberdade de expressão na 

defesa pelo membro do Ministério Público de valores constitucionais e legais em 

discussões públicas sobre causas sociais, em debates ou outras participações ou 

manifestações públicas que envolvam a defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

§ 3º Os membros do Ministério Público em estágio probatório estão sujeitos 

às mesmas obrigações e vedações impostas aos membros vitalícios, além das previstas 

em leis, regulamentos e nesta Recomendação. 

Art. 3º Para a formação, a avaliação, a orientação e a fiscalização 

humanizadas dos membros do Ministério Público brasileiro em estágio probatório 

deverão ser consideradas, entre outras, respeitadas as peculiaridades das funções de 

cada unidade Institucional, as seguintes diretrizes:  

I - conhecimento das causas e deficiências sociais 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 democracia, em 
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defesa da sociedade; 

IV - capacidade de diálogo e de 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, com postura resolutiva, amparada no compromisso 

com ganhos de efetividade na atuação institucional; 

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

fundamentais; 

VIII - realização precedente de pesquisas e investigações adequadas sobre 

os fatos, em suas múltiplas dimensões e em sede procedimental, como base para a 

atuação qualificada; 

IX - utilização de mecanismos e instrumentos adequados às peculiaridades 

de cada situação; 

X - escolhas corretas dos 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 da judicialização; 

XIII - atuação dinâmica e voltada para a garantia do andamento célere e da 

duração razoável dos feitos sob a responsabilidade Ministerial, inclusive mediante 

interposição de recursos e 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 para potencializar a dimensão da eficiência na reparação dos 

danos eventualmente ocorridos; 

XVI - utilização de mecanismos de resolução consensual, como negociação, 

mediação, conciliação, práticas restaurativas, convenções processuais e acordos de 

resultado; 

XVII - triagem adequada das comunicações da Ouvidoria e análise imediata 

de notícias de fato, de modo a evitar a instauração de procedimentos inviáveis e a 

implementar a pronta tramitação dos expedientes relevantes; 

XVIII - condução direta e diligente dos expedientes extrajudiciais, mediante 

despachos objetivos e tendentes à conclusão da investigação, com vistas à delimitação 

do objeto e à individualização dos fatos em apuração; 

XIX - avaliação contínua da real necessidade de novas diligências nos 

procedimentos extrajudiciais, com velamento pela duração razoável do expediente; 

XX - adoção de instrumento que permita o acompanhamento contínuo da 

tramitação, instrução e fiscalização dos procedimentos investigatórios prioritários e dos 

processos judiciais mais relevantes, nas causas em que o Ministério Público for parte; 

XXI - atuação efetiva na tutela coletiva e na propositura de ações individuais 
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em situações absolutamente necessárias, sem prejuízo dos atendimentos individuais e 

encaminhamentos devidos; 

XXII - atuação alinhada ao Planejamento Estratégico Institucional, aos Planos 

Gerais de Atuação, aos Programas de Atuação Funcional e aos respectivos Projetos 

Executivos; 

XXIII - assiduidade, pontualidade e gestão administrativa eficiente e proativa 

das unidades, atribuições ou serviços do Ministério Público; 

XXIV -  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. 

Art. 4º Para todos os efeitos legais, o período de estágio probatório 

compreende o de orientação e preparação. 

§ 1º Durante o período do estágio probatório, os membros do Ministério 

Público deverão ser avaliados e orientados periodicamente por uma equipe 

multidisciplinar que possa contribuir para fortalecer a sua saúde física e emocional.  

§ 2º Os membros do Ministério Público em estágio probatório deverão ser 

submetidos a pelo menos uma correição ordinária presencial, sem prejuízo da realização 

de correição extraordinária ou de inspeções necessárias.  

§ 3º Os cursos de ingresso e de vitaliciamento, disciplinados no Capítulo II 

desta Recomendação, serão formalizados e realizados pelas escolas de formação e 

aperfeiçoamento do Ministério Público, com a efetiva participação das Corregedorias 

tanto na fase da construção quanto nas de realização e avaliação, respeitada a autonomia 

pedagógica das escolas institucionais. 

§ 4º Para fins do disposto no § 3º deste artigo, sempre que possível, pelo 

menos 5% (cinco por cento) dos palestrantes, professores ou mediadores nos cursos de 

ingresso e vitaliciamento, quando integrantes do Ministério Público, deverão ter 

ingressado na carreira há mais de 20 (vinte anos) e pelo menos outros 5% (cinco por 

cento) há menos de 10 (dez) anos. 

CAPÍTULO II 

DOS CURSOS DE INGRESSO E VITALICIAMENTO 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 5º O Curso de Ingresso e Vitaliciamento constitui etapa obrigatória do 

processo de vitaliciamento no cargo de membro do Ministério Público e deverá ser 

realizado ou reconhecido por escola de formação e aperfeiçoamento do Ministério Público, 

com a participação efetiva das Corregedorias, consoante exigência constitucional expressa 

no art. 93, IV, c/c art. 129, § 4º, da CR/1988. 

Parágrafo único. Os conteúdos e as competências a serem desenvolvidos no 

curso de ingresso e vitaliciamento destinam-se ao exercício probo, saudável, eficaz e 
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resolutivo das funções de membro do Ministério Público, com ênfase nas necessidades e 

dimensões biológica, psicológica, social, espiritual, organizacional e funcional impostas na 

atuação, nos termos do art. 3º da Recomendação CNMP n.º 52, de 28 de março de 2017, 

que estabelece diretrizes aos órgãos que compõem o Ministério Público brasileiro quanto 

à implementação da Política Nacional de Gestão de Pessoas, mediante a edição do 

correspondente ato administrativo. 

Art. 6º O curso será composto de, no mínimo, 04 (quatro) eixos estruturantes, 

abordados concomitantemente: 

I - TEÓRICO: conhecimentos aprofundados sobre história, evolução, 

estrutura, funcionamento e atuação dos órgãos, serviços e sistemas do Ministério Público, 

carreira, estágio probatório e vitaliciamento, gestão do conhecimento alinhada ao 

planejamento estratégico, rotinas de trabalho, gestão de gabinete e unidades 

administrativas, segurança orgânica e pessoal, exercício harmônico dos princípios 

institucionais, deveres, direitos e prerrogativas funcionais, com ênfase nos limites e nas 

implicações desse exercício, nos âmbitos funcional e privado; 

II - PROFISSIONAL: conhecimentos eminentemente práticos necessários à 

atuação judicial e extrajudicial do membro do Ministério Público, com ênfase na proteção 

dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais do cidadão e na tutela dos direitos 

humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade social, com a realização de visitas 

técnicas, compartilhamento dialogado de boas práticas e lições aprendidas, estudos de 

casos, pesquisas e debates de temas interdisciplinar e multidisciplinar e simulação de 

situações concretas com as quais poderá defrontar-se no início da carreira; 

III - INTERLOCUÇÃO INTERINSTITUCIONAL: reflexões para o exercício 

ético da liberdade de expressão, relacionamento responsável com as mídias sociais e órgãos 

de comunicação social e desenvolvimento de competências para o diálogo direto entre os 

membros do Ministério Público e representantes, de diversos níveis, das entidades públicas 

e privadas e dos movimentos sociais; 

IV - ÉTICA COMPORTAMENTALISTA E DE EVOLUÇÃO HUMANA: 

identificação e reflexão das questões de ordem pessoal, familiar, social, laboral, 

intrainstitucional e interinstitucional – direta ou indiretamente – relacionadas à realização 

das atribuições do membro do Ministério Público, seja na prestação jurisdicional do 

Estado, na via extrajudicial ou social, seja na promoção do contentamento, do 

comprometimento e da humanização do ambiente e das relações de trabalho e no 

desenvolvimento contínuo do ser humano nos seus múltiplos aspectos (físico, mental e 

espiritual), observando o atendimento efetivo e eficaz do interesse público e a qualidade 

dos serviços públicos prestados ao cidadão, nas peculiaridades das diversas unidades de 

lotação. 
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Art. 7º O curso de ingresso e vitaliciamento terá como estratégias 

metodológicas a formatação profissionalizante, os eixos estruturantes previstos no art. 6º 

desta Recomendação e a realização em etapas intercaladas (formação continuada), a partir 

da posse do membro do Ministério Público. 

Parágrafo único. O detalhamento dos conteúdos competenciais, das 

abordagens e estratégias metodológicas, dos critérios para a seleção dos capacitadores do 

curso, com valorização da participação de representantes de outras instituições que se 

relacionem com a prestação jurisdicional do Estado, como universidades e sociedade civil 

organizada, será objeto de termo de cooperação firmado entre a Administração Superior do 

Ministério Público e as respectivas escolas superiores do Ministério Público ou os Centros 

de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. 

Seção II 

Da Etapa de Formação para o Ingresso 

Art. 8º O curso de ingresso na carreira dos membros do Ministério Público 

brasileiro deverá ser formatado de modo a contemplar, no mínimo, as 4 (quatro) fases a 

seguir discriminadas: 

I - MÓDULO 1: apresentação da instituição, seus órgãos e unidades, com 

respectivas atribuições, interação com outras instituições e órgãos de defesa social e 

contatos com movimentos sociais voltados para a defesa dos direitos fundamentais 

afetos às atribuições do Ministério Público; 

II - MÓDULO 2: apresentação dos princípios e fundamentos que norteiam a 

atividade do Ministério Público, suas atribuições constitucionais, ética e deveres 

institucionais, com ênfase na percepção dos usos, dos costumes e da formação da 

sociedade perante a qual atua; 

III - MÓDULO 3: submissão a módulo prático, com ênfase nas áreas que 

envolvam a defesa dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, o controle 

da constitucionalidade e a atuação na defesa dos direitos humanos, o direito processual, 

o direito civil, o direito penal, os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, a 

atuação nos casos complexos de repercussão social, os mecanismos de tutela 

jurisdicional e extrajurisdicional, a resolução consensual dos conflitos, controvérsias e 

problemas, com ênfase notadamente nas técnicas sobre negociação, mediação, 

conciliação e práticas restaurativas, técnicas de gestão administrativa e funcional dos 

órgãos e das unidades de atuação, com priorização do Planejamento Estratégico do 

Ministério Público, dos Planos Gerais de Atuação, dos Programas de Atuação e 

respectivos Projetos Executivos, sendo importante ainda a realização de simulação de 

audiências, júris, práticas de negociação, mediação e de atendimento ao público, assim 

como encontros com movimentos sociais e com outras instituições para discutir questões 

e problemas que envolvam a tutela dos direitos humanos, com espaço para a realização 

de curso de português jurídico voltado para a elaboração de peças e manifestações 
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jurisdicionais e extrajurisdicionais; 

IV - MÓDULO 4: avaliação do desempenho nas fases anteriores. 

§ 1º Os Módulos 1 e 2, a que se referem os incisos I e II deste artigo, serão 

constituídos de aulas teóricas e/ou palestras a serem proferidas por convidados, por 

membros do Ministério Público e por representantes de órgãos que compõem a 

Instituição, integrantes de outros órgãos ou de instituições de defesa social. 

§ 2º Em se tratando do Módulo 1, o membro palestrante, necessariamente, 

tecerá considerações sobre rotinas administrativas afetas aos órgãos e às unidades do 

Ministério Público, bem como a processos exitosos de gestão e de relacionamento e 

atendimento aos públicos interno e externo. 

§ 3º O Módulo 3, a que se refere o inciso III deste artigo, será realizado tendo 

por base tanto casos fictícios quanto concretos, em que os membros da Instituição em 

estágio probatório se manifestarão em processos judiciais e procedimentos extrajudiciais, 

sob a orientação de membro do Ministério Público vitalício a ser designado pelos órgãos 

competentes das unidades do Ministério Público. 

Art. 9º O curso a que se refere o artigo 8º desta Recomendação terá, 

preferencialmente, a duração mínima de 30 (trinta) dias, com avaliação de seus 

resultados. 

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, pelo menos 

50% (cinquenta por cento) do prazo estabelecido deverá contemplar atividades práticas 

supervisionadas.  

Seção III 

Das Etapas de Formação para o Vitaliciamento 

Art. 10. A formação para o vitaliciamento destina-se ao aprimoramento dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao exercício das atribuições 

administrativas e finalísticas inerentes ao cargo de membro do Ministério Público, com 

destaque para a formatação profissionalizante (boas práticas e lições aprendidas) no campo 

da prática jurídica. 

§ 1º Além dos aspectos funcionais, a etapa de vitaliciamento promoverá 

abordagem e suporte à adaptação integral do membro do Ministério Público à nova 

realidade pessoal, familiar, profissional e regional, por meio do incentivo ao 

autoconhecimento, da realização equilibrada das suas necessidades, do estímulo à 

criatividade e à inovação e do fomento ao comprometimento e contentamento institucional, 

estimulando o senso de pertencimento ao Ministério Público, observando o interesse 

público e social, a eficiência, a eficácia, a efetividade e a qualidade dos serviços públicos 

prestados ao cidadão. 

§ 2º Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos por meio de aulas 

dialogadas, palestras, dinâmicas de grupo, simulações de audiências, relacionamento e 

atendimento ao público e a órgãos de comunicação social, visitas técnicas (sistema 
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prisional, sistemas educacionais infantil e fundamental, órgãos de segurança pública, 

lideranças de comunidades, movimentos sociais, entidades e projetos sociais de interesse 

público), estudos de casos, pesquisas e debates de temas interdisciplinar e multidisciplinar 

para o fortalecimento da atuação ético-comportamentalista e resolutiva do Ministério 

Público brasileiro. 

§ 3º Os membros do Ministério Público em estágio probatório poderão, 

previamente, indicar temas, problemas e casos à coordenação do curso de que trata o 

caput deste artigo, para que esta delibere sobre a viabilidade de sua inclusão na pauta. 

§ 4º As atividades e os cursos realizados pelas Escolas Institucionais do 

Ministério Público que tiverem a participação de membro em estágio probatório poderão 

ser incluídos no cômputo das cargas horárias mínimas dos cursos de formação para o 

vitaliciamento. 

Art. 11. Os resultados dos cursos de vitaliciamento serão aferidos pelas Escolas 

Superiores do Ministério Público ou pelos Centros de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional, com a participação efetiva das Corregedorias.  

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS PELAS CORREGEDORIAS-GERAIS 

Art. 12. Durante o biênio a que se refere o artigo 1º desta Recomendação, a 

atuação do membro do Ministério Público em estágio probatório será acompanhada e 

avaliada pela Corregedoria-Geral da respectiva unidade ou ramo do Ministério Público por 

meio de avaliações decorrentes de correições e inspeções, de análise de trabalhos e de 

outros meios ao seu alcance. 

Art. 13. As Corregedoria-Gerais das unidades e dos ramos do Ministério 

Público brasileiro analisarão, em suas funções avaliativas, relatórios trimestrais de todas 

as atividades dos membros do Ministério Público em estágio probatório.  

§ 1º As Corregedorias-Gerais das unidades e dos ramos do Ministério Público 

brasileiro disponibilizarão formulário padrão para que os membros do Ministério Público 

em estágio probatório respondam a perguntas relacionadas às atividades referidas no 

caput deste artigo. 

§ 2º O formato de disponibilização de documentos e peças judiciais e 

extrajudiciais poderá ser virtual e deverá ser disciplinado pelas Corregedorias das 

unidades e dos ramos do Ministério Público brasileiro.  

§ 3º No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a apresentação de cada um 

dos relatórios trimestrais, as Corregedorias deverão apresentar resposta, possibilitando 

a ciência rápida das orientações, para supressões dos equívocos constatados. 

Art. 14. Em cada um dos relatórios trimestrais descritos no artigo 13 desta 

Recomendação, a Corregedoria-Geral avaliará a permanência ou não do membro do 

Ministério Público em estágio probatório na carreira, devendo, quando for o caso, 

apresentar pedido de impugnação na carreira, devidamente fundamentado.  
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§ 1º Decorrido 01 (um) ano de efetivo exercício, a Corregedoria-Geral 

manifestará, perante o órgão colegiado competente, pela permanência ou não do membro 

do Ministério Público em estágio probatório pelo período de mais 01 (um) ano. 

§ 2º Decorridos 18 (dezoito) meses de efetivo exercício, deverá ser instaurado 

procedimento específico de aferição do preenchimento das condições para vitaliciamento, 

levando-se em consideração toda a produção e a conduta do membro do Ministério Público 

em estágio probatório e sua demonstração de vocação para o exercício do cargo, com 

observância dos princípios arrolados no artigo 1º desta Recomendação. 

Art. 15. As Corregedorias-Gerais das unidades e dos ramos do Ministério 

Público brasileiro desenvolverão sistema de avaliação que leve em consideração 

objetivos, metas e indicadores direcionados à aferição e à indução da eficácia social da 

atuação dos membros do Ministério Público em estágio probatório.  

Parágrafo único. A avaliação do resultado da atuação dos membros do 

Ministério Público em estágio probatório deverá ultrapassar o controle meramente formal, 

quantitativo e temporal das causas em que atua, sempre respeitado o princípio da 

independência funcional.  

CAPÍTULO IV 

DAS ATIVIDADES ORIENTADORAS REALIZADAS  

PELAS CORREGEDORIAS-GERAIS 

DAS UNIDADES E DOS RAMOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 

Art. 16. As Corregedorias-Gerais das unidades e dos ramos do Ministério 

Público brasileiro estabelecerão orientações voltadas para a priorização de demandas a 

partir do Planejamento Estratégico, do Plano Geral de Atuação, dos Programas de 

Atuação dos Órgãos de Execução e dos seus respectivos Projetos Executivos.  

Art. 17. As atividades de orientação das Corregedorias-Gerais das unidades 

e dos ramos do Ministério Público brasileiro deverão fomentar as boas práticas e a 

efetividade da atuação dos órgãos do Ministério Público em estágio probatório.  

Art. 18. Para fins de orientação quanto à atuação funcional, os membros do 

Ministério Público em estágio probatório poderão ser convocados a comparecer, a critério 

do Corregedor-Geral, a reuniões coletivas e/ou individuais, presenciais ou por 

teleconferência. 

Parágrafo único. As orientações gerais e as individuais das Corregedorias-

Gerais das unidades e dos ramos do Ministério Público brasileiro poderão ter caráter 

meramente persuasivo ou vinculante, sendo de caráter vinculante a orientação 

relacionada a deveres do cargo, que não passam pelo critério da independência 

funcional.  

CAPÍTULO V 

DAS ATIVIDADES FISCALIZADORAS REALIZADAS 

PELAS CORREGEDORIAS-GERAIS 
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DAS UNIDADES E DOS RAMOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 

Art. 19. As correições ordinárias serão realizadas pelo menos uma vez 

durante o período de estágio probatório pelas Corregedorias-Gerais das unidades e dos 

ramos do Ministério Público brasileiro para verificar e avaliar precipuamente a 

regularidade e a eficácia social dos serviços prestados pelo membro do Ministério Público 

em estágio probatório, além de seu relacionamento com os órgãos de execução e com 

os serviços auxiliares nos ambientes funcional e comunitário, no exercício de suas 

funções e no cumprimento dos deveres do cargo, observado o disposto nos artigos 1º e 

2º desta Recomendação, com observância  das seguintes diretrizes:  

I - publicidade, transparência e periodicidade; 

II - resolutividade, eficiência e relevância social; 

III - duração razoável das medidas e dos procedimentos relativos às 

atribuições constitucionais do Ministério Público; 

IV - efetividade dos direitos e das garantias fundamentais; 

V - priorização da resolução consensual, salvo quando a tutela judicial se 

revelar a mais adequada; 

VI - gestão administrativa eficiente e proativa das unidades, das atribuições 

ou dos serviços do Ministério Público; 

VII - unidade institucional, materializada pela adoção, por órgãos, unidades, 

cargos ou serviços do Ministério Público, de Programas de Atuação Funcional e 

respectivos Projetos Executivos, alinhados ao Planejamento Estratégico e ao Plano Geral 

de Atuação Funcional; 

VIII - avaliação qualitativa, quantitativa e temporal das causas ou dos 

expedientes em que atua o Ministério Público; 

IX - observância do princípio processual da primazia das questões de mérito 

sobre as meramente formais; 

X - racionalização e economicidade, com o adequado aproveitamento de 

ferramentas tecnológicas e virtuais disponíveis. 

Art. 20. A Equipe Correcional encaminhará ao Corregedor-Geral do 

Ministério Público relatório circunstanciado, analisando a regularidade do serviço 

e a eficiência da atividade da unidade ou do órgão correcionado, apontando as 

boas práticas observadas, as eventuais irregularidades constatadas, a falta ou 

deficiência de ocupação dos espaços institucionais de atuação relativa à 

atribuição do órgão, bem como as conclusões e medidas necessárias a prevenir 

erros, corrigir problemas e aprimorar o serviço, registrando, ao final, eventuais 

críticas e elogios. 

Art. 21. Para os fins do disposto no art. 20 desta Recomendação, compete à 

Equipe Correcional, conforme a necessidade, emitir: 

I - recomendações sem efeito vinculativo; 
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II - recomendações com força de 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 - orientações em virtude de consulta oral apresentada pelo órgão 

correcionado; 

IV - elogios e/ou anotações na ficha funcional; 

V - outras medidas adequadas ao caso, inclusive o acordo de resultados e as 

que visem ao aperfeiçoamento funcional do membro do Ministério Público em estágio 

probatório. 

Art. 22. A Equipe Correcional 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 o seguinte: 

I - período de exercício do órgão na unidade; 

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

III - participação em cursos de aperfeiçoamento;  

IV - compatibilidade efetiva de eventual exercício do magistério com as 

funções ministeriais; 

V - cooperações cumulativas envolvendo outros órgãos ou unidades;  

VI - eventuais afastamentos das atividades; 

VII - utilização adequada dos sistemas oficiais e disponíveis de registro 

e controle de expedientes; 

VIII - verificação do fluxo (entrada e saída) quantitativo de expedientes 

externos, bem como movimentação dos procedimentos internos; 

IX - regularidade formal e duração razoável dos expedientes, com 

solução adequada; 

X - produção mensal de cada membro lotado na unidade, bem como 

eventual saldo remanescente; 

XI - 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; 

XII - verificação qualitativa das manifestações processuais e 

procedimentais; 

XIII - organização do atendimento ao público e comparecimento aos 

atos de que deva participar ou que deva realizar/acompanhar; 

XIV - realização das visitas/inspeções determinadas pelo Conselho 

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

XV - experiências inovadoras dignas de destaque; 

XVI - eficiência da força de trabalho da unidade correcionada.  

Art. 23.  A Equipe Correcional avaliará se a atuação local do membro do 

Ministério Público em estágio probatório objeto da correição está alinhada ao 

Planejamento Estratégico Institucional e ao Plano Geral de Atuação Funcional, devendo, 

para tanto, aferir se o correcionado: 

I - conhece o Plano Geral de Atuação Funcional e reconhece sua importância 

para a estratégia institucional;  

II - possui Programa de Atuação Funcional 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. 24. Na priorização da avaliação qualitativa dos procedimentos judiciais e 

extrajudiciais em tramitação, a Equipe Correcional considerará, entre outros critérios, a 

natureza, a complexidade e a transformação social da matéria. 

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

órgão correcionado 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. 25. Para a avaliação da atividade-fim, serão considerados todos os 

mecanismos de atuação judicial e extrajudicial. 

§ 1º Observadas as peculiaridades regionais, locais, estruturais e as relativas às 

atribuições do órgão ou 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. 

§ 2º Será analisado também, quando o membro do Ministério Público em 

estágio probatório, 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. 

§ 3º Serão analisadas a regularidade e a resolutividade da atuação funcional 

jurisdicional e extrajurisdicional.  

§ 4º A avaliação da atuação dos membros do Ministério Público em estágio 

probatório levará em conta, sempre que possível e adequado, a oitiva dos cidadãos 

diretamente interessados ou da respectiva sociedade organizada, desde que os relatos 

estejam acompanhados de dados concretos e efetivos sobre a atuação ministerial, sem 

apreciação valorativa genérica. 

CAPÍTULO VI 

DA IMPUGNAÇÃO AO VITALICIAMENTO 

Art. 26. O Corregedor-Geral das unidades e dos ramos do Ministério Público 

brasileiro, de ofício ou a requerimento dos demais Órgãos Superiores da Administração ou 

de qualquer membro do Ministério Público ou interessado, poderá apresentar impugnação 

ao vitaliciamento do membro do Ministério Público em estágio probatório. 

§ 1º   A impugnação, acompanhada dos elementos instrutórios necessários, 

será apresentada ao Órgão Colegiado competente do Ministério Público, antes de escoado 

o biênio, devendo ser observado o contraditório e a ampla defesa. 

§ 2º   A impugnação, quando apresentada pelas Corregedorias-Gerais, 

acarretará a instauração de procedimento próprio e terá por efeito a suspensão do exercício 
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funcional do membro do Ministério Público em estágio probatório até a decisão do órgão 

colegiado, devendo ser decidida no prazo máximo de sessenta dias, salvo disposição legal 

em sentido contrário. 

§ 3º Com ou sem defesa do membro do Ministério Público em estágio 

probatório, o Órgão Colegiado competente, após ordenar as diligências que entender 

necessárias, reexaminará, em dez dias, o processo de estágio, proferindo decisão definitiva. 

§ 4º Desfavorável a decisão e não havendo recurso, a Chefia Institucional 

expedirá o ato de exoneração. 

§ 5º Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do 

Ministério Público perceberá subsídio integral, contando-se, para todos os efeitos legais, o 

tempo de suspensão do exercício funcional, no caso de vitaliciamento. 

§ 6º A qualquer momento poderá o pedido de impugnação ser aditado, 

sempre se assegurando ao respectivo membro do Ministério Público em estágio 

probatório a ampla defesa e o contraditório. 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 27. Poderão ser realizados cursos de ingresso e de vitaliciamento dos 

membros do Ministério Público em estágio probatório, disciplinados no Capítulo II desta 

Recomendação, em formato de Programa de Pós-Graduação existente nas Escolas 

Institucionais do Ministério Público, com observância das diretrizes desta Recomendação. 

Art. 28. As unidades e os ramos do Ministério Público brasileiro 

regulamentarão, no prazo de 120 (cento e vinte dias), a aplicabilidade desta 

Recomendação, com comunicação à Corregedoria Nacional do Ministério Público e 

remessa do ato regulamentador. 

§ 1º As unidades e os ramos do Ministério Público brasileiro, sem prejuízo 

dos relatórios trimestrais, implantarão mecanismos virtuais de acompanhamento online, 

se possível em tempo real, das manifestações e dos trabalhos dos membros do Ministério 

Público em estágio probatório. 

§ 2º As unidades e os ramos do Ministério Público brasileiro indicarão para 

supervisão do estágio probatório, sempre que possível e considerando as peculiaridades 

locais, membros do Ministério Público com atuação na respectiva Corregedoria. 

§ 3º É recomendável a adoção de formulário de padronização da 

apresentação dos relatórios trimestrais, considerando, para isso, 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. 

Art. 29. A Corregedoria Nacional do Ministério Público acompanhará e 

fiscalizará o cumprimento desta Recomendação, podendo, inclusive, expedir 
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recomendações e assinar acordo de resultados com as unidades e os ramos do Ministério 

Público brasileiro para esses fins.  

Parágrafo único. Para fins de implementação de banco de dados nacional de 

membros em estágio probatório, cada unidade ou ramo do Ministério Público brasileiro 

deverá informar ao Conselho Nacional do Ministério Público a posse e o início do estágio 

probatório de novos membros, bem como eventual impugnação ao vitaliciamento e 

pedidos de exoneração e vitaliciamento. 

Art. 30. As unidades e os ramos do Ministério Público brasileiro diligenciarão 

para que os membros do Ministério Público em estágio probatório atuem, sempre que 

possível e por prazo determinado e não inferior a 03 (três) meses, nos diversos órgãos 

especializados do Ministério Público, de modo a compreender, na atuação prática, as 

peculiaridades e os diversos instrumentos e técnicas de atuação disponíveis para 

efetividade da Constituição e da legislação infraconstitucional. 

Art. 31. Esta Recomendação entra em vigor na data da sua publicação.  

Expeçam-se ofícios circulares às Procuradorias-Gerais, às Corregedorias-

Gerais e aos Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional das respectivas unidades 

e ramos do Ministério Público brasileiro, para ciência e divulgação entre membros, assim 

como para o cumprimento das diretrizes fixadas na presente Recomendação. 

Maceió-AL, 15 de março de 2018. 

 

ORLANDO ROCHADEL MOREIRA 
Corregedor Nacional do Ministério Público 

 


