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1. Atos Preparatórios da Inspeção 

 

O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, por meio da Portaria 

CNMP-CN n° 71, de 03 de maio de 2016 instaurou o procedimento de inspeção nos órgãos de controle 

disciplinar das unidades do Ministério Público do Estado do Tocantins, designando os membros 

componentes da equipe, bem como os dias para a realização dos trabalhos. Foi instaurado, no âmbito da 

Corregedoria Nacional do CNMP, o Procedimento de Inspeção nº 0.00.000.000329/2016-46, para 

organização dos documentos. A execução da inspeção ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada 

nos dias 29 e 30 de junho de 2016, por um total de 04 (quatro) membros, a saber: o Procurador de Justiça 

do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti, o Promotor de Justiça do MPDFT - Dr. Luis Gustavo Maia Lima, o 

Promotor de Justiça do MP/PR - Dr. Rodrigo Leite Ferreira Cabral, o Promotor de Justiça do MP/RS - Dr. 

Adriano Teixeira Kneipp. 

 

2. Atribuições e Estrutura Organizacional da Corregedoria-Geral 

 

A Corregedoria Geral é o Órgão da Administração Superior do Ministério Público encarregado da 

orientação e fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. O 

Corregedor-Geral será eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça, por voto uninominal e secreto, para 

mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução, observado, neste caso, o mesmo procedimento.  

 

2.1. Atribuições. Segundo o artigo 39 da Lei Complementar 51, de 02 de janeiro de 2008, incumbe ao 

Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras atribuições:  

 

I - integrar, como membro nato, o Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do 

Ministério Público; 

II - realizar correições e visitas de inspeção nas Promotorias de Justiça; 

III - realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, quando autorizado nos termos desta Lei 

Complementar, remetendo relatório reservado ao Conselho Superior do Ministério Público; 

*IV- instaurar e presidir sindicância; 

*Inciso IV com redação determinada pela Lei Complementar nº 106, de 18/5/2016. 

*Inciso IV com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008 

IV - instaurar e presidir sindicância, inquérito administrativo e processo administrativo, nos termos do 

artigo 194 desta Lei Complementar; 

*V - propor instauração de processo administrativo mediante súmula de acusação ao Conselho 

Superior do Ministério Público; 

*Inciso V com redação determinada pela Lei Complementar nº 106, de 18/5/2016. 

*Inciso V com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008 

V - propor instauração de processo administrativo mediante súmula de acusação ao Conselho Superior 

do Ministério Público, nos termos do artigo 194 desta Lei Complementar; 

VI - remeter ao Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a atuação 

pessoal e funcional dos Promotores em estágio probatório, propondo, se for o caso, o não 

vitaliciamento; 

VII - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução, em assuntos pertinentes às 

suas atribuições; 

VIII - determinar e superintender a organização dos assentamentos relativos às atividades funcionais e 

à conduta dos membros do Ministério Público e dos estagiários, coligindo todos os elementos 

necessários à apreciação de seu merecimento; 

*IX - expedir atos visando à regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos 

limites de suas atribuições;  
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*Inciso IX com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008 IX - expedir atos, 

visando à regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites de suas 

atribuições; 

*X - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com 

dados estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano 

anterior; 

*Inciso X com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008 

X - apresentar, ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados 

estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior; 

XI - remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público informações 

necessárias ao desempenho de suas atribuições; 

XII - dirigir e distribuir os serviços da Corregedoria-Geral; 

XIII - organizar o serviço de estatística das atividades do Ministério Público; 

XIV - requisitar das Secretarias do Tribunal de Justiça, da Justiça Militar ou de qualquer repartição 

judiciária, cópias de peças referentes a feitos judiciais, certidões ou informações; 

XV - firmar Termo de Ajuste de Conduta em matéria disciplinar. 

§ 1º. Dos assentamentos de que trata o inciso VII, do caput deste artigo, deverão constar 

obrigatoriamente: 

a) anotações sobre os relatórios e respectivos conceitos emitidos no período de estágio probatório do 

Promotor de Justiça, enviados à Corregedoria-Geral do Ministério Público; 

b) as referências constantes de pedido de inscrição do interessado no concurso de ingresso; 

c) as anotações resultantes da fiscalização permanente dos Procuradores de Justiça e as referências 

em julgados dos Tribunais por eles enviadas; 

d) as observações ou recomendações feitas em correições ou vistorias; 

e) outras informações pertinentes. 

§ 2º. As anotações a que se refere a alínea “c” do parágrafo anterior, quando importarem em 

demérito, serão inicialmente comunicadas ao membro do Ministério Público interessado, que poderá 

apresentar justificativa no prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 3º. Se a justificativa não for aceita, o interessado poderá recorrer ao Colégio de Procuradores de 

Justiça, no prazo de 3 (três) dias e, somente com o desprovimento do recurso, poderá ser feita a 

anotação no seu prontuário. 

 

2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 51/2008, o 

órgão dispõe de Regimento Interno (Resolução CSMP nº 010/2015). 

 

2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto no art. 3º 

do Regimento Interno, da seguinte forma: 

 

“Art. 3º. O Gabinete do Corregedor-Geral será composto pelos seguintes órgãos de 

Assessoramento e de Apoio Administrativo, encarregados de assegurar o funcionamento e 

as atividades da Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

 

I – Chefia de Gabinete; 

II – Assistência de Gabinete; 

III – Assessoria Jurídica; 

IV – Assessoria Técnica; 

V – Secretaria.”  
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3. Corregedor-Geral 

 

O Corregedor-Geral do Ministério Público do Tocantins, Procurador de Justiça, João Rodrigues Filho, que 

assumiu o cargo de Corregedor-Geral 12/12/2014; reside na cidade de lotação; atualmente não participa 

de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está 

respondendo a procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente das 09h00 às 12h00 e das 

14h00 às 18h00. 

 

4. Subcorregedor-Geral 

 

A Subcorregedora-Geral, Leila Costa Vilela Magalhães, que substitui o Corregedor-Geral nos seus 

afastamentos e impedimentos, foi nomeada pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do § 3º do art. 

36 da Lei Complementar nº 51/2008. 

 

 

5. Promotores Corregedores 

 

5.1.  Octahydes Ballan Junior (3ª Promotoria de Justiça de Porto Nacional).  Assumiu o órgão em 

15/12/2014 (é do concurso de 2004); reside na localidade de lotação; participa de curso de 

aperfeiçoamento (Mestrado em Direito e Políticas Públicas – Centro Universitário de Brasília), não exerce 

o magistério nem a advocacia, não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo 

disciplinar; cumpre expediente diariamente, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00. 

Observação: A função de Promotor Corregedor é com prejuízo das atribuições. 

 

5.2. Pedro Evandro Vicente Rufato (titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Gurupi). Assumiu o órgão 

em 29/05/2015 (é do concurso de 2004); reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso 

de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a 

procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às 12h00 e das 14h00 

às 18h00. 

Observações. A partir do ano de 2015 a Corregedoria voltou a contar com a presença de Promotores-

Corregedores. 

 

Em atendimento à solicitação do Corregedor-Geral, procedemos a correção do horário de expediente do  

Promotor Corregedor Pedro Evandro de Vicente Rufato. 

 

 

6. Estrutura de Pessoal 

 

6.1. Estrutura de pessoal do Órgão: A equipe da Corregedoria-Geral é assim composta: 

  

Francine Elaine D. L. M. Benevides Bezerra  Chefe de Gabinete  

Fernando Valadares Torres Correia  Assessor Jurídico 

Alderina Mendes da Silva  Assessora Jurídica 

Juliana Silva Marinho Guimarães Assessora Jurídica 

Flávia Mineli Pimenta Assessora Técnica 

Luíza Alves de Sousa,  Secretária da Corregedoria 
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Adriany Paula Pereira Silva Vieira Assistente de Gabinete 

Egiane Aparecida Gonçalves Moraes Assistente de Gabinete 

Joaquim de Oliveira Maciel Neto Motorista de Representação  

 

A força de trabalho da Corregedoria-Geral acima nominada é incrementada, ainda, com 04 servidores 

oriundos do gabinete do Corregedor-Geral enquanto Procurador de Justiça 

 

 

7. Estrutura Física 

 

A Corregedoria-Geral está possui a seguinte estrutura: 1 sala individual do Corregedor-Geral com 1 

banheiro, 1 sala individual para cada Promotor-Corregedor, 1 sala para recepção que abriga o Chefe de 

Gabinete e 1 Assistente de Gabinete e 1 sala para secretaria que acomoda os demais servidores. 

 

 

8. Sistemas de Arquivo 

 

Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Os arquivos e procedimentos são 

armazenados em armários próprios, sendo o controle dos procedimentos realizado por meio de tabela 

eletrônica. Quanto ao controle dos arquivos, desde agosto de 2015 são registrados, controlados e 

tramitados por meio do Sistema e-Doc (Documentos Eletrônicos). Não há servidor no MPTO na área de 

arquivologia. Não há tabela de temporalidade. 

 

9. Estrutura de Tecnologia da Informação 

 

Estrutura de Tecnologia da Informação: No MPTO existem os seguintes sistemas para atividade-fim: e-

Proc (do Poder Judiciário com funcionalidades para a Corregedoria, tais como a emissão de relatórios 

estatísticos e de prazos processuais individualizados por membro); RAF - Relatório de Atividades 

Funcionais e o e-Ext (extrajudicial, com previsão de implantação em setembro/2016). Na atividade-meio, a 

corregedoria tem à disposição os seguintes sistemas: e-Doc (protocolo-geral com gestão eletrônica de 

documentos); Plataforma Moodle para avaliação do estágio probatório; Athenas (vários módulos, tais 

como RH, férias, licenças, declaração de bens e renda, requerimentos em geral, etc.). Também existe o 

Arquimedes (teve vários módulos descontinuados) que ainda gerencia algumas funcionalidades como o 

RAF. 

 

 

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional 

 

Regimento Interno da Corregedoria-Geral - RICGMPTO. Ato CGMP nº 1/2016 - Regulamenta a Inspeção. 

 

 

11. Procedimentos Disciplinares 
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11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Pedido de Providências (LC 51/08) ou Pedido de 

Explicações (RICGMPTO). Trata-se do mesmo procedimento com nomes diferentes. Atualmente tramitam 

com o nome "pedido de explicações". 

 

11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Sindicância (tramita na Corregedoria) e Processo 

Administrativo Disciplinar (cuja tramitação ocorre no Conselho Superior do Ministério Público). O 

Corregedor-Geral oferece a Súmula Acusatória (com os mesmos requisitos de uma denúncia). No CSMP, 

depois de distribuída a um relator, a Súmula pode ser recebida ou não. Se recebida, instaura-se o PAD e 

interrompe a prescrição. 

 

11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: Da decisão 

de arquivamento proferida pelo Corregedor no Pedido de Explicações não há recurso previsto na LC 51/08 

ou no RICGMPTO. Da decisão do Corregedor-Geral que decide sobre a instauração (ou não) de sindicância 

também não cabe recurso. Da decisão monocrática que recebe ou rejeita a Súmula de Acusação cabe 

recurso ao Pleno do CSMP (LC 51/08, art. 34, inc. XXIV, e art. 219). Da decisão proferida pelo CSMP que 

condena ou absolve no PAD, cabe recurso ao Colégio de Procuradores (LC 51/08, art. 20, inc. VIII, letra 

"b", e RICPJ, art. 15, inc. XXX, letra "b"). 

 

11.4. Procedimentos Disciplinares analisados: 

 

A equipe de inspeção analisou diversos procedimentos disciplinares colocados à disposição e, entendeu 

por especificar melhor as constatações realizadas nos seguintes procedimentos:  

 

1 – Número de registro e classe: AUTOS CSMP nº 024/2015 

(trata-se de cópia da 

Sindicância nº 20/14). 

Apuração de ilícito penal por 

suposto crime contra a fé 

pública. 

Objeto: No bojo da Sindicância, o CG determinou o encaminhamento de cópia ao Procurador-Geral de 

Justiça  para apuração de crime contra a fé pública envolvendo a promotora de justiça, por ela ter 

supostamente adulterado documentos públicos para turbar o trabalho da Corregedoria (evento ocorrido 

em 30.6.15). 

Data dos fatos:  março de 2015 (data que a 

inspeção da Corregedoria 

local fez a inspeção e 

detectou várias 

irregularidades) 

Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral: 3.8.15 (data que a PGJ foi 

comunicada pelo CG) 

Data da instauração: o feito foi encaminhado pelo 

Corregedor Geral.   

Principais andamentos processuais: Em 4.8.15 os autos foram remetidos ao PGJ, que encaminhou o caso 

para o Subprocurador Geral e Justiça, Dr. Jose Omar de Almeida Júnior, em face do impedimento do PGJ por 

ter sido o Corregedor a época dos fatos. O Sub arquivou o fato criminal por conduta atípica (1.12.15 – 324). 

Corregedor interpõe recurso ao Colégio de Procuradores em 27.4.16, pugnando pela aplicação analógica do 

artigo 28 do CPP ou subsidiariamente a suspensão do arquivamento até julgamento final do PAD. Em 
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23.5.16 o feito foi remetido para a Relatora, Procuradora Leila da Costa Vilela Magalhães. Em 28.6.16, a 

Procuradora profere decisão deferindo o processamento do feito. 

Observações: há informação de que a promotora responde a PAD por esses mesmos fatos (anotado em 

formulário);  

***Durante a análise dos feitos da Assessoria Criminal do PGJ, observou-se a existência do processo 

Arquimedes 2015/12054, cujo objeto é idêntico ao apurado nos autos deste formulário, que trata da 

prática de crime por suposta falsificação de documento público 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: instaurar RD para acompanhar o julgamento do 

recurso no Colégio de Procuradores e pedir para a Assessoria Criminal do PGJ averiguar possível bis in idem 

do feito 2015/13054 com o feito CSMP n. 024/2015 (trata-se de cópia da Sindicância n. 20/14), Obs: ao 

rever os termos, percebi que o número deste procedimento é idêntico ao número do procedimento 

disciplinar analisado e que envolve os mesmos fatos. Sugiro confirmação do número com a Assessoria 

Criminal do MPTO. 

 

 

2 – Número de registro e classe: AUTOS CSMP n. 026/2016 

Objeto: Correição local constatou quantidade excessiva de procedimentos sem andamento na 28 

Promotoria de Justiça de Palmas titularizada pelo PJ, além de diversas outras irregularidades na tramitação 

dos feitos naquela Promotoria – 119, V, VII, X e XV da LC 51/08. 

Data dos fatos:  
anteriores a março de 2015 

Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral: 
3.3.15 (data da Correição) 

Data da instauração: 10.5.16 (apresentação da 

Súmula de Acusação a partir 

do relatório de Correição) 

Principais andamentos processuais: Súmula de Acusação em 10.5.16; Autos distribuídos ao Conselheiro 

relator Alcir Raineri Filho em 27.6.16. 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: instaurar RD para acompanhar o caso. 

 

3 – Número de registro e classe: Processo Administrativo 

Disciplinar n. 007/2014 

Data da instauração:  22.06.2012 

Observações: No dia 13 de junho de 2011, foi instaurado inquérito administrativo para apurar a prática de 

vários fatos relacionados a prática de ilícito contra a administração pública, tais como recebimento de 

propinas, dentre outros, pelo Promotor de Justiça de Dianópolis, Dr. Rodrigo Barbosa Garcia Vargas.  

No dia 22 de junho de 2012, o Conselho Superior do Ministério Público do Tocantins instaurou, à 

unanimidade, processo administrativo disciplinar contra aludido Membro do Ministério Público (fls. 

98/105). 

No dia 13 de fevereiro de 2013, após a instrução do feito, o CSMPTO decidiu pelo acolhimento da súmula 

de acusação com o objetivo de encaminhar-se os autos ao Procurador-Geral de Justiça para o ajuizamento 

da ação civil pública para a perda de cargo (fls. 1830/1855). 

No dia 17 de agosto de 2015, o Colégio de Procuradores de Justiça manteve a decisão do CSMPTO (ata de 
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fls. 2201/2213). 

No dia 27 de junho de 2016, o Procurador-Geral de Justiça ajuizou ação civil pública para a decretação da 

perda do cargo vitalício do Promotor de Justiça, Dr. Rodrigo Barbosa Garcia Vargas (inicial às fls. 

2215/2235), que foi distribuída à Des. Etelvina Maria Sampaio Felipe (fls. 2237/2238). 

Considerando a propositura da ação civil pública e nos termos do art. 208 da LOMPTO, o Procurador-Geral 

de Justiça, no dia 27 de junho de 2016, determinou o afastamento do processado do exercício de suas 

funções (fls. 2239/2240). 

No caso dos autos, esta Corregedoria Nacional verificou o manifesto atraso no julgamento do recurso pelo 

Colégio de Procuradores (atraso de um ano e seis meses) e no ajuizamento da ação de perda de cargo pelo 

Procurador-Geral de Justiça (mais de dez meses). 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Acompanhamento pela Corregedoria Nacional da 

tramitação da ação de perda de cargo. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Em relação ao Proc. Administrativo Disciplinar nº 007/2014, a 

Corregedoria Nacional pontuou manifesto atraso no julgamento, no âmbito dos Órgãos Colegiados (CSMP e 

CPJ), bem como “no ajuizamento da ação para a perda de cargo por parte do Procurador-Geral de Justiça”. 

Inegavelmente o trâmite do referido processo estendeu-se além do legalmente previsto, entretanto, longe de 

buscar justificar a delonga ocorrida, necessário e oportuno registrar intercorrências1 no trâmite, ademais trata-

se de situação inédita no âmbito dos Órgãos Superiores. 

Em especial, quanto o retardamento para a propositura da ação civil pública para perda de cargo por este 

Procurador-Geral de Justiça, cumpre esclarecer que ao analisar os autos, verificou-se que a Súmula Acusatória, 

fundava-se nas mesmas condutas ilícitas e fatos que estavam sendo apurados no Procedimento Investigatório 

Criminal, instaurado através da Portaria nº 05/2011/PI/PGJ. 

Assim, este Procurador-Geral, por cautela, priorizou o trâmite das investigações criminais para evitar discussões 

acerca da materialidade e autoria do ilícito penal atribuído ao Promotor de Justiça, até porque a Súmula 

Acusatória baseou-se no inciso I, § 1º, do art. 38, da Lei nº 8.625/932 que autoriza o ajuizamento da 

competente ação quando há “prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial 

transitada em julgado.” 

Além disso, a referida peça acusatória atribuiu os crimes de concussão e corrupção passiva, todavia, o 

procedimento criminal, concluiu que os mesmos fatos, na verdade, configuravam o delito de tráfico de 

influência. 

Desse modo, “ o atraso substancial no ajuizamento da ação para a perda de cargo”, mencionado no Relatório 

Preliminar de Inspeção, não decorreu de negligência ou incúria deste Procurador-Geral no cumprimento do 

mister quanto aos deveres assumidos. 

 

 

4 – Número de registro e classe: Processo Administrativo 

Disciplinar n. 017/2015 

Data da instauração:  13.08.2015 

Observações: No dia 13 de agosto de 2015, o Conselho Superior do Ministério Público instaurou processo 

administrativo disciplinar contra o Promotor de Justiça, Dr. Adriano César Pereira das Neves, em virtude de 

                                                           
1
Pedidos de vista, inquirição de várias testemunhas,  questões de ordem suscitadas, redesignação do julgamento devidamente justificado, interposição de 

recurso, dentre outros. 

2
Art. 38. Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime jurídico especial e têm as seguintes garantias: § 1º O membro vitalício do Ministério Público 

somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos: I - prática de crime incompatível 
com o exercício do cargo, após decisão judicial transitada em julgado; 
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suposto descumprimento do dever funcionais de atuar com zelo, além de exceder, sem justo motivo, os 

prazos processuais previstos em lei. 

 Atualmente, o feito encontra-se na fase de julgamento, estando com vistas à Conselheira, Dra. Leila da 

Costa Vilela Magalhães, após o relator apresentar voto pela absolvição do acusado (f. 658) 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Supervisão pela Corregedoria Nacional da tramitação 

do presente processo administrativo disciplinar, mesmo porque sua deflagração se deu em virtude de 

inspeção geral realizada pela própria CN-CNMP. 

 

5 – Número de registro e classe: Processo Administrativo 

Disciplinar n. 009/2012 

Data da instauração:  - 

Observações: Os presentes autos tratam de processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a 

conduta do Promotor de Justiça, Dr. Lucídio Bandeira Dourado, que foi autorizado a cursar mestrado na 

PUC/SP, tendo ficado afastado das funções ganhando subsídios durante os anos de 2006 e 2007 e, apesar 

disso, não teria concluído o curso. 

No dia 13 de novembro de 2014, o Conselho Superior do MP/TO julgou improcedente o PAD, isentando o 

processado de responsabilidade disciplinar. 

Muito embora já tenha se esgotado o prazo de 01 (um) ano para a eventual propositura de revisão de 

processo administrativo disciplinar perante o Conselho Nacional do Ministério Público, afigura-se 

extremamente relevante a solicitação de cópia dos autos para a realização de estudo sobre a possibilidade 

de eventual formulação de Procedimento de Controle Administrativo (PCA) perante o Plenário do CNMP 

com o objetivo de rever a decisão proferida nos autos CPJ n. 018/2012, que isentou o processado de 

restituir ao erário os valores dos vencimentos relativos ao período de afastamento.  

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instauração de eventual PCA seria importante para 

obter a indenização do MPTO pela ausência do processado durante o período de afastamento, tendo em 

conta que ele deixou de cumprir o requisito legal de comprovação do aproveitamento do curso (art. 189, 

III, LC Estadual n. 12/96), uma vez que não concluiu o mestrado. 

 

6 – Número de registro e classe: Pedido de Remoção por 

Interesse Público n. 17/2016 

Data da instauração:  - 

Observações: No dia 12 de junho de 2014, o Corregedor-Geral requereu a remoção por interesse público 

do Promotor de Justiça, Dr. Rodrigo Barbosa Garcia Vargas, por conta de irregularidades constadas na 2
a
 

Promotoria de Justiça de Dianópolis/TO, do qual é titular. 

No dia 10 de junho de 2016, o Conselheiro Superior determinou o arquivamento da representação (fls. 

710/719). 

Contra essa decisão, no dia 16 de maio de 2016, a Corregedoria-Geral do MPTO interpôs recurso ao 

Colégio de Procuradores de Justiça, estando atualmente pendente de julgamento. 
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No caso, constata-se a patente demora no julgamento do pedido pelo Conselho Superior.  

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instauração de procedimento junto à Corregedoria 

Nacional para acompanhamento do feito. 

 

7 – Número de registro e classe: AUTOS CSMP n. 024/2015 e 

014 CPJ (Sindicância n. 

20/14). 

Objeto:  Diversas irregularidades detectadas em vários procedimentos em inspeção realizada pelo CNMP – 

119, V e XV da LC 51/08. 

Data dos fatos:  anteriores a novembro de 

2013 (data em que o CNMP 

inspecionou a promotoria) 

Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral: novembro de 2014 

Data da instauração:  4.11.14   

Principais andamentos processuais: Portaria da Sindicância 4.11.14 Decisão do Corregedor em 30.6.15 

encaminhando cópia ao PGJ para apuração criminal e afastando a promotora das funções; Súmula de 

Acusação em 30.6.15;  Em 4.8.15 os autos foram remetidos ao PGJ, que encaminhou o caso para o 

Subprocurador Geral e Justiça, Dr. Jose Omar de Almeida Júnior, em face do impedimento do PGJ por ter 

sido o Corregedor a época dos fatos; o CSMPTO nao referendou o afastamento da Promotora em sessão 

extraordinária de 12.8.15; Recurso do CG ao Colégio de Procuradores em 17.8.15, pugnando pela suspeição 

do Procurador Alcir Raineri Filho, também pela nulidade da sessão, por não convocação de suplente e pela 

reforma da decisão que não referendou o afastamento; Contra razoes em 25.8.15; Em 27.8.15 autos 

enviados ao Colégio para apreciação do Recurso; Voto da Conselheira Vera Nilva Alveres Rocha Lira em 

5.11.15 nao referendando o afastamento; vista do Conselheiro José Omar que acompanhou a relatora em 

7.3.16; na sessao do dia 19.4.16 ia ser julgada a exceção de suspeição, mas na sessao foram alegadas outras 

supeições; Os incidentes foram resolvidos e o último andamento dos autos é uma certidão de 27.6.16 em 

que o CSMPTO deliberou pelo curso normal dos autos. 
Constatação:  

 

- 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar RD para acompanhar o andamento do feito, 

em especial o acolhimento ou não da Súmula de Acusação por parte do CSMPTO, com consequente 

instauração do PAD. 

 

8 – Número de registro e classe: CSMP 019/2015 (Sindicância 

n. 5/14) 

Objeto: Inobservância de cumprimento dos deveres do cargo, em virtude de não ter a PJ exercido o 

Controle Externo da Atividade Policial na Comarca de Palmas/TO, situação inclusive detectada pela 

inspeção do CNMP. 

Data dos fatos:  desde abril de 2011 

Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral: outubro de 2014, a partir da 

comunicação do relatório de 

inspeção do CNMP 

Data da instauração: 30.10.14 (data de instauração 
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da Sindicância) 

Principais andamentos processuais: Súmula de Acusação em 19.5.15; Instauração do PAD em 15.6.15. Voto 

do Conselheiro Alcir julgando improcedente o PAD em 19.4.16; Recurso do CG para o Colégio de 

Procuradores em 16.5.16. Autos recebido no Colégio em 9.6.16. 

Constatação: Inicialmente, o Relator no CSMPTO tinha proposto a realização de um TAC disciplinar (há 

previsão na lei) com a PJ, mas como o Conselho não acatou, o Relatar acabou julgando improcedente a 

sumula de acusação. O CG foi muito incisivo quanto à existência da falta funcional. 

Observações: No mesmo sentido são os autos CSMPTO 015/14 (Sindicancia 007/14) em que é processado o 

promotor de justiça FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA FILHO (chefe de gabinete do PGJ). Quanto a este 

caso, é de rigor tb a instauração de RD para supervisão do PAD. 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: instaurar RD para acompanhar o julgamento pelo 

Colégio de Procuradores. Quanto ao fato similar (vide observações), instaurar RD com o mesmo objetivo. 

 

Em atendimento à solicitação do Corregedor-Geral, procedemos a correção o objeto do processo acima 

realizado (onde constava Comarca de Figueirópolis consta agora Comarca de Palmas). 

 

 

 

9 – Número de registro e classe: AUTOS CSMP n. 013/2014 

(inquérito 001/2013). 

Objeto: No bojo do inquérito administrativo 001/2013, apurou-se a utilização do cargo para tentar 

inviabilizar o evento de reinauguração do Parque Agostina, em Miracema, para favorecer a realização de 

outra festa na Boate Antares, de propriedade de Fabiano Lino Ribeiro, na mesma data. Infração aos artigos 

119, I e V; 120, I, 124, VI e VIII da LC 51/08. 

Data dos fatos:  
provavelmente em maio de 

2013 

 

Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral: 
10.5.13 

 

Data da instauração: 13.5.13 

Principais andamentos processuais: Súmula de Acusação em 13.3.14; Súmula acatada pelo CSMPTO em 

9.10.14 na 150 sessão; Após instrução do feito, que demandou oitiva de testemunhas, AF apresentadas 

pelo CG e pela Defesa, ambas em fevereiro de 2016; Depois do voto do Conselheiro José Demóstenes de 

Abreu julgando procedente a sumula acusatória (30.3.16), o andamento do feito foi suspenso para julgar a 

exceção de suspeição apresentada contra alguns Conselheiros (decisão do Procurador Alcir Raineri Filho em 

17.5.16). Em 27.6.16, julgada prejudicada a exceção de suspeição; último andamento de 27.6.16 

encaminhando os autos para a 4 Procuradoria de Justiça.   
Constatação:  - 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: instaurar RD para acompanhar o julgamento do caso 

ou alternativamente averiguar se o caso já prescreveu e se é possível atribuir responsabilidades. 

 

10 – Número de registro e classe: AUTOS CSMP n. 025/2016 

Objeto: Requerimento de Remoção Compulsória diante da baixa produtividade do PJ e que afeta o bom 

andamento dos trabalhos na 28 Promotoria de Justiça de Palmas, causando prejuízo ao interesse público 
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além de diversas outras irregularidades na tramitação dos feitos naquela Promotoria – 105, p. 1, da LC. 

51/08 

Data dos fatos:  
prejudicado 

 

Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral: 
prejudicado 

 

Data da instauração: 10.5.16 (apresentação de 

Requerimento de Remoção 

Compulsória) 

Principais andamentos processuais: Requerimento de Remoção Compulsória em 10.5.16; Autos 

distribuídos ao Conselheiro Marco Antonio Alves Bezerra em 27.6.16. 
Constatação:  - 

Observações: O procedimento é formado da Súmula de Acusação e de cópias de documentos que 

subsidiaram o requerimento. AUTOS CSMP n. 026/2016 trata do mesmo fato, mas com consequências 

disciplinares . 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: instaurar procedimento para acompanhar o caso. Não 

se trata de caso disciplinar. 

 

 

11 – Número de registro e classe: AUTOS CSMP n. 023/2015 

(trata-se da  Sindicância n. 

8/15). 

Objeto: Apurar possível abandono de cargo em face de faltas a serviço decorrentes de inúmeras licenças 

médicas, algumas não homologadas pela perícia – 124, III e VI c/c 119, VI, XXIII, XXIV e XXV da LC 51/08. 

Data dos fatos:  a partir de 18.11.14 

Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral: 16.3.15  

Data da instauração: 8.4.15   

Principais andamentos processuais: Em 8.4.15 instauração da Sindicância; Decisão do CG em 23.7.15; 

Súmula de Acusação em 23.7.15, Voto do Conselheiro José Demóstenes em 29.9.15 admitindo a acusação; 

voto acolhido por unanimidade na 160 sessão ordinária no dia 14.10.15; Defesa da processado 23.11.15; 

Corregedor se manifestou pela perda do objeto em 20.4.16 por força de decisão do Procurador-Geral em 

um recurso aviado pela processada; Relator julga extinto o feito por perda de objeto em 5.5.16.  
Constatação:  - 

Observações: Consta como apenso os autos 2015/0701/00145 de 22/4/15 que tem como objeto o pedido 

de revisão do indeferimento do seu pedido de licença saúde. Fiz pedido de cópia dos procedimentos - ok 

***Nos autos n. 2015/9474 apura-se o fato na seara criminal – o PGJ 16.9.15 (existe erro material na data 

do documento, que está datado 16.9.14) sobrestou o processamento do feito até resultado na esfera 

disciplinar (com a decisão no PAD de perda do objeto, certamente o feito criminal também será extinto). 

 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: como o PGJ deu provimento a recurso  deferindo a 

licença-saúde retroativa, frustrando o objeto do PAD, sugere-se seja encaminhado o expediente a quem de 

direito para analisar a legalidade do ato do Procurador Geral por meio de um PCA, visando dar 

continuidade ao PAD. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Conforme sugestão de providência da Corregedoria Nacional o 

Processo Administrativo Disciplinar frustrou em virtude do deferimento, pelo PGJ, da licença-saúde da 

Promotora de Justiça Clenda Lúcia Fernandes Siqueira, o que, consoante entendimento da equipe de Inspeção, 

revela a necessidade de “analisar a legalidade do ato do PGJ por meio de um PCA, visando dar continuidade ao 

PAD”. 

À  frente dos apontamentos quanto a legalidade do ato deste Procurador-Geral que deferiu a licença-saúde em 

questão, insta consignar que esta decorreu de decisão administrativa proferida no Processo Administrativo nº 

2015.0701.00145, autuado em 22 de abril de 2015. 

Por imprescindível, cumpre encaminhar cópia integral dos referidos autos, todavia afigura-se impositivo 

mencionar que o Parecer Técnico, da lavra do perito da Junta Médica Oficial do Estado do Tocantins, com base 

nos atestados apresentados aos autos, declarou que a paciente se encontrava inapta para o período de 

18.11.14 a 09.09.15, fl. 101, do Proc. Administrativo nº 2015.0701.00145. 

A propósito, vejamos o laudo que subsidiou a decisão que deferiu a concessão de licença: 

 

 

Neste ponto, insta registrar que a exigência para a realização de inspeção médica prevista no artigo 1483, da 

Lei Orgânica Estadual do Ministério Público do Estado do Tocantins, restou devidamente atendida, 

                                                           
3
Art. 148. A licença para tratamento de saúde por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como as prorrogações que importem em licença por período ininterrupto, 

também superior a 30 (trinta) dias, dependem de inspeção pela Junta Médica Oficial do Estado, realizada mediante requisição do Ministério Público. 
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comprovando, definitivamente, a legalidade do ato deste Procurador-Geral de Justiça. 

Desta forma, estreme de dúvidas, a lisura da decisão, afigurando-se despicienda a grave providência no sentido 

de instaurar um procedimento administrativo nesse Conselho Nacional, porquanto da análise superficial dos 

respectivos autos, bem como da própria decisão, emergem a observância dos Princípios norteadores dos atos 

administrativos, quais sejam, Legalidade, Devido Processo Legal, Contraditório e  Publicidade. 

Noutro viés, à luz do Princípio da Independência das Instâncias tendo este PGJ cumprido o seu poder-dever, não 

se mostra razoável afirmar que a providência disciplinar foi frustrado por ato deste Chefe da Instituição, 

entretanto, caso não seja este o entendimento do Corregedor Nacional, a Procuradoria-Geral deste Ministério 

Público estadual se coloca à disposição para ulteriores esclarecimentos, em que pese os informes e documentos 

ora apresentados. 

 

 

12 – Número de registro e classe: AUTOS CSMP n. 021/2016 

(mesmo número da 

Sindicância instaurada) 

Objeto: Correição local constatou quantidade excessiva de procedimentos sem andamento na 4 

Promotoria de Justiça de Paraíso de Tocantins, titularizada pelo membro, além de diversas outras 

irregularidades na tramitação dos feitos naquela Promotoria, tais como inobservância de procedimentos 

legais, falta de iniciativa, ausência de remessa ao CSMPTO – 124, VI, 119, V (999 vezes), VII (999 vezes), X 

(999 vezes) e XV (1090 vezes) da LC 51/08. 

Data dos fatos:  
anteriores a novembro de 2014  

 

Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral: 
5.11.14 (data da comunicação 

do CNMP) 

 

Data da instauração:    5.11.14 (instauração da 

Sindicância) 

Principais andamentos processuais: Súmula de Acusação em 30.6.15; Súmula acolhida para abertura de 

PAD em 10.9.15 na 159 Sessão Ordinária; Defesa em 4.9.15 (provavelmente erro material nessa data, já que 

a abertura do PAD é do dia 10); AF do CG em 16.12.15; AF do Promotor 26.1.16; Voto do Procurador ALCIR 

no CSMPTO no sentido de ser realizado um TAC disciplinar com o membro ( 29.2.16); o CSMPTO deliberou 

em 8.3.16 pelo retorno dos autos para análise do mérito, não acatando a ideia do TAC disciplinar; Voto do 

Procurador ALCIR, em julgamento de mérito, em 29.3.16, declarando prescrito alguns fatos e absolvendo 

em relação às outras imputações; Voto vista do Procurador José Demóstenes de Abreu em 9.5.16, 

pugnando pela aplicação de pena de advertência, afastando, ainda, a preliminar de prescrição; Voto vista 

do Conselheiro Marco Antônio na sessão do dia 27/6/16, seguindo o voto vista de José Demóstenes, que foi 

acolhido, por maioria, pelo Colegiado, aplicando pena de advertência.  

Constatação:  - 

Observações: - 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Acompanhar o transito em julgado da decisão que 

aplicou a pena. Caso haja interposição de recurso por parte do PJ processado, abrir RD para acompanhar o 

caso até o trânsito em julgado. 

 

Observações Gerais da Equipe de inspeção. 

 

1) A equipe disciplinar constatou que a Corregedoria Geral do MPTO trabalha bem e é 

combativa, atuando ativamente na apuração e persecução disciplinar dos feitos, inclusive 

com a interposição de recursos contra as decisões que lhe são desfavoráveis. Os processos 
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disciplinares possuem também boa organização. 

2) Verificou-se um percentual significativamente elevado de não punição de membros, 

principalmente por entendimentos prolatados no âmbito do Conselho Superior e no 

Colégio de Procuradores. Os procedimentos são, em sua maioria, instaurados no âmbito do 

Conselho Superior, mas as decisões de mérito são, majoritariamente, pela improcedência 

da Súmula de Acusação ou pelo ajustamento de Termo de Conduta em matéria disciplinar, 

instituto com previsão na LC 51/08, no artigo 39, inciso XV, ou pelo provimento de recursos 

no âmbito do Colégio de Procuradores.  

3) Verificou-se prática recorrente da Procuradoria Geral de Justiça em sobrestar o 

procedimento criminal envolvendo membro do Ministério Público e encaminhar para 

apuração disciplinar na Corregedoria Geral, evitando, assim, duplicidade de apuração. 

Nesses casos, quando a Corregedoria Geral arquiva os fatos sob o aspecto disciplinar, a 

tendência, verificada em todos os feitos analisados, é o de arquivar o fato também no 

âmbito criminal, com base na análise dos feitos feita na seara disciplinar, o que acaba por 

comprometer a análise dos fatos sob o aspecto criminal, uma vez que essa análise sofre 

forte influência da análise realizada pela Corregedoria Geral, em desrespeito ao princípio 

da independência das instâncias administrativa e penal. Como exemplo, citamos os 

processos 2013/9967, 2013/17372, 2013/221, 2011/31926, CSMP n. 023/2015 (Sindicância 

n. 8/15). Veja-se que essa prática vem ocorrendo não só na atual gestão do Procurador-

Geral de Justiça, como também na gestão de Procuradores-Gerais anteriores. 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). A teor dos apontamentos lançados, insta mencionar que nos 

procedimentos citados (arquivados pela PGJ anterior), embora sobrestados, aguardando o feito correlato na 

Corregedoria-Geral, o arquivamento decorreu por atipicidade das condutas, em análise preliminar, portanto, 

antes de instaurar procedimento investigatório criminal. A propósito, seguem os respectivos fundamentos: 

1) PA PGJ n.° 2013/9967, após regular tramitação, o arquivamento sustentou-se nos seguintes argumentos: 

“Da análise do procedimento, pode-se constatar que, em que pese os fatos ora alegados pelo denunciante 

Francisco Filho Pereira Camargo, não há nos autos elementos mínimos de prova a comprovar qualquer desvio 

de conduta praticado Promotor de Justiça Guilherme Goseling Araújo, não se configurando falta funcional e/ou 

ilícito penal por parte do mesmo. (…) A denúncia apresenta narrativa desconexa, sem desenvolver um raciocínio 

lógico e objetivo, os fatos são narrados de maneira rebuscada, deixando dúvidas quanto ao desenrolar das 

situações expostas. Ademais, o denunciante não indica eventuais testemunhas que presenciaram os supostos 

fatos imputados ao Membro Ministerial.  (…) Em vista do exposto, (...) conclui-se que o Promotor de Justiça 

Guilherme Goseling Araújo agiu de acordo com as determinações legais, em estrita observância ao princípio da 

legalidade, não havendo, portanto, qualquer indício de ilícito penal a ser apurado por esta Procuradora-Geral 

de Justiça. Arquive-se os presentes autos, com remessa de cópia ao Promotor de Justiça e ao noticiante.” 

2) PA PGJ n.° 2012/17372 (não há PA PGJ n.° 2013/17372), extrai-se a seguinte decisão: “Da análise do 

procedimento, pode-se constatar que, em que pese os fatos ora alegados pela entidade representante, não há 

nos autos elementos mínimos de prova a caracterizar ilícito penal por parte do Promotor de Justiça Luiz 

Francisco de Oliveira. Grifou-se Na representação oferecida, alega-se que o Promotor de Justiça  teria 

concedido entrevistas a respeito de investigações a respeito do uso irregular de diárias por parte de vereadores 

da Cidade de Dianópolis/TO, com isso teria o interessado praticado propaganda eleitoral extemporânea 

negativa em desfavor do representante. Da documentação juntada aos autos, verifica-se que o Dr. Luiz 

Francisco, na condição de 1ª Promotor de Justiça da Comarca de Dianópolis/TO, exerce atribuições criminais e, 

em razão disso, acompanhou ativamente as investigações, realizadas pela Policia Civil, que apuravam a suposta 

prática de uso irregular de verba pública pela Câmara Municipal de Dianópolis/TO. Muito bem discorreu sobre 

o caso o Juiz de Direito Ciro Rosa de Oliveira, na Decisão de fls. 101/112, proferida nos Autos de Representação 

n° 44-65.2012.6.27.0025, ao se referir à atuação Membro do Parquet, in verbis: “Assim agindo e utilizando do 

princípio constitucional da publicidade, bem como, defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais, nada mais fez o Representante do Ministério Público colocar a sociedade a par do destino 

que estão sendo dadas às verbas públicas, mormente, pro aqueles que estão gerindo recursos públicos. Não é 

admissível em um caso dessa dimensão querer amordaçar o Representante ministerial, impedindo-o de dar 

satisfação aos administrados, através de qualquer órgão de comunicação, acerca do regular emprego dos 

recursos públicos, sob pena, de ferir de morte os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência capitulados no art. 37 da Constituição da República.” 
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Acresce-se ao caso que a representação oferecida pelo PSC de Dianópolis/TO, perante a Justiça Eleitoral 

daquela localidade, fora julgada extinta sem resolução do mérito, considerando o Promotor de Justiça Luiz 

Francisco de Oliveira, parte ilegítima para figurar no polo passivo da citada demanda (Sentença de fls. 

101/112). 

Retornando à Decisão proferida pela Corregedoria Geral do Ministério Público, tem-se que ao Promotor Luiz 

Francisco foi feita uma Orientação Formal, no sentido de que o mesmo evite a exposição demasiada nos meios 

de comunicação, no que diz respeito aos procedimentos sob sua responsabilidade, atentando-se aos limites de 

sua atuação funcional, respeitabilidade de seu cargo e prestígio da Instituição. 

Em vista do exposto, conclui-se que o Promotor de Justiça Luiz Francisco de Oliveira, agiu de acordo com as 

determinações legais de seu cargo, não havendo ilícito a ser imputado ao mesmo. Arquive-se os presentes 

autos, com remessa de cópia ao Promotor de Justiça interessado”. 

3) O PA PGJ n.° 2013/22103 (não existe PA PGJ com o n.° 2013/221), não trata de assunto a ser analisado sob a 

ótica criminal: Versam os autos sobre notícia apócrifa de suposta incompatibilidade de cargos exercidos pelo Dr. 

José Kasuo Otsuka, que é Promotor de Justiça Chefe de Gabinete desta Procuradora Geral de Justiça e, ao 

mesmo tempo, ocupa cargo de Coordenador de Curso na UNITINS. Pois bem, na Corregedoria Geral deste 

Ministério Público tramitou procedimento com igual objeto, cuja conclusão, após regular tramite em atenção 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, foi de que não existe ilegalidade ou 

irregularidade na situação noticiada, porquanto as designações do citado membro para as Coordenações dos 

Cursos de Fundamentos Jurídicos e de Direito são pedagógicas/acadêmicas e não implicaram em alteração 

salarial, ou seja, o exercício do magistério cumulado com a função ministerial deu-se nos estritos termos da 

Resolução nº 73 do CNMP (fls. 18/22). Sendo assim, ante inexistência de ilegalidade e/ou irregularidade na 

situação posta, determino o arquivamento dos autos. Ressalta-se que a Secretaria da Assessoria Especial deve 

encaminhar cópia dessa decisão à Ouvidoria do Ministério Público, conforme solicitado à fl.03, bem como ao Dr. 

José Kasuo Otsuka, Promotor de Justiça Chefe de Gabinete, ora requerido.” 

4) Por fim, no PA PGJ n.° 2011/31926, foi proferida a decisão “in verbis”: “Cinge-se a questão posta em saber se 

o representado,  Fábio Vasconcelos Lang, Promotor de Justiça deste Estado, praticou crime de prevaricação - 

art. 319 do CP, por retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição 

expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal - dar apoio a Francisco Botelho Pinheiro em ato 

de esbulho no imóvel pertencente à representante, conforme narra a representação. É sabido que o ato ilícito 

perpetrado por membro desta Instituição pode ensejar à responsabilização em três esferas distintas e 

independentes, quais sejam: penal, civil e administrativa. O caso em apreço foi minudentemente apurado, em 

âmbito disciplinar, pela Corregedoria Geral deste Ministério Público que, com base nas provas e nos 

depoimentos colhidos, concluiu:  '(...) Dos fatos narrados pelos depoentes é possível concluir que o Promotor de 

Justiça agiu dentro das prerrogativas de seu dever funcional, ou seja, evitar, dentro dos limites da lei e com os 

meios disponíveis, que qualquer ato de violência contra pessoas ou coisas seja efetivado (…). Destarte, 

inexistindo violação dos deveres funcionais do Indiciado a ensejarem a abertura de processo administrativo, 

com fundamento no art. 215, inciso II, § 1º e § 2º, da Lei Complementar nº 51/2008, DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO do Inquérito Administrativo após a homologação da decisão pelo Conselho Superior e a 

cientificação das partes. (...)” 

(…) Infere-se, ainda, da conclusão da investigação que o GAECO se incumbiu de atender a ocorrência porque o 

Sr. Francisco ao entrar em contato com o representado alegou (1) estar correndo risco de vida; e, (2) não ter 

obtido êxito ao acionar a Polícia Militar  (fl. 47). Diante desse contexto, conclui-se que a conduta do 

representado, membro desta Instituição, não se amolda à figura típica prevista na legislação penal vigente, em 

especial àquela definida no artigo 319 do CP (crime de prevaricação). (...) Ante o exposto, com a cautela de 

estilo, PROMOVO o arquivamento deste feito, por não visualizar conduta capaz de subsumir a elementos 

definidos em tipo penal previsto na legislação vigente, em especial àquele descrito no artigo 319 do Código 

Penal, com fundamento no artigo 29, inciso VII, da Lei Federal nº 8.625/93 e no artigo 2º, inciso V, da Resolução 

nº 001/2013/CPJ.” 

Do relato acima nota-se que o eventual sobrestamento dos feitos apontados jamais causou prejuízo à apuração 

criminal, sobretudo porque o arquivamento revelou-se medida impostergável ante a comprovada atipicidade 

das condutas atribuídas aos Membros.   

Ressalte-se que os procedimentos investigatórios criminais no órgão de cúpula ministerial são submetidos a 

criteriosa análise, não traduzindo tendência da PGJ  seguir o entendimento da Corregedoria-Geral local, sendo 

que eventuais arquivamentos são devidamente motivados, em sua maioria, por atipicidade das condutas. 

Nesse diapasão, sabe-se que a adequação típica não é objeto de análise no processo disciplinar, logo, apesar do 

desfecho semelhante (arquivamento), houve inquestionável respeito à independência de instâncias. 
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Nessa senda, os Procedimentos Investigatórios Criminais - PIC de n°s. 001/2013, 001/2014, 002/2012, 

003/2012, 04/2012, 005/11; 006/2012; 007/2012; 008/2012 e 009/20124, por exemplo, igualmente 

tramitaram independente do caminho trilhado na esfera disciplinar e, concluídos, foram todos levados ao 

conhecimento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 

A propósito, segundo entendimento da Sexta Turma do STJ5 “versando a discussão na esfera cível sobre 

questão que interfere no próprio reconhecimento da justa causa para a eventual ação penal, razoável se faz o 

sobrestamento do inquérito até a decisão cível definitiva6”. Portanto, sobrestamento não implica 

interdependência. 

Assim, se a medida é admitida, a depender do caso, na fase de inquérito policial, é certa a permissão em 

procedimento preliminar. 

Portanto, não há óbice à promoção de diligências, averiguações ou qualquer outro tipo de procedimento prévio, 

a fim de amparar a decisão de instauração ou não de procedimento investigatório criminal. 

Dessa forma, considerando que a medida, quando adotada, teve o escopo em epígrafe (resultando em 

arquivamento por atipicidade das condutas aferidas), não merece prosperar a afirmação de que houve 

qualquer comprometimento da análise dos fatos sob o aspecto criminal, conforme apontado. 

 

 

 

4) Constatou-se, também, caso de atraso substancial no julgamento de processo 

administrativo disciplinar, seja no âmbito do CSMPTO, seja no âmbito do Colégio de 

Procuradores, seja no ajuizamento de ação para perda de cargo por parte do Procurador-

Geral de Justiça, conforme apontado nos formulários de inspeção.  

 

 

12. Estágio Probatório 

 

São nove (09) membros em estágio probatório, divididos em três turmas: a primeira, no total de dois (02) 

membros, tomou posse no dia 30 de maio de 2014; a segunda, no total de dois (02) membros, tomou 

posse no dia 05 de novembro de 2014; a terceira, no total de cinco (05) membros, tomou posse em 09 de 

dezembro de 2015. O quadro total de membros do Ministério Público é cento e vinte e um (121): cento e 

nove (109) Promotores de Justiça e doze (12) Procuradores de Justiça, vale dizer: cerca de sete por cento 

(7%) do quadro do Ministério Público do Estado de Tocantins encontra-se em estágio probatório. 

A Lei Complementar n.° 51/2008, que dispõe sobre a organização e atribuições do Ministério Público do 

Estado do Tocantins, trata do estágio probatório no seu Livro II, Capítulo III – “Do Vitaliciamento” –, mais 

especificamente nos artigos 84 “usque” 87. Diz o referido legal: “Nos dois primeiros anos de exercício do 

cargo, o membro do Ministério Público terá o seu trabalho e a sua conduta avaliados pelos Órgãos de 

Administração Superior do Ministério Público para fins de vitaliciamento” (artigo 84, “caput”). Durante o 

período previsto no “caput” deste artigo, o membro do Ministério Público remeterá à Corregedoria-Geral 

do Ministério Público cópias dos trabalhos jurídicos, relatórios de suas atividades e peças que possam 

influir na avaliação de seu desempenho funcional (parágrafo único do artigo 84). O Corregedor-Geral do 

Ministério Público, 02 (dois) meses antes de decorrido o biênio, remeterá ao Conselho Superior do 

Ministério Público, relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos membros do 

Ministério Público em estágio probatório, concluindo, fundamentadamente, pelo seu vitaliciamento ou 

não (artigo 85, “caput”). Se a conclusão do relatório for contra o vitaliciamento, suspende-se, até 

definitivo julgamento, o exercício funcional do membro do Ministério Público em estágio probatório 

                                                           
4
 Cujos relatórios foram remetidos ao Excelentíssimo Senhor Cláudio Henrique Portela do Rego, Corregedor Nacional do 

CNMP, por meio do Ofício. Gab/APGJ/Nº 213/2016, em 30 de junho de 2016. 
5

 HC 146013 (MS 2009/0169072-4 

6
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 09.11.09 
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(artigo 85, § 1°). Os membros do Conselho Superior do Ministério Público poderão impugnar, no prazo de 

15 (quinze) dias a contar do recebimento do relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público, por 

escrito e motivadamente, a proposta de vitaliciamento, caso em que o exercício funcional, até definitivo 

julgamento, é suspenso (artigo 85, § 2°). O Corregedor-Geral poderá, excepcionalmente, propor ao 

Conselho Superior do Ministério Público o não vitaliciamento de Promotor de Justiça antes do prazo nele 

previsto (artigo 85, § 3°).  Se a conclusão do relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público for 

desfavorável ao vitaliciamento ou se for apresentada a impugnação pelos membros do Conselho Superior, 

este – o Conselho – ouvirá, no prazo de 10 (dez) dias, o Promotor interessado, que poderá apresentar 

defesa prévia e requerer provas nos 05 (cinco) dias seguintes, pessoalmente ou por procurador (artigo 86, 

“caput”). Encerrada a instrução, o interessado terá vista dos autos para alegações finais pelo prazo de 10 

(dez) dias (artigo 86, § 1°). Na primeira reunião ordinária subsequente, o Conselho Superior do Ministério 

Público decidirá pela maioria absoluta de seus membros (artigo 86, § 2°). Da decisão contrária ao 

vitaliciamento, caberá recurso do interessado ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias contados de sua intimação, que será processado na forma do seu Regimento Interno (artigo 86, § 3°).  

Da decisão favorável ao vitaliciamento e contrária ao relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público, 

caberá recurso deste ao Colégio de Procuradores de Justiça (artigo 86, § 5°). O Conselho Superior do 

Ministério Público terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para decidir sobre o não vitaliciamento e o 

Colégio de Procuradores de Justiça 30 (trinta) dias para decidir eventual recurso (artigo 87, “caput”).  

Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público perceberá 

vencimentos integrais, contando-se para todos os efeitos o tempo de suspensão do exercício funcional, 

no caso de vitaliciamento (artigo 87, § 1°). Transitada em julgado a decisão desfavorável ao 

vitaliciamento, o Promotor de Justiça será exonerado por ato do Procurador-Geral de Justiça (artigo 87, § 

2°).      

A Resolução do Conselho Superior n.° 010/2015, por sua vez, “dispõe sobre o Regimento Interno da 

Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Tocantins”. O Título IV do referido ato normativo 

disciplina o Estágio Probatório. Consta do artigo 72: “Os dois (02) de estágio probatório, durante o qual o 

membro do Ministério Público terá o seu trabalho e a sua conduta avaliados pela Corregedoria-Geral do 

Ministério Público para fins de vitaliciamento.” Na aferição do período de efetivo exercício, deverão ser 

consideradas as limitações do artigo 53 da Lei n.° 8.625/93 (§ 1° do artigo 72). Durante o período do 

biênio de prova, o membro do Ministério Público remeterá à Corregedoria-Geral cópias de trabalhos 

jurídicos, relatórios de suas atividades e peças que possam influir na avaliação de seu desempenho 

funcional (§ 2° artigo 72).  Ao Promotor de Justiça substituto é vedado afastar-se do cargo durante o 

estágio probatório (artigo 73). O estágio probatório será suspenso em razão de: I – licenças: a) para 

tratamento de saúde, b) por motivo de doença em pessoa da família, c) à gestante, d) especial, e) para 

casamento, até 08 (oito) dias, f) por luto, em virtude de falecimento do cônjuge ou companheiro, 

ascendente, descendente, irmãos, sogros, noras e genros, até 08 (oito) dias, g) por adoção; II – férias; III- 

disponibilidade não compulsória; IV – designação do Procurador Geral de Justiça para: a) realização de 

atividade de relevância para a Instituição, b) direção de Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional 

do Ministério Público; V – exercício de cargo de Presidente de associação representativa de classe; VI – 

prestação de serviço exclusivamente à Justiça Eleitoral; VII – período de trânsito; VIII – cursos ou 

seminários de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior, de duração máxima de dois anos e 

mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público (artigo 74). Os empossados 

deverão entrar em exercício imediatamente após a conclusão do curso de preparação para o ingresso na 

carreira do Ministério Público, que será ministrado pelo Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional 

(artigo 75). Todas as correspondências referentes ao estágio probatório serão de caráter reservado e o 

expediente respectivo deverá ser mantido em regime confidencial, ressalvadas as comunicações entre os 

órgãos da Administração Superior (fl. 76). O Relatório de Atividades do Estágio Probatório será 
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encaminhado pelo Promotor de Justiça Substituto através do Sistema de Gerenciamento de Cursos 

(MOODLE e outra plataforma eventualmente criada), que se encontra hospedado no sítio do Ministério 

Público do Estado de Tocantins, perfazendo um total de 22 (vinte e dois) relatórios (artigo 77). O arquivo 

digital, contendo as peças elaboradas pelo membro deverá ser apresentado, no formato “Portable 

Document Format” (PDF) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente àquele que haja atuado (§ 1° do artigo 

77). O Relatório de Atividades do Estágio Probatório será composto de cópias de todos os trabalhos de 

autoria do Promotor de Justiça Substituto, organizadas em sequência e precedidas de índice (artigo 78). 

Em se tratando de pareceres e recursos semelhantes em sua fundamentação, lançados em processos de 

igual natureza, o estagiário juntará apenas 02 (duas) peças, sem prejuízo da indicação total de 

manifestações no índice, para aferição da produtividade (§ 1° do artigo 78). Serão avaliados, além da 

técnica jurídica, redação e poder de convencimento, os aspectos gráficos e estéticos, sendo que os erros 

de digitação e formatação serão abatidos na nota do estagiário (§ 2° do artigo 78). Os trabalhos deverão 

observar a seguinte ordem: I – Matéria Criminal: a) promoção de arquivamento de inquéritos policiais e 

termos circunstanciados de ocorrência, b) denúncias e eventuais aditamentos, c) alegações finais, d) 

razões e contrarrazões de recursos, e) pareceres acerca da extinção de punibilidade e outros considerados 

importantes, f) manifestações relativas a autos de prisão em flagrante e a prisões cautelares diversas, g) 

manifestações relativas a medidas cautelares outras, desvinculadas da prisão, tais como busca e 

apreensão, interceptação telefônica e as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, h) iniciais 

de “habeas corpus” e mandado de segurança; i) ata de julgamento pelo júri, j) ata de audiência em que 

haja a transcrição de alegações orais; II – Matéria Cível: a) petições iniciais, b) contestações, impugnações 

às contestações e embargos, c) pareceres em processos de qualquer natureza, especialmente em os que 

versarem sobre a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, d) razões e contrarrazões 

de recurso, e) representações, arquivamentos e concessões de remissões em procedimentos afetos à área 

de infância e juventude, f) portarias inaugurais, relatórios conclusivos e promoções de arquivamento de 

procedimentos preparatórios e inquéritos civis públicos, g) termos ou compromissos de ajustamento de 

conduta; h) pareceres outros, considerados importantes (§ 4° do artigo 78). O Relatório Mensal de 

Atividades deverá ser complementado com um relatório detalhado sobre o atendimento ao público e 

outro de atividades extrajudiciais (§ 6° do artigo 78). O material encaminhado para análise pelo membro 

do Ministério Público em estágio probatório será examinado pelo Corregedor-Geral, auxiliado pelo 

Promotor de Justiça Corregedor, elaborando relatório descritivo e valorativo com eventuais orientações, 

recomendações e elogios, atribuindo nota variável de zero (0) a cem (100), a ser registrada na ficha 

funcional respectiva (artigo 80, “caput”). O membro do Ministério Público em estágio probatório será 

comunicado da nota recebida e orientado, visando a melhoria e aperfeiçoamento do seu trabalho (§ 1° do 

artigo 80). Se necessário e conveniente, instaurar-se-á procedimento com a finalidade de monitoramento 

de sua atuação funcional, quando o membro em estágio probatório receber nota inferior a 60 (sessenta - 

§ 2° do artigo 80). No decorrer do estágio probatório, o Promotor de Justiça Substituto será avaliado 

através da análise dos relatórios mensais, inspeções, correições e outros meios ao seu alcance, devendo 

ser observado, além dos deveres funcionais e éticos previstos na lei orgânica, os seguintes aspectos: a) 

idoneidade moral no âmbito funcional, pessoal e familiar, b) conduta pública e particular compatível com 

a dignidade do cargo, c) dedicação e exação no cumprimento dos deveres e funções do cargo, d) 

pontualidade e assiduidade no desempenho de suas funções, e) presteza e segurança nas manifestações 

processuais, f) referências em razão da sua atuação funcional, g) publicação de livros, teses, estudos e 

artigos jurídicos, inclusive premiações obtidas, h) contribuição à melhoria dos serviços da Instituição e da 

Promotoria de Justiça, i) integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do cargo, j) frequência 

a cursos de aprimoramento realizados pela Escola Superior do Ministério Público ou pelo Centro de 

Estudo e Aperfeiçoamento Funcional (artigo 81). Durante o período de estágio, o membro do Ministério 

Público remeterá, mensalmente, relatório de atividades através da plataforma eletrônica indicada pela 

Corregedoria-Geral do Ministério Público (artigo 82). A Corregedoria-Geral do Ministério Público do 
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Estado do Tocantins adota o sistema de pontuação para fins de avaliação das peças encaminhadas 

(atribuição, segundo critérios objetivos, de nota variável entre zero e cem). Os Promotores de Justiça 

poderão, no prazo de 03 (três) dias da publicação da avaliação, oferecer recurso, especificando 

fundamentadamente as razões de insatisfação, não se admitindo impugnações genéricas (§ 2° do artigo 

83). O recurso será decidido pelo Corregedor-Geral no prazo de 10 (dez) dias (§ 3° do artigo 83). Ao final 

do estágio probatório, segundo o que consta no artigo 85, o Promotor de Justiça deverá ter média igual 

ou superior a 60 (sessenta), que será obtida mediante a divisão da soma das notas por 22 (vinte e dois).  

Durante o estágio probatório, os  Promotores de Justiça deverão comparecer a, no mínimo, 04 (reuniões) 

ordinárias coletivas, mediante convocação do Corregedor-Geral, comunicadas com antecedência, visando 

esclarecimentos e orientações (artigo 86, “caput”). Além das reuniões acima referidas, o Corregedor-Geral 

poderá convocar os Promotores de Justiça, individual ou coletivamente, sempre que entender necessário, 

para transmitir orientações visando o aperfeiçoamento funcional, bem como para solicitar 

esclarecimentos de fatos ou situações relacionadas com o exercício das funções (artigo 86, parágrafo 

único). A Corregedoria-Geral averiguará, “in loco”, no mínimo uma vez, a regularidade do serviço 

desenvolvido pelo Promotor de Justiça em estágio probatório, colhendo informações de conteúdo pessoal 

e profissional, comunicando-o da fiscalização, via e-doc, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 

(artigo 87, “caput”).  Todas as informações obtidas serão consideradas na conclusão do relatório de 

vitaliciamento, ou não, do Promotor de Justiça em estágio probatório (artigo 87, § 1°). Em relação ao 

procedimento para fins de exame do vitaliciamento, ou não, do membro do Ministério Público em estágio 

probatório pelo Conselho Superior, o Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do 

Estado do Tocantins (Resolução n.° 010/2015 – CSMP) reproduz, basicamente, os dispositivos da Lei 

Complementar n.° 51/2008. O ato normativo em análise disciplina, também, sobre o procedimento de 

verificação de inaptidão para a carreira de membro não vitalício. O Corregedor-Geral poderá instaurar o 

referido procedimento em razão: da baixa capacidade de trabalho, de conduta incompatível com os 

deveres do cargo ou de incapacidade intelectual, física ou mental (§ 1° do artigo 92). O procedimento 

deverá ser instruído com cópia de todas as avaliações obtidas até o momento de sua propositura, bem 

como os elementos que comprovem eventuais transgressões funcionais, devendo-se, após, dar ciência ao 

membro interessado (§ 2° do artigo 92). Concluída a instrução e ouvido o membro do Ministério Público 

no prazo de 10 (dez) dias, o Corregedor-Geral representará ao Conselho Superior propondo a demissão 

(artigo 93). Decidindo o Conselho Superior ser incabível a demissão, poderá, imediatamente, se for o caso, 

impor as penas de advertência, censura ou suspensão (artigo 95). Instaurado o procedimento de 

inaptidão para carreira, fica suspenso o prazo de aquisição de vitaliciedade até decisão final do Conselho 

Superior do Ministério Público (artigo 96). 

O Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público (Resolução n.° 09/2015-CSMP) também, 

em título específico (Título XIV), trata do vitaliciamento. De fato, os artigos 142 “usque” 152 do referido 

diploma normativo disciplinam o procedimento para fins de exame do vitaliciamento, ou não, do membro 

do Ministério Público em estágio probatório pelo Conselho Superior do Ministério Público. Nas 

disposições gerais (Capítulo I), consta, reproduzindo texto da lei orgânica, que nos dois primeiros anos de 

exercício do cargo, o membro do Ministério Público terá seu trabalho e sua conduta avaliados pelos 

órgãos da Administração Superior, a fim de que venha ser vitaliciado, ou não, ao término desse período 

(artigo 142). Durante o biênio de prova, o membro do Ministério Público remeterá à Corregedoria-Geral 

do Ministério Público cópias de trabalhos jurídicos, relatórios de suas atividades e peças que possam 

influir na avaliação de seu desempenho funcional (parágrafo único do artigo 142). No capítulo que trata 

das providências prévias (Capítulo II), há previsão no sentido de que o Corregedor-Geral do Ministério 

Público, 02 (dois) meses antes de decorrido o biênio, remeterá ao Conselheiro-Secretário relatório 

circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos Promotores de Justiça em estágio probatório, 

concluindo, fundamentadamente, pelo seu vitaliciamento ou não (artigo 143). O Corregedor-Geral do 
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Ministério Público poderá propor ao Conselho Superior, excepcionalmente, o não vitaliciamento de 

Promotor de Justiça antes dos 02 (dois) últimos meses do biênio de seu ingresso (parágrafo único do 

artigo 143). Os processos referentes ao vitaliciamento serão distribuídos entre os membros eleitos do 

Conselho Superior, que farão relatório e emitirão parecer a propósito (artigo 144). O Capítulo III trata dos 

casos de parecer desfavorável. Se a conclusão do relatório da Corregedoria-Geral do Ministério Público for 

desfavorável ao vitaliciamento, suspende-se, automaticamente, até definitivo julgamento, o exercício 

funcional de membro do Ministério Público em estágio probatório (artigo 145). Aplica-se a suspensão do 

exercício funcional também nas hipóteses em que o não vitaliciamento do Promotor de Justiça é proposto 

antes dos dois últimos meses do seu ingresso (§ 2° do artigo 145).  O Relator fará intimar o interessado 

para comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, à sessão que for convocada, para ser ouvido, podendo 

apresentar defesa prévia e requerer produção de provas nos 05 (cinco) dias seguintes, pessoalmente ou 

por procurador (artigo 146). O Relator intimará as testemunhas arroladas na defesa para prestar 

depoimento na primeira sessão ordinária que seguir, facultada a presença do interessado e seu 

procurador (artigo 147). No encerramento da instrução, o Relator intimará o interessado a apresentar 

alegações finais no prazo de 10 (dez) dias, quando terá vista dos autos na Secretaria do Conselho Superior 

(artigo 148, “caput”). Findo o prazo, com ou sem as alterações escritas, o relator encaminhará os autos ao 

Conselheiro-Secretário, para inclusão da matéria na ordem do dia da sessão ordinária imediata (§ 1° do 

artigo 148). O Conselho Superior decidirá pelo voto da maioria absoluta de seus membros (§ 2° do artigo 

148). O Capítulo IV dispõe sobre os casos de parecer favorável. Recebido pelo Conselho Superior o 

relatório da Corregedoria-Geral do Ministério Público, favorável ao vitaliciamento, qualquer dos membros 

desse Colegiado poderá impugnar, dentro de 15 (quinze) dias de seu recebimento por escrito e 

motivadamente, a proposta de vitaliciamento (artigo 149). A petição será dirigida ao Presidente do 

Conselho Superior, podendo-se requerer a produção de provas (§ 1° do artigo 149). Durante o prazo de 

que cuida este artigo, o membro do Conselho Superior poderá examinar os processos de vitaliciamento de 

qualquer Promotor de Justiça em estágio probatório (§ 2° do artigo 149). Ocorrendo a impugnação, 

suspende-se automaticamente o exercício funcional (§ 3° do artigo 149). Por fim, o Capítulo V dispõe 

sobre as providências complementares. Se não tiver havido impugnação ao vitaliciamento, ou se tiver sido 

recusada, o Conselho Superior expedirá o ato de vitaliciamento do interessado (artigo 150). O Conselho 

Superior terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para decidir sobre o vitaliciamento, e o Colégio de 

Procuradores, 30 (trinta) dias para decidir eventual recurso (artigo 151, “caput”). Os autos aguardarão na 

Secretaria do Conselho Superior até que se esgote o prazo de 10 (dez) dias para recurso ao Colégio de 

Procuradores de Justiça (§ 1° do artigo 151). Se o recurso foi interposto, o processo será remetido ao 

Colégio de Procuradores; caso contrário, a decisão será executada de imediato (§ 2° do artigo 151). 

Transitada em julgado a deliberação desfavorável ao vitaliciamento, o processo será remetido ao 

Procurador-Geral de Justiça, para expedição do ato de exoneração, arquivando-se, ao final, na Secretaria 

do Conselho Superior (artigo 152). 

São dois Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. Não há uma vinculação do Promotor-

Corregedor ao Promotor de Justiça em estágio probatório.  

Não se faz sensível, ao longo do estágio probatório, obrigatoriedade, de natureza legal ou normativa, no 

sentido de que o Promotor de Justiça em estágio probatório tenha que, efetivamente, durante o biênio, 

realizar trabalhos de plenário no Tribunal de Júri. 

Não há, no histórico do Ministério Público do Estado de Tocantins, notícia de não vitaliciamento de 

Membro em estágio probatório.  

Não há avaliação psicológica ou psiquiátrica dos Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório. 

Não há, por igual, exame psicotécnico para fins de ingresso. 
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Há prévio curso de formação dos Promotores de Justiça em estágio probatório, realizado Centro de 

Estudos e Aperfeiçoamento Funcional em parceria com a Corregedoria-Geral, e carga horária de 120 

(cento e vinte) horas.   

A título de ilustração, transcreve-se parte da conclusão do relatório de vitaliciamento do Promotor de 

Justiça Rui Gomes da Silva Neto, a saber: 

“(...) Nos termos do artigo 85 do RICGMP, que regulamenta a atribuição de notas, a média aritmética 

obtida pelo Promotor de Justiça Substituto foi de 81,41, que equivale ao conceito BOM. 

Nos relatórios mensais do Doutor Rui, seguidamente foram feitas detalhadas correções relativas a 

construção gramatical e técnica. 

Tais aspectos foram devidamente explicitados a ele, com a recomendação de que velasse para sua 

melhoria, o que realmente ocorreu, sobretudo no último semestre do estágio probatório, quando, nos 

meses finais, alcançou notas que atingiram o conceito ‘ótimo’.  

(...) 

Dentre os outros aspectos observados, destaca-se pela importância aquele que diz respeito à conduta 

pessoal do membro em estágio. Neste sentido, deve-se mencionar que não houve, durante o interstício 

avaliado, qualquer notícia da prática de ato que pudesse desaboná-lo, assim como não foram instaurados 

sindicância e/ou procedimento disciplinar em seu desfavor. 

Submetido a uma inspeção no dia 14 de junho do ano em curso, em cumprimento ao disposto no artigo 87 

do Regimento Interno da Corregedoria-Geral, constatou-se que o Promotor de Justiça Substituto vem 

movimentando os processos judiciais de forma regular. No que tange aos procedimentos extrajudiciais, 

observou-se o seu empenho em seguir as resoluções do CNMP, do CSMP, bem como as recomendações 

desta Corregedoria sobre a matéria. No dia da inspeção, quatro inquéritos policiais ainda físicos estavam 

na Promotoria aguardando manifestação há mais de 60 (sessenta) dias, alguns, inclusive, já prescritos e 

sendo de fácil impulso. Das 09 (nove) notícias de fato registradas, em 04 (quatro) já havia requisição de 

instauração de inquérito policial, 01 (uma) havia sido indeferida (sobre o mesmo fato há IP em 

tramitação), 03 (três) estavam conclusas (sendo duas dentro do prazo para análise e uma fora) e 01 (uma) 

com despacho reiterando ofício anterior (impulsionamento recente, mas a NF com prazo excedido). Havia 

01 (um) procedimento investigatório criminal tramitando com diligências determinada recentemente. 

Vê-se, pois, a boa regularidade dos serviços. Apesar disso, durante a própria inspeção, o Promotor de 

Justiça Substituto foi orientado e impulsionar os 04 (quatro) IP’s físicos e as 02 (duas) NF’s que estavam 

fora do prazo. 

No mais, a boa conduta pessoal e profissional do membro foi confirmada pela equipe de inspeção junto 

aos servidores do Ministério Público e operadores do Direito da Comarca de Gurupi, fato que lhe pesa 

favoravelmente e merece ser considerado. 

Assim, em adição à nota/conceito, que é suficiente para recomendar o vitaliciamento do membro em 

estágio probatório, vem também sua conduta, tida como ilibada e condizente com o cargo que 

desempenha.   

Desta forma, encerro o presente relatório, com a RECOMENDAÇÃO para o VITALICIAMENTO do Doutor Rui 

Gomes Pereira da Silva Neto, após o término do período de estágio probatório (dia 10 de julho de 2016), 

uma vez que preenchidos os requisitos temporal, objetivo (nota/conceito) e subjetivo (conduta que observa 

o disposto nos artigos 119 da LCE n.° 51/08 e 81 do RICGMP), devidamente analisados por meio de 

consulta às anotações constantes dos seus respectivos assentamentos, atribuindo-lhe nota média de 

81,41. 

São as considerações que submeto à apreciação dos meus pares.” 

Importa destacar que nenhum dos Promotores de Justiça em estágio probatório está autorizado a residir 

fora da sede da Promotoria.   



                   CORREGEDORIA NACIONAL  
 
 

24 
 

Observações/Sugestões: 

1° Cuidar para que todos os Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório realizem trabalhos no 

Plenário do Tribunal do Júri.  

2° É recomendável que ao longo do estágio probatório os Promotores de Justiça tenham 

acompanhamento psicológico/psiquiátrico, mormente em razão da ausência de exame de tal natureza 

por ocasião do ingresso. 

 

 

 

13. Correições e Inspeções 

 

A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado de Tocantins 

encontra referência na Lei Complementar n.° 51/2008, no capítulo que trata da “fiscalização da atividade 

funcional e da conduta dos membros do Ministério Público”. Reza o artigo 165, incisos, do referido 

diploma legal que a atividade funcional dos Promotores de Justiça está sujeita a: a) fiscalização 

permanente, b) vistorias, c) inspeções e d) correições. Consta ainda, que a atividade funcional dos 

Procuradores de Justiça será fiscalizada por meio de inspeção nas Procuradorias de Justiça (artigo 166). 

A fiscalização permanente será procedida pelos Procuradores de Justiça ao examinar os autos em que 

devam oficiar (artigo 167). O Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício ou à vista das informações 

enviadas pelos Procuradores de Justiça, quando for o caso, fará aos Promotores de Justiça, oralmente ou 

por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou observações que julgar cabíveis, dando-lhe 

ciência dos elogios e mandando consignar em seus assentamentos as devidas anotações (parágrafo único 

do artigo 167).  

Nas vistorias, realizadas em caráter informal pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou por 

delegação, a um ou mais Promotores de Justiça, aplica-se, no que couber, a disciplina acima transcrita 

relativa à expedição de recomendações (artigo 168).  

Já a inspeção destina-se a verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos membros 

do Ministério Público no exercício de suas funções, o cumprimento de suas obrigações legais e das 

determinações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, bem como 

a sua participação nas atividades da Promotoria de Justiça a que pertença e a sua contribuição para a 

execução dos Programas de Atuação e Projetos Especiais (§ 1° do artigo 169). A inspeção será realizada 

pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, pessoalmente ou mediante delegação a membro de 

categoria igual ou superior ao inspecionado (artigo 169). A Corregedoria-Geral do Ministério Público 

realizará, anualmente, no mínimo, 15 (quinze) inspeções (§ 2° do artigo 169).   

A correição será realizada pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício, por 

recomendação do Procurador-Geral de Justiça, do Colégio de Procuradores de Justiça ou do Conselho 

Superior do Ministério Público, para imediata apuração de: a) abuso, erros ou omissões que 

incompatibilizem o membro do Ministério Público com o exercício do cargo ou função; b) atos que 

comprometeram o prestígio ou a dignidade da Instituição; c) descumprimento do dever funcional ou 

procedimento incorreto (artigo 170, incisos). Concluída a correição, o Corregedor-Geral do Ministério 

Público elaborará relatório circunstanciado, mencionando os fatos observados, as providências adotadas 

e propondo as de caráter disciplinar ou administrativo, bem como informando os aspectos morais, 

intelectuais e funcionais do comportamento dos Promotores de Justiça (§ 1° do artigo 170). O relatório da 
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correição será sempre levado ao conhecimento dos Órgãos da Administração Superior do Ministério 

Público (§ 2° do artigo 170). Com base nas observações feitas nas correições, o Corregedor-Geral do 

Ministério Público, ouvidos o Procurador-Geral de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público, 

poderá baixar instruções aos Promotores de Justiça, resguardada a independência funcional (artigo 171).  

Sempre que, em visita de vistoria, inspeção ou correição, verificar-se a violação dos deveres impostos aos 

membros do Ministério Público, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá baixar instruções aos 

Procuradores e os Promotores de Justiça, resguardada a independência funcional (artigo 172). 

A correição abrangerá quaisquer irregularidades administrativas, dos serviços de distribuição de processos 

ou do comportamento funcional, das quais o Corregedor-Geral do Ministério Público elaborará relatório, 

que será remetido ao Conselho Superior do Ministério Público (artigo 174). 

A Resolução n.° 010/2015, do Conselho Superior do Ministério Público, que dispõe sobre a aprovação do 

Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Tocantins, também trata da 

matéria ora em exame, no Título III – “Do Regime Disciplinar”. Consta do referido diploma normativo que, 

pelo exercício irregular da função, o membro do Ministério Público responde penal, civil e 

administrativamente (artigo 25). A Corregedoria-Geral do Ministério Público, sem prejuízo de outros 

meios ao seu alcance, exercerá suas funções de orientar, fiscalizar e avaliar as atividades funcionais e a 

conduta dos membros da Instituição, mediante: a) fiscalização permanente, b) vistorias, c) inspeções e d) 

correições (artigo 26).  As Promotorias e Procuradorias de Justiça, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento 

Funcional e os Centros de Apoio Operacional estarão sujeitos à realização de inspeções, correições e 

visitas informais (artigo 27). As inspeções e correições, quando realizadas no Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional e nos Centros de Apoio Operacional, avaliarão o cumprimento de suas 

finalidades previstas em lei (parágrafo único do artigo 27).  O Corregedor-Geral elaborará, anualmente, 

cronograma de inspeções e o encaminhará, até o último dia de outubro, para conhecimento dos demais 

órgãos da Administração Superior e da Corregedoria Nacional do Ministério Público (artigo 29). 

Por ocasião da fiscalização permanente realizada pelos Procuradores de Justiça – ao examinarem os 

trabalhos lançados nos autos em que os Promotores de Justiça tenham oficiado –, deverão ser 

considerados os seguintes aspectos: a) apresentação gráfica do trabalho, b) qualidade de redação, c) 

elaboração de relatório, nas peças que o exigiram, d) fundamentação de fato e de direito, e) poder de 

convencimento, f) participação ativa na produção da prova, g) observância dos prazos processuais 

(parágrafo único do artigo 32). Sempre que as anotações resultantes da fiscalização permanente dos 

Procuradores de Justiça e as referências em julgados dos Tribunais por eles enviadas importarem em 

demérito, serão previamente comunicadas, por meio eletrônico, pela Corregedoria-Geral, ao membro do 

Ministério Público interessado (artigo 33). O Promotor de Justiça, querendo, poderá apresentar 

justificativa, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua ciência (§ 1° do artigo 33). Se a 

justificativa não for aceita, caberá recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 03 (três) 

dias, a partir da cientificação do interessado, que poderá ser feita no meio eletrônico (§ 2° do artigo 33). O 

Corregedor-Geral, de ofício ou em razão da fiscalização permanente, fará, quando for o caso, oralmente 

ou por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou observações cabíveis ao membro 

inspecionado (artigo 34). 

A inspeção nas Procuradorias de Justiça, realizada pessoalmente pelo Corregedor-Geral – facultando-lhe a 

indicação de 02 (dois) Procuradores de Justiça para assessoramento, referendada pelo Conselho Superior 

do Ministério Público –, abrangerá quaisquer irregularidades administrativas, dos serviços de distribuição 

de processos ou do comportamento funcional (artigos 35 e 36). O Procurador de Justiça, titular ou 

substituto da Procuradoria de Justiça a ser inspecionada, será comunicado da realização da visita de 
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inspeção, por ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias (artigo 37). Incumbe ao Procurador de 

Justiça inspecionado prestar as informações que eventualmente forem solicitadas pelo Corregedor-Geral 

(artigo 38).  

A critério do Corregedor-Geral, serão realizadas vistorias nas Promotorias de Justiça, em caráter informal, 

quando houver fatos que as justifiquem (artigo 40). O trabalho consistirá no comparecimento do 

Corregedor-Geral ou quem for por ele delegado, a quaisquer Promotorias de Justiça, com objetivo de 

orientar e, se necessário, apurar reclamações sobre erros, abusos ou omissões que eventualmente 

possam configurar faltas disciplinares (artigo 41). Da visita será elaborado relatório circunstanciado, do 

qual far-se-ão anotações resumidas no prontuário individual do membro do Ministério Público 

inspecionado, após autorização do Corregedor-Geral (artigo 42). Constatada qualquer irregularidade no 

expediente da Promotoria de Justiça visitada, o Corregedor-Geral fará as recomendações necessárias para 

supri-la (artigo 43). Verificada a violação do dever imposto ao membro do Ministério Público, o 

Corregedor-Geral determinará a instauração de sindicância ou, caso entenda pertinente, oferecerá 

súmula de acusação perante o Conselho Superior do Ministério Público (artigo 44). 

Já as inspeções destinam-se a verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos 

membros do Ministério Público no exercício de suas funções, o cumprimento de suas obrigações legais e 

das determinações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, bem 

como a sua participação nas atividades da Promotoria de Justiça a que pertença e a sua contribuição para 

a execução dos Programas de Atuação e Projetos Especiais (artigo 45). Os trabalhos inspecionais serão 

realizadas pelo Corregedor-Geral, pessoalmente, ou mediante delegação a um ou mais Promotores de 

Justiça Corregedores, com o auxílio de servidores da Corregedoria (§ 1° do artigo 45). O intervalo 

existente entre uma inspeção e outra, para cada Promotoria de Justiça, não poderá ultrapassar 03 (três) 

anos (§ 2° do artigo 45). O Corregedor-Geral ou a equipe da Corregedoria deverá manter contato com os 

Magistrados, autoridades locais, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como 

permanecer à disposição das partes e outros interessados que pretendam apresentar sugestões ou 

formular reclamações acerca dos serviços prestados pela unidade (§ 4° do artigo 45). Deverá ser dada 

ampla divulgação ao Edital de Inspeção, com disponibilização na internet e na intranet, sendo, também, 

publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Tocantins, com pelo menos 30 

(trinta) dias de antecedência (artigo 46). Os membros sujeitos à inspeção serão comunicados com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data do início dos trabalhos (artigo 47, “caput”). O Corregedor-

Geral comunicará a realização da inspeção às seguintes autoridades locais: a) Diretor de Foro, b) Prefeito 

Municipal, c) Presidente da Câmara de Vereadores, d) Presidente da Subseção da OAB ou seu 

representante, e) Diretor da Defensoria Pública ou seu representante, f) Representante das Polícias Civil e 

Militar (artigo 48). A ausência injustificada do Promotor de Justiça constitui infração disciplinar, nos 

termos da lei complementar, sujeitando-o a processo administrativo (artigo 49). O trabalho de inspeção 

envolverá os seguintes aspectos, dentre outros determinados pelo Corregedor-Geral: a) exame de livros 

ou sistemas de registro e controle dos atendimentos ao público, b) exame de livros ou sistemas de 

registro e controle de notícia de fato, procedimentos preparatórios, procedimentos administrativos e 

inquéritos civis públicos, c) verificação quantitativa da entrada e saída de processos judiciais, inquéritos 

policiais, procedimentos investigatórios criminais, notícias de fato, procedimentos preparatórios, 

procedimentos administrativos e inquéritos civis públicos, d) produção mensal de cada membro lotado na 

Unidade, bem como saldo remanescente, e) verificação qualitativa, por amostragem, das manifestações 

do membro lotado na Unidade, f) atendimento ao expediente interno e ao expediente forense, g) 

cumprimento dos prazos processuais e os atinentes aos procedimentos extrajudiciais, de acordo com as 

normas estabelecidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Superior do 

Ministério Público do Estado de Tocantins, h) residência na Comarca de lotação, ressalvadas as 
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autorizações legais, i) avaliação do desempenho funcional, verificando-se, inclusive, a participação e a 

colaboração efetiva nas atividades da Unidade, j) coleta de informações estatísticas junto às escrivanias, 

mediante solicitação das respectivas certidões, k) preenchimento de questionário individual pelo membro 

do Ministério Público avaliado, visando a coleta de dados e informações complementares, inclusive com 

espaço para apresentação de críticas, observações e sugestões, com vista ao aperfeiçoamento da atuação 

ministerial (artigo 51, incisos). A autoridade incumbida dos trabalhos elaborará relatório circunstanciado, 

apontando as boas práticas observadas, as eventuais irregularidades constatadas, bem como as 

conclusões e medidas necessárias a prevenir erros, corrigir problemas e aprimorar o serviço desenvolvido 

pelo membro inspecionado (artigo 52). Elaborado o relatório, será encaminhado ao membro 

inspecionado, que poderá apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias, fundamentando as razões de sua 

insatisfação, inclusive com eventuais documentos que sejam necessários à análise de suas alegações (§ 2° 

do artigo 52). O Corregedor-Geral decidirá sobre o recurso no prazo de 10 (dez) dias, elaborando, em 

seguida, o relatório definitivo da inspeção (§ 3° do artigo 52). O relatório definitivo, juntamente com o 

questionário funcional e dados complementares, será levado ao conhecimento do Conselho Superior para 

adoção das providências que se fizerem necessárias, ouvido o membro do Ministério Público diretamente 

interessado (§ 4° do artigo 52). Do relatório extrair-se-á resumo a ser lançado no prontuário individual do 

respectivo membro da Instituição (§ 5° do artigo 52). 

Observa-se que, nas inspeções, em relação ao Tribunal do Júri, não há exame das atas das sessões 

realizadas. 

As correições serão realizadas pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício, ou 

por recomendação do Procurador-Geral de Justiça, do Colégio de Procuradores ou do Conselho Superior 

do Ministério Público, para imediata apuração de: a) abuso, erros ou omissões que incompatibilizem o 

membro do Ministério Público com o exercício do cargo ou função; b) atos que comprometeram o 

prestígio ou a dignidade da Instituição; c) descumprimento do dever funcional ou procedimento incorreto 

(artigo 53, incisos). Aplicam-se nas correições, no que couber, as normas estatuídas para as inspeções, 

notadamente as relativas às comunicações, critérios de análise e elaboração de relatório (artigo 54). 

Concluída a correição, o Corregedor-Geral elaborará relatório circunstanciado, mencionado os fatos 

observados, as providências adotadas e propondo as de caráter disciplinar ou administrativo, bem como 

informando os aspectos morais, intelectuais e funcionais do comportamento do membro do Ministério 

Público correicionado (artigo 55). As cópias do relatório serão remetidas ao Conselho Superior do 

Ministério Público, ao órgão que lhe deu causa e ao Membro respectivo (parágrafo único do artigo 55). 

Em relatório de correição, datado de 25 de janeiro de 2016, examinado ao concreto – no 1º cargo da 

Promotoria de Justiça Criminal de Araguaína/TO, titulado pelo Doutor Leonardo Gouveia Olhê Blanck – 

foram lançadas as seguintes conclusões: 

  

 “Da análise dos feitos judiciais, foram localizados alguns processos que se encontram com vista ao Ministério 

Público por mais de 60 (sessenta) dias, ainda sem manifestação. Tal situação contribui para a morosidade da 

Justiça e denigre a imagem da nstituição, devendo ser prontamente remediada. Quanto aos extrajudiciais, não 

houve instauração de nenhum durante o período correicional. 

     R E C O M E N D A Ç Õ E S 

1. Manifestar-se imediatamente nos processos mencionados, remetidos ao Ministério Público há mais de 60 

(sessenta) dias, e em todos aqueles que estejam com vista há mais de 30 (trinta) dias, informando à Corregedoria-

Geral do Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas. 
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2. Cuidar para que o Inquérito Policial venha instruído com as provas necessárias ao oferecimento da denúncia, 

cabendo exercer rigoroso controle externo difuso da atividade policial.” 

 

Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 74 (setenta e quatro) cargos das 

Promotorias de Justiça foram correicionados e 12 (doze) cargos da Procuradoria de Justiça foram 

inspecionados. O GAECO e a Diretoria de Inteligência também foram objeto de correição. No ano de 2016, 

29 (vinte e nove) cargos das Promotorias de Justiça foram correicionados e 12 (doze) cargos da 

Procuradoria de Justiça foram inspecionados. 

Digno de nota o fato de que foram realizadas inspeções no âmbito do todos os cargos da Procuradoria de 

Justiça. Por fim, quando das inspeções/correições levadas a efeito pela Corregedoria-Geral do Ministério 

Público do Estado do Tocantins, foi constatado que o membro do Ministério Público, ainda que com o 

serviço em atraso no cargo do qual é titular, é designado pelo Procurador-Geral de Justiça para responder 

cumulativamente por outro cargo (“v.g.”: o Promotor de Justiça Adriano César Pereira das Neves). 

 

  Recomendações: 

 Recomenda-se que nas inspeções/correições proceda-se a análise, também, através do exame, “v.g.”, das 

atas de julgamento, do desempenho do membro do Ministério Público nos trabalhos de Plenário do 

Tribunal do Júri.  

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Em atendimento ao recomendado na página 26, em 

específico quanto à análise das atas de julgamento do Tribunal do Júri, informamos que foi incluído no 

Relatório de Inspeção item destinado a avaliar o desempenho do membro nas sessões de julgamento e já será 

cobrado nas próximas inspeções 

 

 Recomenda-se ao Procurador-Geral de Justiça que se abstenha de designar membro do Ministério 

Público que se encontra com serviço em atraso no cargo do qual é titular para responder, 

cumulativamente, por outro cargo. Em casos tais, mister ouvir previamente a Corregedoria-Geral. 

  

Em atendimento à solicitação do Corregedor-Geral procedemos a correção do nome do titular da 1º 

cargo da Promotoria de Justiça Criminal de Araguaína/TO (onde constava João Rodrigues Filho consta 

Leonardo Gouveia Olhê Blanck) 

 

14. Resoluções do CNMP 

 

14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): A assessoria técnica da corregedoria 

emite relatórios mensais e efetua cobrança por meio de memorando e instauração de pedido de 

explicações. Conforme informação da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade 

Policial e Segurança Pública do CNMP, no 1º semestre de 2015, apenas a Central de Flagrantes de 

Augustinópolis, das 158 unidades existentes, não teve o relatório preenchido. No 1º semestre de 2016, 

das 160 Delegacias de Polícia, 40 ainda não tiveram o relatório enviado (fl. 66 e v. do Procedimento 

329/2016-46 do CNMP - inspeção). Segundo a assessoria do Corregedor-Geral, após pesquisa atualizada 

no sistema do CNMP, a Central de Flagrantes de Augustinópolis não consta mais do relatório de entidades 

sem formulário remetido. Com relação aos formulários de 2016, após as cobranças da Corregedoria, 

faltam apenas 11 delegacias e 3 unidades médico-legais. Os responsáveis já se comprometeram em 
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realizar as visitas e preencher o relatório. Segundo informações do Corregedor-Geral, até o dia 04/07/16, 

serão encaminhados os relatórios de 7 DPs e de uma unidade médico legal e, até 1º/07/16, de uma 

unidade médico legal. Informou que já foi expedido memorando cobrando os relatórios de 3 DPs e de 

uma unidade médico legal. 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Quanto ao item 14.1, Controle Externo da Atividade 

Policial(Res. n° 20/CNMP), página 26, esclarecemos que atualmente faltam os relatórios de três Delegacias de 

Polícia e de uma unidade médico legal, tendo sido concedido formalmente à Promotora de Justiça prazo até o 

dia 05.08.2016, para a apresentação dos mesmos 

 

14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): No Estado do Tocantins, todas as interceptações 

telefônicas são realizadas através do Sistema Guardião instalado no MPTO. Mensalmente, o Diretor de 

Inteligência remete relatório estatístico à corregedoria que, posteriormente é encaminhado ao Conselho 

Nacional. 

 

14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP):  

 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA Mês  Dia 

Paraíso de Tocantins 
Fevereiro 

15, 16 e 17 

Araguacema  18 

Arapoema 

Abril 

04 

Colinas  05 e 06 

Colmeia 07  

Guaraí 08 

Procuradorias de Justiça 12 a 19 

Ponte Alta 

Maio 

02 

Porto Nacional 03, 04 e 05 

Novo Acordo 06 

Tocantinópolis  

Junho 

20 e 21 

Ananás 22 

Xambioá 23 

Araguatins 

Agosto 

15 e 16 

Augustinópolis 17 

Axixá 18 

Itaguatins 19 

Taguatinga 

Outubro 

17 

Aurora 18 

Arraias 19 

Paranã 20 
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Palmeirópolis 21 

 

14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): Emissão de relatórios mensais pela 

assessoria técnica, cobrança por meio de memorando e instauração de procedimento. Em consulta 

atualizada, não há pendências. 

 

14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e 

semiliberdade (Res. nº 67/CNMP): Emissão de relatórios mensais pela assessoria técnica, cobrança por 

meio de memorando e instauração de procedimento. Existem 4 unidades de internação e 4 de 

semiliberdade. Somente os relatórios das unidades de Palmas ainda não foram remetidos. A Corregedoria 

ainda não fez cobrança formal da Promotora de Justiça. O Corregedor-Geral informou que vai determinar 

a cobrança. 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Na verdade, o que está em aberto são os relatórios de 

inspeções dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (item 14.7), razão pela qual foi 

instaurado o Pedido de Explicações n° 63/2016 e notificada a Promotora de Justiça, Zenaide Aparecida da Silva, 

para esclarecer as razões do descumprimento do dever funcional 

 

14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): 

A Corregedoria-Geral não possui sistema eletrônico de controle de tramitação dos procedimentos de 

natureza disciplinar. Não são colocadas etiquetas na capa do processo. Deverá observar a Res. 68 CNMP 

registrando na capa dos procedimentos disciplinares o prazo prescricional. 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Já se encontra devidamente cumprido. 

 

14.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 

71/CNMP): Emissão de relatórios mensais pela assessoria técnica, cobrança por meio de memorando e 

instauração de procedimento. Das 11 entidades existentes, faltam apenas 3 (relatório anual) relativo a 

Palmas. 

 

14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): O controle é realizado pela assistente de 

gabinete por meio de sistema próprio – RDIR (Residência, Docência e Imposto de Renda), com a emissão 

de relatório, cobrança por meio de memorando e instauração de pedido de explicações. O sistema foi 

analisado, sendo gerado um relatório com os membros que exercem o magistério. Na análise dos 

procedimentos disciplinares, constatou-se que é instaurado pedido de explicações para verificar a 

ausência de informação (13/2016, 24/2016, 29/2016, 30/2016 e 32/2016). 

 

 

15. Em Relação a Outras Atividades Exercidas pelo Órgão 

 

15.1. Assentos funcionais: Registrados em prontuários individuais em meio virtual (arquivos BrOffice 

gravados na rede interna do MPTO). Existe um sistema de RH onde são anotados alguns dados sobre a 

vida funcional dos membros do Ministério Público. 

 

15.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: Procurador-Geral, Corregedor-Geral ou conjuntos. 

 

15.3. Controle de estagiários: Não é atribuição da Corregedoria-Geral. Atualmente, não há estagiários 

remunerados. 
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15.4. Controle disciplinar de servidores: Afeto à Diretoria-Geral. 

 

15.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: Conforme a Res. 9/2014 do 

Conselho Superior do Ministério Público, a Corregedoria-Geral gera, previamente, uma informação sobre a 

regularidade do serviço. Anualmente, os membros declaram no sistema RDIR a residência. Na análise dos 

procedimentos disciplinares, constatou-se que é instaurado pedido de explicações para verificar a 

ausência de informação (12/2016, 15/2016, 23/2016 e 26/2016). 

 

15.6. Movimentação de quadro: Promoção e remoção, por antiguidade e merecimento. Encerrado o 

prazo, com as habilitações, o edital é encaminhado para a Corregedoria. Após atualizadas as informações, 

os prontuários são anexados (Res. 1/2012-CSMP). Foi analisado um prontuário. 

 

15.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: Na 

atividade-meio, cada departamento emite um relatório e encaminha à Corregedoria-Geral para posterior 

envio ao Conselho Nacional. Na atividade-fim, os dados são totalizados no RAF, gerando relatório no 

padrão do CNMP. Após, os dados são inseridos manualmente no CNMPInd. 

 

15.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Dois relatórios. Relatório de gestão anual encaminhado ao 

Procurador-Geral de Justiça até o dia 20 de janeiro; Relatório com os dados estatísticos encaminhado ao 

Procurador-Geral de Justiça na primeira quinzena de fevereiro (LC 51/08, art. 39, inc. X). 

 

15.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: Projeto Auxiliar de Tutela Coletiva (Ato 

Conjunto PGJ/CGMP 1/2015).  

 

15.10.  Observações. Diante do tamanho do MPTO (121 membros), há maior facilidade de 

interlocução do Corregedor com os demais integrantes da carreira. 

 

 

16. Proposições da Corregedoria Nacional 

 

16.1. Quanto às atribuições e estruturas organizacionais. Diante do que foi constatado, desnecessário o 

encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.  

 

16.2. Quanto à estrutura de pessoal. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de 

proposições ao plenário do CNMP.  

 

16.3. Quanto à estrutura física. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de 

proposições ao plenário do CNMP. 

 

16.4. Quanto ao sistema de arquivo. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de 

proposições ao plenário do CNMP. 

 

16.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Diante do que foi constatado, desnecessário o 

encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP. 
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16.6. Quanto aos procedimentos disciplinares. Em relação aos itens 6 e 10, a Corregedoria Nacional 

propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao 

Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Tocantins para que encaminhe, no prazo de 30 

(trinta) dias, informações sobre o julgamento do Pedido de Remoção por Interesse Público nº 17/2016 e 

informações sobre o Requerimento de Remoção Compulsória nº 025/2016. 

Por fim, registre-se que foram instauradas 7 reclamações disciplinares no âmbito da Corregedoria 

Nacional decorrentes da inspeção realizada na Corregedoria do Ministério Público de Tocantins. 

 

16.7. Quanto ao estágio probatório. Quanto às questões relativas ao Estágio Probatório, a Corregedoria 

Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO 

ao Corregedor-Geral para que: a) Estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio 

probatório realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; expedição de RECOMENDAÇÃO ao 

Corregedor-Geral para que: b) realize o acompanhamento psicológico/psiquiátrico dos membros em 

estágio probatório. No prazo de 60 (sessenta) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas 

até então adotadas. 

 

16.8. Quanto às Correições e Inspeções. Diante do que foi constatado, a Corregedoria do CNMP propõe 

ao plenário do CNMP que expeça DETERMINAÇÃO ao Corregedor-geral do MPTO para que realize 

inspeção física nas Promotorias com atribuição extrajudicial, devendo ser observado, para tanto: a) 

correta taxonomia; b) regularidade formal dos procedimentos; c) tempo transcorrido desde a instauração 

do procedimento; d) resolutividade; e) ausência de impulso por mais de 120 (cento e vinte dias); expeça 

DETERMINAÇÃO ao Corregedor-geral do MPTO para que avalie o desempenho do membro do Ministério 

Público nos trabalhos de Plenário do Tribunal do Júri. A Corregedoria Nacional deverá ser comunicada, no 

prazo de 90 (noventa) dias sobre as providências adotadas. 

16.9. Quanto ao controle externo da atividade policial – Resolução nº 20/CNMP . Considerando o que foi 

constatado pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que adote as providências 

cabíveis para o controle rotineiro o preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução nº 20/CNMP, 

mediante o encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de 

descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria 

Nacional será informada das medidas até então adotadas.  

 

16.10. Quanto às interceptações telefônicas – Resolução nº 36/CNMP . Diante do que foi constatado, 

desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP. 

 

16.11. Quanto ao cronograma de inspeções e correições – Resolução nº 43/CNMP. Diante do que foi 

constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP. 

 

16.12. Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais - Resolução nº 56/CNMP. Diante do que foi 

constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP. 

 

16.13. Quanto às fiscalizações em unidade de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e 

semiliberdade – Resolução nº 67/CNMP. Considerando o que foi constatado pela equipe de inspeção, a 

Corregedoria Nacional propõe ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de 

DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que adote as providências cabíveis para o controle rotineiro o 

preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução nº 67/CNMP, mediante o encaminhamento de 

cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de descumprimento, que tome medidas de cunho 
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disciplinar. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas até então 

adotadas 

16.14. Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares – 

Resolução nº 68/CNMP. Considerando a resposta da unidade no sentido do cumprimento da resolução, a 

Corregedoria Nacional entende desnecessário o encaminhamento de proposição quanto a este item. 

16.15. Quanto à inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes – 

Resolução nº 71/CNMP. A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério 

Público expedir DETERMINAÇÃO para que o Corregedor-Geral adote as providências necessárias ao 

controle rotineiro do preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução nº 71/CNMP, mediante o 

encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de descumprimento, que 

tome medidas de cunho disciplinar. No prazo de 60 (sessenta) dias a Corregedoria Nacional deve ser 

informada das medidas adotadas. 

16.16. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP. Diante do que foi constatado, 

desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP. 

 

16.17. Quanto aos assentos funcionais. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento 

de proposições ao plenário do CNMP. 

 

16.18. Quanto à expedição de atos, portarias e recomendações. Diante do que foi constatado, 

desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP. 

 

16.19. Quanto ao controle de estagiários. Não se aplica. 

 

16.20. Quanto ao controle disciplinar de servidores. Não se aplica. 

 

16.21. Manifestações em procedimentos de autorização de residência fora da comarca. Diante do que 

foi constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP. 

 

16.22. Quanto à movimentação de quadro e designações. Diante do que foi constatado, a Corregedoria 

Nacional propõe ao plenário do CNMP que expeça RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça do 

Ministério Público de Tocantins para que observe, na movimentação do quadro e nas designações, os 

princípios constitucionais da eficiência, do interesse público e da finalidade, entre outros exigíveis. Para 

tanto, deverá observar critério objetivo de distância entre a Promotoria de Justiça substituída e a 

substituta, bem como priorizando na escala de substituição/designações as Promotorias de Justiça mais 

próximas. Expedir DETERMINAÇÃO ao Procurador Geral de Justiça do Ministério Público de Tocantins 

para que não designe como substituto promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal 

certificação deverá ser fornecida pela Corregedoria do MPTO. Em 60 (sessenta) dias a Corregedoria 

Nacional será informada das providências adotadas. 

 

16.23. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP. 

Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP. 

 

16.24. Relatório anual da Corregedoria. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento 

de proposições ao plenário do CNMP. 
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17. Considerações Finais 

 

 

17.1. Ao concluir este Relatório de Correição, cabe deixar consignada a total colaboração da Procuradoria-

Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Tocantins para o bom êxito 

das atividades correcionais da Corregedoria Nacional, o que certamente facilitou a coleta de dados e a 

elaboração do presente relatório. Todos os membros, servidores e colaboradores dispuseram-se a 

fornecer as informações solicitadas e os meios materiais necessários ao bom desenvolvimento dos 

serviços, sem qualquer objeção ou resistência, o que demonstra a disposição de enfrentar novos desafios 

e aperfeiçoar os processos internos. 

17.2. A Corregedoria Nacional agradece o imprescindível apoio dos membros do Conselho Nacional do 

Ministério Público e a inestimável colaboração, empenho e dedicação dos membros auxiliares e servidores 

do CNMP, sem os quais este trabalho não teria sido realizado. 

 

 

 

Brasília, 29 de julho de 2016. 

 

 

 

 

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO 

Corregedor Nacional do Ministério Público 

 


