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EXECUÇÃO: 

SERVIÇO BIOMÉDICO – PROCURADORIA-GERAL 

DE JUSTIÇA 

Dra. ANA PAULA SCHMIDT LOURENÇO, Psicóloga 

Dr. FÁBIO MONTANO WILHELMS, Médico-psiquiatra 

 

APOIO: 

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO 

FUNCIONAL 

Dra. CAROLINE VAZ, Promotora-Assessora/Diretora 

 

 

I – CONTEXTO 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL, por intermédio da CORREGEDORIA-GERAL, como idealizadora e 

gerente do projeto, com a execução do SERVIÇO BIOMÉDICO e o apoio do 

CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, promove o projeto 

VICISSITUDES DA VIDA FUNCIONAL, com foco central na proteção 

da saúde mental e emocional dos Membros do Ministério Público. 
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II – OBJETIVO 

 

  O objetivo do projeto é orientar os Membros do Ministério 

Público sobre os cuidados preventivos para a saúde mental diante de 

situações funcionais e ministeriais que sujeitam o agravamento de 

transtornos mentais e ocorrência de desequilíbrios emocionais, auxiliando, 

assim, na proteção do Membro e da Instituição, com o despertar da 

consciência do cuidado pessoal. 

 

III – JUSTIFICATIVA 

 

  A CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO tem 

constatado que o número de casos de transtornos e doenças mentais 

atualmente é elevado (prevalência alta), com a acentuação de fatos graves 

envolvendo Procuradores e Promotores de Justiça, tais como cometimento 

de crimes passionais e financeiros, ocorrência de suicídio, concessão de 

aposentadoria por invalidez, prática de faltas disciplinares relacionadas 

com depressão e problemas familiares, etc. 

 

  Embora muitos dos transtornos psicológicos e psiquiátricos 

tenham causas indeterminadas, nota-se que vários aspectos da vida 

funcional podem desencadear determinados processos de desequilíbrio 

pessoal e laboral. 

 

  A dificuldade na movimentação vertical e horizontal na 

carreira, o distanciamento de familiares próximos (pais, filhos e cônjuge) 

pela lotação inicial em Promotorias de Justiça de entrância inicial e o 

estresse pelo acúmulo de serviço são causas bem conhecidas. 

 

  Não obstante a isso, verifica-se que o trabalho específico em 

determinadas áreas tende a agravar o estresse, pela dificuldade da atuação 

ministerial, em razão de fatos graves e sensíveis e pela exposição pública e 

pessoal do Membro, como ocorre, por exemplo, nas áreas da Infância e da 

Juventude, da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e do 

Tribunal do Júri. 

 

  Some-se a isso a intensidade das atividades ministeriais 

decorrentes da gama de atribuições judiciais e extrajudiciais, em ambientes 
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físico (Promotorias de Justiça, salas de audiências judiciais, 

inspeções/vistorias em órgãos públicos e privados) e virtual (processos 

eletrônicos e videoconferências), em que a carga horária de trabalho diária 

ultrapassa facilmente o horário de expediente ministerial e invade o espaço 

e o ambiente de descanso e lazer dos Membros. 

 

  Também a coexistência do trabalho estressante com 

dificuldades e situações pessoais, além do conflito hoje existente de decisão 

de gozo ou não de afastamentos voluntários (férias e licença-prêmio), seja 

pelo prejuízo ao trabalho ou pela opção de contraprestação pecuniária 

(venda de períodos aquisitivos), ocasionando menores períodos de 

descanso anual, são fatores que, associados aos demais, são estimulantes 

para o desencadeamento de desequilíbrio emocional e mental. 

 

  Acrescenta-se a tudo isso a situação estressante e inédita 

vívida em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), 

que vem, desde o mês de março de 2020, causando sérios transtornos 

sociais, econômicos e psicológicos na comunidade, e, consequentemente, 

na vida de cada um dos Membros. 

 

  Busca-se, assim, diante do constatado (prevalência alta atual), 

evitarem-se novos casos (incidência baixa futura), por meio de atenção às 

causas e prevenção do Membro e da Instituição. 

 

IV – ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

 Início do Projeto: setembro de 2018 

 Desenvolvimento: ano de 2019 

 Proposta normativa: fevereiro e agosto de 2019 

 Projeto-Piloto: Encontro dos membros da CORREGEDORIA-

GERAL em dezembro de 2019 

 Suspensão Temporária: Período inicial da pandemia do 

Novo Coronavírus (março a agosto de 2020) 

 Retomada do Projeto: setembro de 2020 

 Realização de Encontros: outubro e novembro de 2020 e 

mensais a contar de março de 2021 
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V – METODOLOGIA 

 

  (1) MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

  (a) Proposta ao Procurador-Geral de Justiça de inclusão de 

função delegada à CORREGEDORIA-GERAL, com a alteração do Provimento 

nº 21/2007-PGJ (inclusão no art. 1º): 

 

XIV - determinar ao Serviço Biomédico da Procuradoria-

Geral de Justiça, por meio de decisão devidamente 

fundamentada, as medidas necessárias para a verificação da 

saúde mental dos membros do Ministério Público, quando 

constatada, a partir das atividades de fiscalização e 

orientação e no curso de procedimentos correicionais, 

situação que venha a sugerir a necessidade da avaliação. 

 

  (b) Proposta ao Procurador-Geral de Justiça de inclusão de 

nova função ao SERVIÇO BIOMÉDICO, com a alteração do Provimento nº 

48/2009-PGJ (inclusão no art. 1º): 

 

II - auxiliar a Corregedoria-Geral do Ministério Público, 

quando solicitado, no acompanhamento de estágio probatório 

de Promotores de Justiça e nas avaliações 

psiquiátricas/psicológicas às quais serão submetidos os 

Procuradores e Promotores de Justiça do Ministério Público. 

 

 

  (2) REALIZAÇÃO DE ENCONTROS DE VIVÊNCIA 

INSTITUCIONAL 

 

 NOME – “VICISSITUDES DA VIDA FUNCIONAL” 

Foco nos “altos e baixos” da atuação do Membro em razão 

da atividade funcional específica e estressante. 

 

 PÚBLICO-ALVO – MEMBROS 

Destinado exclusivamente aos Promotores de Justiça. 
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 ÁREAS DE INTERESSE – INFÂNCIA E 

JUVENTUDE, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER, TRIBUNAL DO 

JÚRI 

Atuação do Membro em cargos que possuam atribuição e 

atuem diretamente nas matérias elencadas, que são mais 

sensíveis à exposição pessoal em razão dos conflitos 

externos vivenciados. 

 

 PERIODICIDADE – ENCONTROS MENSAIS 

Realização preferencial nos meses de março a dezembro. 

 

 LOCAIS – SEDES DAS PROMOTORIAIS DE 

JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E 

INTERMEDIÁRIA 

Realização dos Encontros nas cidades de Porto Alegre, 

Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria, além de 

cidades-polos de entrância intermediária. 

Locais físicos propícios à atividade (auditórios, Palácio do 

MP). 

Ambiente virtual (WebConference – sistema MPCON). 

 

 NÚMERO DE PARTICIPANTES – 10 (VIRTUAL) A 

15 (PRESENCIAL) 

Presencial: até 15 vagas. 

Virtual: até 10 vagas (em razão da tela de visualização no 

sistema MPCON). 

A limitação do número de participantes poderá ser mitigada, 

a depender da área de interesse e do local a ser realizado o 

encontro. 

 

 PERFIL DO PARTICIPANTE 

Titular de cargo que tenha atribuição na matéria/área de 

enfoque específico do encontro. 

Membro que esteja lotado preferencialmente na mesma 

região geográfica ou econômica do Estado, para procurar-se 

homogeneidade quanto aos fatores externos de estresse. 
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 CONVITE PARA A PARTICIPAÇÃO NO 

ENCONTRO 

Exclusiva escolha dos participantes pela CORREGEDORIA-

GERAL (CGMP), conforme critérios do projeto, por meio de 

contato prévio pessoal com o Membro. 

Evitar a estigmatização com eventual convocação. 

Após o convite pessoal realizado pela CGMP, o Membro 

convidado receberá, por mensagem eletrônica (email 

funcional), um banner de convite com o link direcionado 

para a página da intranet do CEAF, especificamente uma 

página informativa de inscrições do Encontro. 

O convite aceito gerará futura convocação pela CGMP para 

despesas de locomoção e diária (hipótese presencial). 

Atribuição legal do Corregedor-Geral de “convocar e 

realizar reuniões com os membros do Ministério Público 

para tratar de questões ligadas a sua atuação funcional” 

(art. 28, inciso III, da Lei Estadual nº 7.669/1982). 

 

 CARGA-HORÁRIA 

03 horas. 

 

 DIA E HORÁRIO DOS ENCONTROS 

Ambiente presencial – turno da tarde, das 14h às 17h, 

preferencialmente nas quintas-feiras, para proporcionar 

outra atividade ao final da tarde pela CGMP e 

confraternização à noite. 

Ambiente virtual – turno da manhã, das 09h às 12h, 

preferencialmente nas sextas-feiras, para evitar colidência 

com as atividades funcionais. 

 

 ATORES DO ENCONTRO 

Abertura – presença do Corregedor-Geral e do 

Subcorregedor-Geral, assim como de Promotores-

Corregedores e da Diretora do CEAF. 

Palestra e Debates – presença exclusiva de 2 (dois) 

profissionais do Serviço Biomédico (condutores) e dos 

Membros convidados. 
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 CRONOGRAMA DO ENCONTRO VIRTUAL 

09h – abertura 

09h15min – palestra 

10h25min – intervalo 

10h30min – debate 

12h – encerramento 

 

 FACILITADORES 

1 (um) Psicólogo por encontro, com o revezamento dos 4 

(quatro) Psicólogos do Serviço Biomédico. 

1 (um) Psiquiatra por encontro, com o revezamento dos 4 

(quatro) Psiquiatras do Serviço Biomédico. 

 

 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação de Reação. 

Avaliação de Eficácia. 

 

 RECURSOS INSTRUCIONAIS E INSTITUCIONAIS 

Ambiente presencial: 

Auditório da Promotoria de Justiça. 

Percepção de diária e indenização por deslocamento. 

Coffee break. 

Ambiente virtual: 

Transmissão totalmente a distância via internet, com 

facilitadores e participantes em suas respectivas residências 

ou locais de trabalho. 

 

 CRITÉRIO DE CERTIFICAÇÃO 

Presença atestada pelo CEAF. 

 

VI – IMPACTO INSTITUCIONAL 

 

  A ideia central do projeto é de proteção institucional. Ou 

seja, que a CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, escudada na 

sua atribuição de orientação, contribua para que o Membro tenha o 

sentimento de que a Instituição tem preocupação com o seu equilíbrio 
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emocional e bem-estar. É a visão da “mão-amiga”, que deve ser fecundada 

pela Administração Superior. 

 

  O objetivo a ser alcançado trará vários benefícios: sentimento 

de pertencimento institucional, redução de casos de transtornos, prevenção 

de episódios graves, ambiente de trabalho sadio, rede de apoio institucional 

conhecida e instrumentalização e aprimoramento dos mecanismos de apoio 

pelo SERVIÇO BIOMÉDICO. 

 

VII – RESULTADO 

 

 Desenvolvimento de PROGRAMA PERMANENTE DE 

SAÚDE MENTAL/EMOCIONAL E BEM-ESTAR 

voltado aos Membros do Ministério Público. 

 

 Realização do ENCONTRO VICISSITUDES DA VIDA 

FUNCIONAL, com periodicidade mensal. 

 

 PREVENÇÃO GERAL com destaque positivo à imagem 

institucional. 

 

 PREVENÇÃO ESPECIAL direcionada ao Membro que 

está sujeito às vicissitudes da vida funcional. 

 

 Cumprimento da atribuição de ORIENTAÇÃO da 

CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
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VIII – ANEXOS 

 

 Cópia parcial do Procedimento de Gestão Administrativa 

nº SIM.00035.000.619/2018 (Eventos nºs 32, 35, 116, 154, 

177, 187, 190, 208, 219, 225 e 253). 

 

 Cópia do Programa de Desenvolvimento Pessoal – 30 de 

outubro de 2020: “Vicissitudes da Vida Funcional: o 

trabalho na área da Infância e Juventude”. 

 

 Cópia do Programa de Desenvolvimento Pessoal – 27 de 

novembro de 2020: “Vicissitudes da Vida Funcional: o 

trabalho na área da Violência Doméstica e Familiar”. 

 

 Cópia do Material de Divulgação – 30 de outubro de 2020: 

“Vicissitudes da Vida Funcional: o trabalho na área da 

Infância e Juventude”. 

 

 Cópia do Material de Comunicação – 27 de novembro de 

2020: “Vicissitudes da Vida Funcional: o trabalho na área 

da Violência Doméstica e Familiar”. 

 

 Cópia do Material de Comunicação – 22 de outubro de 

2020: “MP TALKS – Vicissitudes da Vida Funcional”. 

 



MANIFESTAÇÃO

Senhor Corregedor-Geral:

  Trata-se de Procedimento de Gestão Administrativa (PGA) instaurado paraI.

prosseguir nos estudos e sugestões de medidas que possibilitem, via Corregedoria-

Geral do Ministério Público, o encaminhamento do membro do Ministério Público ao

Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante Ata de Reunião – PR.

00035.04039/2018-3 (Página 4 do Evento nº 2).

Em despacho datado de 26.09.2018 (Páginas 1 e 2 do Evento nº 7), o signatário

determinou que os autos retornassem em 15 (quinze) dias, para análise da legislação

institucional sobre o tema, o que seria realizado no âmbito da Comissão Institucional

que está revisando a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público (Lei Estadual nº 7.669

/1982) e o Estatuto Estadual do Ministério Público (Lei Estadual nº 6.536/1973).

Em despacho datado de 11.10.2018 (Páginas 1 e 2 do Evento nº 12), o signatário

determinou que a Secretaria da Corregedoria-Geral informasse se já tramitou ou se

tramitava procedimento de gestão administrativa ou procedimento correicional

estruturando projeto sobre a saúde mental de membros do Ministério Público, o que

foi cumprido por meio da Informação nº 312/2018-CGMP (Página 2 do Evento nº 15),

que apontou a inexistência de procedimento administrativo nesse sentido.

Em despacho datado de 16.10.2018 (Páginas 1 e 2 do Evento nº 18), o signatário

tomou ciência da Informação acostada aos autos e referiu estar em andamento a

revisão de toda a legislação institucional pela Comissão Institucional constituída para
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essa finalidade, com possível inserção do tema aqui tratado naquela seara de discussão.

Dessa forma, determinou-se o retorno dos autos em 60 (sessenta) dias, para análise.

Em despacho datado de 19.12.2018 (Páginas 1 e 2 do Evento nº 23), em razão de

ser o último dia útil antes da suspensão do expediente no Ministério Público (recesso

forense), bem como pelo agendamento de férias regulamentares, a serem gozadas pelo

signatário em período imediato ao término da referida suspensão, determinou-se o

retorno dos autos tão logo se desse o retorno do Promotor-Corregedor signatário às

atividades, já ficando sinalizada, na mesma ocasião, a próxima medida a ser adotada.

Em despacho datado de 15.01.2019 (Páginas 1 e 2 do Evento nº 28), o signatário

determinou que os autos fossem remetidos à Assessoria da CGMP, para que fosse

acostada aos autos a compilação de dispositivos da legislação institucional que tratam

do objeto do expediente administrativo em tela.

Em cumprimento ao referido despacho, sobreveio Informação da Assessoria da

CGMP, datada de 16.01.2019 (Páginas 1 e 8 do Evento nº 29).

Vieram os autos para manifestação.

É o relatório.

  O presente Procedimento de Gestão Administrativa objetiva avaliar aII.

possibilidade de serem encaminhados os membros do Ministério Público ao Serviço

Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça, diretamente por esta Corregedoria-Geral,

quando constatada situação que possa sugerir a necessidade de tratamento

psicoterápico ou licença psiquiátrica do agente, verificada a partir da atividade de

fiscalização e orientação desta Casa Correicional.
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De início, diga-se que a  (Lei Orgânica Estadual doLei Estadual nº 7.669/1982

Ministério Público) define a Corregedoria-Geral do Ministério Público como órgão 

 e  das atividades e da conduta dos agentes ministeriais, assimorientador fiscalizador

dispondo no seu :art. 14

Art. 14 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público é órgão
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta

, incumbindo-lhe, dentre outrasdos membros do Ministério Público
atribuições:

  Por corolário lógico, em razão da própria natureza do Órgão Correicional,

exerce ele  pelo Procurador-Geral de Justiça, possível comfunções delegadas

supedâneo no art. 25, inciso LXIII, da Lei Estadual nº 7.669/1982 (Lei Orgânica Estadual

do Ministério Público), que assim dispõe:

Art. 25 - Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e
Estadual, na Lei Orgânica Nacional e em outras leis, compete ao

:Procurador-Geral de Justiça

LXIII - .delegar suas funções administrativas

  Nessa esteira, por meio de ato administrativo, o Procurador-Geral de Justiça

editou o , delegando as seguintes funções àProvimento nº 21/2007-PGJ

Corregedoria-Geral:

Art. 1º - Ficam delegadas à Corregedoria-Geral do Ministério Público
as seguintes atribuições:

I - marcação de férias dos membros do Ministério Público, salvo os
integrantes da administração da Procuradoria-Geral de Justiça;

II - marcação de Trânsito de Promotores de Justiça;

III - elaboração da escala de substituição mensal e anual dos membros
do Ministério Público;

IV - indicação de Promotor de Justiça para atuação eleitoral;
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IV - operacionalizar indicação, pelo Procurador-Geral de Justiça, de
Promotor de Justiça para atuação eleitoral; (redação alterada pelo
Provimento nº 70/2009)

V - designação de Promotor de Justiça para atuar junto ao Controle
Externo da Atividade Policial;

VI - instalação de regime de exceção;

VII - designação de membro do Ministério Público para atuar em
regime de exceção;

VIII - sem exclusividade, a designação de membro do Ministério
Público para qualquer atuação fora de sua titularidade;

IX - designação de membro do Ministério Público para atuar nos
afastamentos de licença paternidade, licença gestante, licença-saúde,
licença para assistência familiar, licença-nojo, licença-gala;

X - elaboração de pareceres relativos à criação, integração, ativação,
difícil provimento e definição de atribuições de Promotorias e
Procuradorias de Justiça;

XI - elaboração de pareceres relativos à abertura das Promotorias de
Justiça vagas, por remoção ou promoção;

XI - elaboração de pareceres relativos à abertura das Promotorias e
Procuradorias de Justiça vagas, por remoção ou promoção; (redação
alterada pelo Provimento nº 58/2007)

XII - elaboração de escala dos Promotores de Justiça do Plantão
Judiciário de Porto Alegre;

XIII - manifestação acerca dos afastamentos de membros do Ministério
Público para estudos.

Art. 2º - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá delegar ao
Subcorregedor-Geral do Ministério Público, além das matérias
previstas no artigo 15 da Lei nº 7.669/82, outras atribuições previstas
neste Provimento.

Art. 3º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
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 Feitas as considerações iniciais, passa-se à análise detida do objeto do presente

feito.

  No dia 13 de setembro de 2018, a Corregedoria-Geral do Ministério Público,

representada, na ocasião, pela Dra. DANIELA LUCCA DA SILVA, Promotora-Corregedora,

e pelo Dr. JOSÉ EDUARDO COELHO CORSINI, à época Promotor-Corregedor, sediou

reunião com os Médicos Psiquiatras Dra. ANA LÚCIA BARON, Dra. BETTINA

COTLIARENKO FICHBEIN, Dra. CRISTIANE DAMACARENA NUNES MARTINS e Dr. FÁBIO

MONTANO WILHELMS, todos do Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de

, os quais externaram preocupação com a saúde mental dos membros doJustiça

Ministério Público, ao passo que sugeriram que “os membros sejam encaminhados ao

Serviço Biomédico pela Corregedoria-Geral para realização de perícia em qualquer

, consoante Ata de Reunião – PR.situação que seja identificada possível necessidade”

00035.04039/2018-3 (Página 4 do Evento nº 2).

  A partir daí, como constou no corpo dos despachos exarados nestes autos,

iniciou-se estudo da legislação institucional, com o fim de avaliar-se a possibilidade de

ser atendido o pleito dos Médicos Psiquiatras do Serviço Biomédico, que, diga-se de

passagem, também é de interesse desta Casa Correicional, como se verá adiante.

 Sobre a matéria em voga e o que nela orbita, importa trazer à baila, para fins de

análise e fundamentação, o que preceitua a  (EstatutoLei Estadual nº 6.536/1973

Estadual do Ministério Público):

Do Concurso de Ingresso

Art. 6º - São :requisitos para ingresso na carreira

V - gozar de ;saúde física e mental
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Art. 7º, § 2º - Por ocasião dos  de higidez física e , exames mental
, a condição de portador de deficiência, inclusive psicotécnico bem

como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do
, serão , com ocargo apuradas pela Comissão Especial de Avaliação

fim de instruir a , da conversão daapreciação, pelo Conselho Superior
inscrição provisória em definitiva.

Art. 11-A - A conversão da inscrição provisória em definitiva será
deliberada pelo Conselho Superior somente com relação aos
candidatos aprovados na fase intermediária, mediante a promoção de
diligências que se fizerem necessárias sobre a vida pregressa do
candidato, inclusive entrevista pessoal, quando assim for entendido,
colhendo-se os elementos informativos junto a quem os possa
fornecer.

1º - Os exames de higidez física e mental do candidato, inclusive
, constituir-se-ão .psicotécnico pré-requisitos à inscrição definitiva

Do Estágio Probatório

Art. 23, § 2º - Durante o estágio probatório, serão considerados, em
conjunto, os seguintes itens:

VII - adaptação ao cargo, aferida, inclusive, por meio de avaliações
, realizadas psiquiátricas e psicológicas da adaptação ao cargo pelo

, pelo menos,Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça
antes do final do 2º, 4º e 7º trimestres;

Art. 23, § 4º - , bem como a cessaçãoA aptidão física e psiquiátrica
das razões da incapacitação, deverão ser comprovadas através de

.perícia realizada pelo Serviço Biomédico do Ministério Público

Da Reversão

Art. 42 - A reversão é o reingresso, nos quadros da carreira, do
membro do Ministério Público aposentado.

2º  A  à carreira do Ministério Público poderá ser concedida - reversão
:desde que atendidos os seguintes requisitos

I  no caso de aposentadoria voluntária por tempo de serviço:-

a) não estar o interessado aposentado há mais de dois anos; b) estar
.apto física e mentalmente para o exercício das funções
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II - no caso de aposentadoria por invalidez, se não mais subsistirem
.as razões da incapacitação

Da Aposentadoria

Art. 48 - Os membros do Ministério Público serão aposentados:

I - compulsoriamente, aos setenta (70) anos de idade;

II - a pedido, na forma da legislação em vigor;

III - a pedido, , por .ou compulsoriamente invalidez comprovada

1º - Ao completar a idade limite para permanência no serviço, o
membro do Ministério Público afastar-se-á do exercício, comunicando
seu afastamento ao Procurador-Geral, para formalização da
aposentadoria. 2º - A aposentadoria de que trata o item III será
concedida mediante comprovação da incapacidade física ou mental

, e do membro do Ministério Público precedida de licença para
 por vinte e quatro (24) meses, tratamento de saúde salvo se o laudo

médico concluir, desde logo pela incapacidade definitiva para o
.exercício do cargo

Das Garantias e Prerrogativas

Art. 60 - Ao membro do Ministério Público, no exercício ou em razão
das funções de seu cargo, são assegurados:

2º - A Carteira de Identidade Funcional do , aposentado por invalidez
, decorrente de incapacidade mental não valerá como licença para

 e a porte de arma doença mental, posteriormente constatada,
.autorizará o cancelamento da licença

 Com arrimo nos dispositivos legais supramencionados, forçoso concluir-se pela

existência de incessante preocupação por parte do órgão legislador – materializada em

diversos dispositivos da legislação institucional do Ministério Público – concernente à

higidez mental dos Procuradores e Promotores de Justiça, ao passo que, em várias

passagens da Lei Estadual nº 6.536/1973, tem-se a saúde mental não apenas como um

dos requisitos para o ingresso na carreira do Ministério Público, mas, também,

determina que sobre ela mantenha-se constante vigilância, até mesmo quando já na
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inatividade o agente ministerial, em decorrência de aposentadoria (art. 60, § 2º). Nesse

aspecto, vale dizer que, por evidente, a atenção dispensada pelo legislador afigura-se

plenamente justificada, diante da relevância das funções desempenhadas pelos agentes

em comento, responsáveis que são por darem concretude aos direitos fundamentais

insculpidos na Carta Magna.

 Em continuidade, verifica-se que, com fulcro no art. 25, inciso XVI, alínea “a”,

, o da Lei Estadual nº 7.669/1982 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público)

Procurador-Geral de Justiça poderá adotar as medidas necessárias para o

encaminhamento do membro do Ministério Público ao Serviço Biomédico da

,Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de avaliação da sua capacidade mental

assim dispondo a legislação:

Art. 25 - Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e
Estadual, na Lei Orgânica Nacional e em outras leis, compete ao

:Procurador-Geral de Justiça

XVI - :determinar

a) as medidas necessárias à verificação da incapacidade física,
;mental ou moral dos membros e servidores do Ministério Público

Note-se que, não obstante o extenso rol de atividades delegadas pelo

Procurador-Geral de Justiça à Corregedoria-Geral, por meio do Provimento nº 21/2007-

PGJ, o encaminhamento acima referido não veio nele contemplado.

Com efeito, embora a ausência de delegação formal, o encaminhamento de

agente ministerial ao Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça afigura-

, sendose como desdobramento da atividade da própria Corregedoria-Geral

contraproducente que o encaminhamento em exame não seja também por ela

realizado.
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É de bom alvitre, pois, que as medidas necessárias a serem adotadas para a

aferição da saúde mental dos agentes ministeriais também sejam tomadas por esta

Corregedoria-Geral, não apenas por se tratar de mera consequência da atividade

correicional, como já explanado, mas, em especial, porque a mera possibilidade de o

Procurador ou Promotor de Justiça estar inapto para o regular exercício do seu mister

reclama especial celeridade nos procedimentos a serem adotados por esta Instituição,

inclusive para eventual afastamento do periciado das suas funções, a fim de evitarem-

se prejuízos à sociedade, a esta Instituição, ao Estado e ao próprio membro do

Ministério Público.

Conclui-se, nesse ponto, pela necessidade de incluir-se, no rol de

atribuições delegadas pelo Procurador-Geral de Justiça à Corregedoria-Geral do

Ministério Público, a possibilidade de o Órgão Correicional adotar as medidas

necessárias para o encaminhamento de Procuradores e Promotores de Justiça ao

Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de avaliação

médica, quando verificada situação que venha a sugerir a necessidade de

tratamento psicoterápico ou licença psiquiátrica.

Nesse compasso, o encaminhamento aqui tratado se dará quando constatada,

por esta Corregedoria-Geral, situação que possa sugerir a necessidade de tratamento

psicoterápico ou licença psiquiátrica do agente ministerial, verificada a partir da

atividade de fiscalização e orientação desta Casa Correicional.

Obviamente que as situações verificadas pela Corregedoria-Geral do Ministério

Público se darão no curso de correições, inspeções e outros procedimentos

correicionais, de cunho disciplinar ou não, e terão como norte a proteção do membro

do Ministério Público e da Instituição.
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III. A partir do que foi acima explanado, importa, agora, consignar a necessidade

de analisar-se como se procederá ao encaminhamento do membro do Ministério

Público ao Serviço Biomédico, ou seja, em quais momentos e em quais situações

poderá ocorrer o encaminhamento do agente ministerial para que seja submetido à

perícia psiquiátrica/psicológica.

De antemão, diga-se que o Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça é

destinado, precipuamente, à realização de perícia médica, tendo sido criado pela Lei

, que assim dispôs:Estadual nº 10.559/1995

Art. 1º - Fica criado, na estrutura da Procuradoria-Geral de Justiça, o
Serviço Biomédico,  doscom atuação na área de perícia médica
membros do Ministério Público e dos servidores da Procuradoria-Geral
de Justiça.

Com a criação do Serviço Biomédico, surgiu a necessidade de dispor-se acerca

das atividades reservadas a ele no âmbito do Ministério Público, tendo sido, em razão

disso, publicado o , que trouxe as seguintes incumbênciasProvimento nº 48/2009-PGJ

ao órgão em questão:

Art. 1º Ao Serviço Biomédico, criado pela Lei Estadual nº 10.559, de 19
de outubro de 1995, subordinado administrativamente ao
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos,
incumbe:

I - proceder aos exames biomédicos e psicológicos nos candidatos a
ingresso nos quadros de membros e servidores do Ministério Público;

II - auxiliar a Corregedoria-Geral do Ministério Público, quando
solicitado, no acompanhamento de estágio probatório de Promotores
de Justiça;

III - auxiliar, quando solicitado, na avaliação do estágio probatório dos
servidores do Ministério Público;
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IV - realizar exames de saúde nos membros e servidores do Ministério
Público em exercício para fins de licenças, aposentadorias e outras
exigências legais;

V - organizar e aplicar programas educativos e ações preventivas de
saúde dirigidas aos membros e servidores do Ministério Público;

VI - manter ambulatório, na Procuradoria-Geral de Justiça, para
atendimento exclusivo de casos de emergências;

VII - manter e atualizar os prontuários médicos dos membros e
servidores do Ministério Público atendidos pelo Serviço;

VIII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas;

IX - prestar serviços assistenciais odontológicos a membros e
servidores da Instituição;

X – prestar assessoramento técnico nas áreas da medicina, psicologia,
odontologia e enfermagem aos membros do Ministério Público
quando da sua atuação funcional, assim como em outras áreas de
conhecimento ligadas à saúde humana, desde que haja profissional
disponível para tal;

XI - responder a quesitos formulados, considerando-se os limites das
respectivas áreas de conhecimento;

XII – realizar estudos sobre temas relacionados à saúde humana
mediante pesquisa bibliográfica, desde que, após avaliação prévia do
caso, for constatado que a pesquisa bibliográfica é suficiente para
garantir a convicção e a segurança necessárias à emissão de laudo.

Pois bem, no que se refere ao objeto do presente expediente, necessário frisar-

se a existência de significativa distinção entre as relações médico/paciente e perito

. Enquanto que, na primeira hipótese, o paciente escolhe o seu médico,/periciando

estabelecendo com ele uma relação de confiança e expondo suas intimidades, na

segunda hipótese, o periciando se sujeitará a quesitos, previamente estabelecidos e

para determinada finalidade, limitando-se o perito a apontar apenas questões técnicas

e que possam interessar ao expediente administrativo ou judicial para o qual se destina

o laudo pericial, sem adentrar, com isso, em questões pessoais do periciando, que não
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sejam de interesse do Ministério Público tomar conhecimento, sempre com base no

interesse público.

Nessa esteira, a , do Conselho Regional de Medicina doResolução nº 12/2009

Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS), torna clara a diferenciação:

Art. 8º O exame médico pericial deve ser pautado pelos ditames éticos
da profissão, levando-se em conta que a relação perito/periciando

.não se estabelece nos mesmos termos da relação médico/paciente

1º É vedado ao médico, na função de perito, divulgar suas
observações, conclusões ou recomendações fora do procedimento

, devendo manter sigilo pericial, administrativo e processo judicial
.restringindo as suas observações e conclusões ao laudo pericial

2º É vedado ao médico, na função de perito, modificar
, salvo em situaçãoprocedimentos propedêuticos e/ou terapêuticos

de indiscutível perigo de vida ou perda de função fisiológica, devendo,
neste caso, fundamentar e comunicar por escrito o fato ao médico
assistente, devendo ainda declarar-se suspeito a partir deste

.momento

Nota-se, pois, que o direito fundamental à intimidade do membro do Ministério

Público resta preservado, uma vez que o Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de

Justiça tem natureza , e não terapêutica.pericial

Lado outro, apesar de a denominada  (Lei nº 12.527Lei de Acesso à Informação

/2011) não abordar especificamente a questão do sigilo médico em relação à avaliação

psiquiátrica/psicológica de membros ou servidores públicos, nela o legislador esclarece

que o grau de sigilo atribuído a documento não possui caráter absoluto. É o que se

extrai do seu art. 25, §1º:

Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas
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Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de
informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades,

.assegurando a sua proteção

1º O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada
como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade

 e que sejam devidamente credenciadas na forma dode conhecê-la
regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos
autorizados por lei.

Mais que isso, referido dispositivo legal elucida que as informações classificadas

como sigilosas poderão, sim, serem acessadas – e até mesmo divulgadas – por aqueles

que tenham a necessidade de conhecê-las, restritamente.

Por sua vez, o art. 31 da mesma lei federal estabelece que as informações

pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem poderão ser

divulgadas ou acessadas por terceiros em caso de consentimento expresso da pessoa a

qual se referirem, ressalvando-se que tal consentimento será prescindível quando as

informações forem necessárias à proteção do interesse público e geral preponderante,

conforme segue:

Das Informações Pessoais

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma
transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e
imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à
:intimidade, vida privada, honra e imagem

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de
sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de
produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que
elas se referirem; e

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros
diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a

.que elas se referirem
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2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo
será responsabilizado por seu uso indevido. 3º O consentimento
referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as

:informações forem necessárias

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou
legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o
tratamento médico;

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente
interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a
identificação da pessoa a que as informações se referirem;

III - ao cumprimento de ordem judicial;

IV - à defesa de direitos humanos; ou

V - à proteção do interesse público e geral preponderante.

Nesse aspecto, deve-se interpretar, em primeiro lugar, que houve autorização

tácita por parte de quem se submeteu à perícia, ainda que tenha sido encaminhado

pela Instituição à qual pertença, tendo em vista que, nos termos do art. 5º, inciso II, da

Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa

, dispensando, pois, qualquer aprofundamento nessa senda. Emsenão em virtude de lei

segundo lugar, há evidente interesse público nessa questão, não nas informações

constantes em laudo pericial, mas, sim, que a avaliação seja realizada, nos casos

previstos em lei ou em ato normativo. Não é demais repisar que as informações não

invadem a esfera da intimidade do periciado, uma vez que atendem apenas a critérios

técnicos e a determinados quesitos previamente estabelecidos para os fins que se

destinam.

Durante palestra sobre saúde mental, em evento realizado pela Corregedoria-

Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Dr. Diaulas Costa Ribeiro
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, que ocupou o cargo de Procurador de Justiça até o ano de 2016, quando tomou posse

como Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim se

pronunciou:

“Mas a doença mental, até nisso ela é perversa. Porque ela não permite
dor e, ao não permitir dor, o paciente não busca ajuda normalmente, o
que permite que ele trabalhe e leve uma vida aparentemente normal
quando, já está acometido de uma doença. A única forma de se
perceber que ele está doente é pela observação do outro. A doença
mental não se mostra no espelho e o paciente não é capaz, muitas
vezes, de perceber que é hora de pedir ajuda. Como ele não percebe
que é hora de pedir ajuda, ele tenta levar uma vida aparentemente
normal para ele. Mas, para nós, é absolutamente anormal. É aí que
entram as nossas preocupações. Primeiro, se o outro é capaz de
perceber a hora de intervir. Se o colega que trabalha e divide, por
exemplo, uma promotoria de justiça está apto a perceber que o seu
companheiro de sala, de promotoria, de gabinete ou de ambiente de
trabalho começa a apresentar sinais de que alguma coisa não vai bem.
Depois, se esse colega que percebeu, e a doença mental nem sempre é
possível perceber, essas alterações não são visíveis ao olho nu do leigo,
se este colega é capaz de pedir socorro pelo seu vizinho de sala e
denunciar este colega, por exemplo, ao Corregedor-Geral, porque isso
sempre traz desconfortos, sempre traz antipatias, sempre traz
inimizades e sempre traz, no ambiente de trabalho, uma hostilidade
para aquele que percebe e denuncia. Nós acabamos sendo cúmplices
das doenças mentais pelo medo que nós temos de levar isso a público,
ainda que seja um público restrito. Quando, por uma situação ou por
outra, e normalmente elas são escandalosas, em que a doença mental
grita socorro (porque ela não dói, e se ela não dói ela tem que gritar
socorro de uma maneira diferente) normalmente é diante do
escândalo. O escândalo de um colega que já fez alguma coisa em
público, que chamou atenção e envergonhou o Ministério Público. Do
colega que, em audiência, tomou a medida absurda e teve que o Juiz
ou Desembargador chamar o Ministério Público para observar o que
está acontecendo, porque às vezes dentro da nossa própria casa a
gente não enxerga o que está acontecendo, este é o momento em que
nós começamos a cumprir a missão que o corregedor nos passou, em
que nós devemos intervir. Não é fácil. Não é fácil porque na hora em
que esse paciente já chegou ao serviço médico, tendo em vista os
antecedentes de preconceito que a doença mental apresenta, e já diz
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logo ao médico que não permite que o médico diga ou escreva, em
qualquer documento, qual é o CID do diagnóstico, esse colega já usa
de uma autoridade que ele tem por ser membro da instituição e por
ter um médico ou um servidor para tentar manipular, quais são as
informações que ele não permite, e, na prática, ele não permite
nenhuma delas. E nós, para poder evitarmos o preconceito, a
perseguição, a demissão desnecessária, o processo disciplinar
desnecessário, acabamos construindo, como instrumento de proteção,
o sigilo médico. O sigilo médico foi construído para proteger o
paciente, mas, às vezes, é o sigilo médico que impede que eles sejam
tratados, porque a administração não pode saber o que ele está
sentindo porque o médico não pode comunicar, e nós criamos um
silêncio absoluto, em que a única vitória é a vitória da doença
psiquiátrica.

(...)

Outras profissões permitem o desapaixonar, o tomar antipatia,
desgosto profissional. É uma doença, hoje, perfeitamente descrita pela
literatura médica e atinge algumas profissões. A primeira delas é a
profissão daqueles que trabalham com a cura sabendo que a cura
impossível. Esses se desgostam muito da profissão e abandonam a
profissão ou partem para meios de tentativa de superação do desgosto
profissional, e os médicos falam por todos. Junto com os médicos, as
profissões de cuidado. Aqueles profissionais que cuidam, mas sabem
que o cuidar é apenas esperar o dia do término final, o dia da morte. E
aqui falam outras profissões de saúde, e a enfermagem por todas. Fora
do ambiente do hospital propriamente dito, as profissões que
provocam grande desgosto profissional, uma delas é a nossa. A nossa
luta diária pela mudança do quadro social, pela mudança da
impunidade, pela mudança do sofrimento, pela melhoria da saúde,
pela melhoria dos serviços públicos e uma derrota total ao final de
cada dia, ou de cada semana, quando trabalhamos em processos e o
mundo continua, o trabalho continua, a vida continua do mesmo jeito.
A incapacidade de fazer uma revolução social que o Ministério Público
incorporou, pelo menos nos últimos vinte ou trinta anos, de que nós
somos um Dom Quixote, que vamos remover todos os moinhos que
estão pela frente e vamos salvar a humanidade. Esse desgosto provoca
a doença.

(...)
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Repito, elas só chegam a nós em forma de escândalo, nunca chegam a
nós em forma de um pedido silencioso de socorro ou de ajuda.”

O objetivo principal das avaliações psiquiátricas e psicológicas durante o estágio

probatório é a adaptação no cargo. Ocorre que a adaptação deve ser aferida de tempos

em tempos, e não apenas durante o estágio probatório, uma vez que, por motivos

diversos, a pessoa até então apta ao exercício da função pode passar a ser inapta.

Nessa perspectiva, tem-se que a Administração Superior do Ministério Público

deve avaliar com o devido cuidado acerca da necessidade de que as avaliações

psiquiátricas/psicológicas de seus membros tenham, em primeiro lugar, um caráter

preventivo. Afinal, como bem pontuou o Dr. Diaulas Costa Ribeiro, a notícia de que

determinado agente ministerial está inapto ao exercício da sua função, por motivos

psicológicos/psiquiátricos, geralmente vem de conduta escandalosa. Daí a razão de

serem submetidos os Procuradores e Promotores de Justiça a avaliações

pesiquiátricas/psicológicas periódicas pelo Serviço Biomédico da Procuradoria-

Geral de Justiça, a partir do encaminhamento do Procurador-Geral de Justiça ou

do Corregedor-Geral do Ministério Público, sugerindo-se que seja feito a cada 10

.anos

Importante frisar que a preocupação do Ministério Público com a saúde

mental dos seus membros deve ser constante, em especial para a preservação do

. Mais do que a proteção da imagem da Instituição é a proteção dopróprio agente

próprio agente ministerial, que, a depender da situação, poderá ter sua reputação

maculada, agravando ainda mais sua situação emocional, por vezes até inviabilizando a

sua permanência na localidade, o que poderia resultar em sua remoção (compulsória)

por interesse público. Vale lembrar, aqui, que eventual afastamento preventivo ou

remoção por interesse público pode resultar no agravamento da doença do Procurador
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ou Promotor de Justiça. Note-se: ocorrendo isso, estaria o Ministério Público a agravar

a situação de seus membros, quando, na verdade, deveria adotar as medidas

necessárias para a proteção e tratamento deles.

Por fim, compreende-se que pode haver, em um primeiro momento, certa

resistência por parte de alguns membros, que podem sentir-se expostos a eventuais

comentários desarrazoados por serem encaminhados para avaliação psiquiátrica

/psicológica, ainda que de caráter preventivo. Contudo, o raciocínio que se deve fazer é

justamente o que vai de encontro a esse. A partir do momento em que a avaliação

psiquiátrica/psicológica passar a ser programada no tempo, realizada sempre com

períodos pré-estabelecidos em lei, salvaguardando, assim, a saúde mental dos

Procuradores e Promotores de Justiça, estarão preservados os membros de quaisquer

embaraços que tal avaliação possa trazer-lhes, até mesmo porque o encaminhamento

deverá ser operado em expediente específico e de forma reservada.

IV. Diante do exposto,  a sugere-se formação de  sobreComissão Institucional

, com representantes da  (sugerindoo tema Corregedoria-Geral do Ministério Público

o Dr. ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES e o Dr. FELIPE HOCHSCHEIT KREUTZ), da 

 (sugerindo o Dr. CLOVISSubprocuradoria-Geral de Justiça de Gestão Estratégica

BRAGA BONETTI) e do Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça

(sugerindo o Dr. FÁBIO MONTANO WILHELMS e a Dra. ANA PAULA SCHMIDT

LOURENÇO), para os fins de , emdiscussão e formatação de alterações normativas

especial:

(a) a , parainclusão do inciso XIV ao art. 1º do Provimento nº 21/2007-PGJ

que passe a constar como :função delegada à Corregedoria-Geral do Ministério Público
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XIV – determinar, por meio do Serviço Biomédico da Procuradoria-
Geral de Justiça e de outras unidades internas, as medidas
necessárias à verificação de eventual incapacidade física, mental
ou moral dos membros do Ministério Público, quando constatada,
a partir da atividade de fiscalização e orientação e no curso de
procedimentos correicionais, situação que venha a sugerir a
necessidade de tratamento psicoterápico ou licença psiquiátrica do

.agente ministerial

(b) a , paraalteração do inciso II do art. 1º do Provimento nº 48/2009-PGJ

que passe a constar como função do Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de

:Justiça

II - auxiliar a Corregedoria-Geral do Ministério Público, quando
solicitado, no acompanhamento de estágio probatório de
Promotores de Justiça e nas avaliações psiquiátricas/psicológicas
periódicas às quais serão submetidos os Procuradores e

.Promotores de Justiça do Ministério Público

(c) a , alteração da Lei Estadual nº 6.536/1973 com o fim de incluir

normativa para o encaminhamento de todos os membros do Ministério Público

,para avaliação psiquiátrica/psicológica, de forma periódica, a cada 10 (dez) anos

independentemente de eventual encaminhamento realizado extraordinariamente pelo

Procurador-Geral de Justiça ou pelo Corregedor-Geral do Ministério Público.

Em razão da importância do tema,  seja dada sugere-se ciência da presente

.manifestação ao Subcorregedor-Geral e a todos os Promotores-Corregedores

Ainda, , sugere-se sejaem sendo acolhida a formação da Comissão Institucional

encaminhada cópia da presente manifestação à Subprocuradoria-Geral de Justiça de

 e ao , paraGestão Estratégica Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça

análise dos membros e servidores sugeridos como representantes e referendo na

indicação.
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É a  que se submete à apreciação de Vossa Excelência.manifestação

 Porto Alegre, 12 de fevereiro de 2019.
 

,ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES
Promotor-Corregedor.
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MANIFESTAÇÃO

 

Acolho a manifestação da lavra do Dr. André Luis Dal Molin Flores, Promotor-

Corregedor.

Forme-se Comissão Institucional sobre o tema.

Indico os Promotores-Corregedores, Dr. André Luis Dal Molin Flores e Dr. Felipe

Hochscheit Kreutz, para representarem a Corregedoria-Geral do Ministério Público; o

Promotor-Assessor, Dr. Clovis Braga Bonetti, para representar a Subprocuradoria-Geral

de Justiça de Gestão Estratégica; e, por fim, o Médico Psiquiatra, Dr. Fábio Montano

Wilhelms, e a Psicóloga, Dra. Ana Paula Schmidt Lourenço, para representarem o

Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça, com o objetivo de discutir e

formatar as alterações normativas apontadas na manifestação.

Dê-se ciência do parecer ao Subcorregedor-Geral e a todos os Promotores-

Corregedores.

Encaminhe-se cópia da manifestação à Subprocuradoria-Geral de Justiça de

Gestão Estratégica e ao Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça, para

análise dos membros e servidores sugeridos como representantes e referendo na

indicação.

Porto Alegre, .15 de fevereiro de 2019

  

Ivan Melgaré,
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Corregedor-Geral do Ministério Público.

 

Nome:

Lotação:
Data:

Ivan Saraiva Melgaré
Corregedor-Geral do Ministério Público — 3425380
Corregedoria-Geral do Ministério Público
15/02/2019 11h24min

Documento eletrônico assinado por login e senha (Provimento nº 63/2016-PGJ).

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Procedimento nº 00035.000.619/2018 — Procedimento de Gestão Administrativa

Av. Aureliano De Figueiredo Pinto, 80 13º Torre Sul, Bairro Praia De Belas, CEP 90050190, Porto Alegre, Rio Grande Do Sul
Tel. (51) 32952047 — E-mail cgmp@mprs.mp.br

Documento assinado digitalmente por (verificado em 15/02/2019 11:24:13):

Nome: RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Data:   15/02/2019 10:24:04 GMT-03:00

__________________________________________________________________________

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A conferência de
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico:
"http://www.mprs.mp.br/autenticacao/documento"
informando a chave 000002089051@SIN e o CRC 38.5942.9678.

                                                                                                                                            1/1

Documento assinado digitalmente ·  Chave: 000002089051@SIN · CRC: 38.5942.9678

Evento n°

0035
pág 2



MANIFESTAÇÃO

 

Senhor Corregedor-Geral:

 

I. Trata-se de Procedimento de Gestão Administrativa (PGA) instaurado para

prosseguir nos estudos e sugestões de medidas que possibilitem que a Corregedoria-

Geral do Ministério Público encaminhe diretamente o membro do Ministério

.Público ao Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça

II. O presente Procedimento de Gestão Administrativa objetiva avaliar a

possibilidade de serem encaminhados os membros do Ministério Público ao Serviço

Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça, diretamente por esta Corregedoria-Geral,

quando constatada situação que possa sugerir a necessidade de tratamento

psicoterápico ou licença psiquiátrica do agente, verificada a partir da atividade de

fiscalização e orientação desta Casa Correicional.

Convém, neste momento, repisar o já dito por ocasião da  domanifestação

.signatário nos autos ( )Evento nº 32

A  (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público)Lei Estadual nº 7.669/1982

define a Corregedoria-Geral do Ministério Público como órgão  e orientador

 das atividades e da conduta dos agentes ministeriais, assim dispondo nofiscalizador

seu art. 14:
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 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público é Art. 14 órgão
orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta

, incumbindo-lhe, dentre outrasdos membros do Ministério Público
atribuições:

Por corolário lógico, em razão da própria natureza do Órgão Correicional, exerce

ele  pelo Procurador-Geral de Justiça, possível com supedâneo nofunções delegadas

art. 25, inciso LXIII, da Lei Estadual nº 7.669/1982 (Lei Orgânica Estadual do Ministério

Público), que assim dispõe:

Art. 25 - Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e
Estadual, na Lei Orgânica Nacional e em outras leis, compete ao

:Procurador-Geral de Justiça

LXIII - .delegar suas funções administrativas

Nessa esteira, por meio de ato administrativo, o Procurador-Geral de Justiça

editou o , delegando as seguintes funções àProvimento nº 21/2007-PGJ

Corregedoria-Geral:

Art. 1º - Ficam delegadas à Corregedoria-Geral do Ministério
:Público as seguintes atribuições

I - marcação de férias dos membros do Ministério Público, salvo os
integrantes da administração da Procuradoria-Geral de Justiça;

II - marcação de Trânsito de Promotores de Justiça;

III - elaboração da escala de substituição mensal e anual dos membros
do Ministério Público;

IV - indicação de Promotor de Justiça para atuação eleitoral;

IV - operacionalizar indicação, pelo Procurador-Geral de Justiça, de
Promotor de Justiça para atuação eleitoral; (redação alterada pelo
Provimento nº 70/2009)

V - designação de Promotor de Justiça para atuar junto ao Controle
Externo da Atividade Policial;

VI - instalação de regime de exceção;
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VII - designação de membro do Ministério Público para atuar em
regime de exceção;

VIII - sem exclusividade, a designação de membro do Ministério
Público para qualquer atuação fora de sua titularidade;

IX - designação de membro do Ministério Público para atuar nos
afastamentos de licença paternidade, licença gestante, licença-saúde,
licença para assistência familiar, licença-nojo, licença-gala;

X - elaboração de pareceres relativos à criação, integração, ativação,
difícil provimento e definição de atribuições de Promotorias e
Procuradorias de Justiça;

XI - elaboração de pareceres relativos à abertura das Promotorias de
Justiça vagas, por remoção ou promoção;

XI - elaboração de pareceres relativos à abertura das Promotorias e
Procuradorias de Justiça vagas, por remoção ou promoção; (redação
alterada pelo Provimento nº 58/2007

XII - elaboração de escala dos Promotores de Justiça do Plantão
Judiciário de Porto Alegre;

XIII - manifestação acerca dos afastamentos de membros do Ministério
Público para estudos.

Art. 2º - O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá delegar ao
Subcorregedor-Geral do Ministério Público, além das matérias
previstas no artigo 15 da Lei nº 7.669/82, outras atribuições previstas
neste Provimento.

Art. 3º - Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Sobre a matéria em voga e o que nela orbita, importa trazer à baila, para fins de

análise e fundamentação, o que preceitua a  (EstatutoLei Estadual nº 6.536/1973

Estadual do Ministério Público):

Do Concurso de Ingresso

Art. 6º - São : (...)requisitos para ingresso na carreira

V - gozar de  física e ;saúde mental
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Art. 7º, § 2º - Por ocasião dos  física e , exames de higidez mental
, a condição de portador de deficiência, beminclusive psicotécnico

como de sua compatibilidade com o exercício das atribuições do
, serão apuradas pela Comissão Especial de Avaliação, com o fimcargo

de instruir a apreciação, pelo Conselho Superior, da conversão da
inscrição provisória em definitiva.

Art. 11-A, § 1º - Os  física e ,exames de higidez mental do candidato
inclusive , constituir-se-ão psicotécnico pré-requisitos à inscrição

.definitiva

Do Estágio Probatório

Art. 23, § 2º - Durante o estágio probatório, serão considerados, em
conjunto, os seguintes itens:

VII - adaptação ao cargo, aferida, inclusive, por meio de avaliações
psiquiátricas e psicológicas da adaptação ao cargo, realizadas pelo

, pelo menos,Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça
antes do final do 2º, 4º e 7º trimestres;

Da Reversão

Art. 42 - A reversão é o reingresso, nos quadros da carreira, do
membro do Ministério Público aposentado.

§ 2º - A  à carreira do Ministério Público poderá ser concedidareversão
desde que atendidos os seguintes requisitos: (...)

b) estar  física e .apto mentalmente para o exercício das funções

Da Aposentadoria

Art. 48 - Os membros do Ministério Público serão aposentados: (...);

III - a pedido, ou compulsoriamente, por . (...)invalidez comprovada

§ 2º - A aposentadoria de que trata o item III será concedida mediante 
 física ou comprovação da incapacidade mental do membro do

, e precedida de Ministério Público licença para tratamento de
, salvo se o laudo médicosaúde por vinte e quatro (24) meses

concluir, desde logo pela incapacidade definitiva para o exercício do
.cargo

Das Garantias e Prerrogativas
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Art. 60 - Ao membro do Ministério Público, no exercício ou em razão
das funções de seu cargo, são assegurados: (...)

§ 2º - A Carteira de Identidade Funcional do aposentado por invalidez,
decorrente de , não valerá como licença paraincapacidade mental
porte de arma e a doença mental, posteriormente constatada,
autorizará o cancelamento da licença.

 Com arrimo nos dispositivos legais supramencionados, forçoso concluir-se pela

existência de incessante preocupação por parte do órgão legislador, materializada em

diversos dispositivos da legislação institucional do Ministério Público, concernente à

higidez mental dos Procuradores e Promotores de Justiça, ao passo que, em várias

passagens da Lei Estadual nº 6.536/1973, tem-se a saúde mental não apenas como um

dos requisitos para o ingresso na carreira do Ministério Público, mas, também,

determina que sobre ela mantenha-se constante vigilância, até mesmo quando já na

inatividade o agente ministerial, em decorrência de aposentadoria (art. 60, § 2º). Nesse

aspecto, vale dizer que, por evidente, a atenção dispensada pelo legislador afigura-se

plenamente justificada, diante da relevância das funções desempenhadas pelos agentes

em comento, responsáveis que são por darem concretude aos direitos fundamentais

insculpidos na Carta Magna.

Em continuidade, verifica-se que, com fulcro no art. 25, inciso XVI, alínea "a",

 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público), da Lei Estadual nº 7.669/1982 o

Procurador-Geral de Justiça poderá adotar as medidas necessárias para o

encaminhamento do membro do Ministério Público ao Serviço Biomédico da

, para fins de ,Procuradoria-Geral de Justiça avaliação da sua capacidade mental

assim dispondo a legislação:

Art. 25 - Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e
Estadual, na Lei Orgânica Nacional e em outras leis, compete ao

:Procurador-Geral de Justiça
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XVI - :determinar

a) as física, medidas necessárias à verificação da incapacidade 
 e servidores ;mental ou moral dos membros do Ministério Público

Note-se que, não obstante o extenso rol de atividades delegadas pelo

Procurador-Geral de Justiça à Corregedoria-Geral, por meio do Provimento nº 21/2007-

PGJ, o encaminhamento acima referido não veio nele contemplado.

Com efeito, embora a ausência de delegação formal, o encaminhamento de

agente ministerial ao Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça afigura-

, sendose como desdobramento da atividade da própria Corregedoria-Geral

contraproducente que o encaminhamento em exame não seja também por ela

realizado.

É de bom alvitre, pois, que as medidas necessárias a serem adotadas para a

aferição da saúde mental dos agentes ministeriais também sejam tomadas por esta

Corregedoria-Geral, não apenas por se tratar de mera consequência da atividade

correicional, como já explanado, mas, em especial, porque a mera possibilidade de o

Procurador ou Promotor de Justiça estar inapto para o regular exercício do seu mister

reclama especial celeridade nos procedimentos a serem adotados por esta Instituição,

inclusive para eventual afastamento do periciado das suas funções, a fim de evitarem-

se prejuízos à sociedade, a esta Instituição, ao Estado e ao próprio membro do

Ministério Público.

Conclui-se, nesse ponto, pela necessidade de incluir-se, no rol de

atribuições delegadas pelo Procurador-Geral de Justiça à Corregedoria-Geral do

Ministério Público, a possibilidade de o Órgão Correicional adotar as medidas

necessárias para o encaminhamento de Procuradores e Promotores de Justiça ao
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Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de avaliação

médica, quando verificada situação que venha a sugerir a necessidade de

tratamento psicoterápico ou licença psiquiátrica.

Nesse compasso, o encaminhamento aqui tratado se dará quando constatada,

por esta Corregedoria-Geral, situação que possa sugerir a necessidade de tratamento

psicoterápico ou licença psiquiátrica do agente ministerial, verificada a partir da

atividade de fiscalização e orientação desta Casa Correicional.

Obviamente que as situações verificadas pela Corregedoria-Geral do Ministério

Público se darão no curso de correições, inspeções e outros procedimentos

correicionais, de cunho disciplinar ou não, e terão como norte a proteção do membro

do Ministério Público e da Instituição.

A partir do que foi acima explanado, importa, agora, consignar a necessidade de

analisar-se como se procederá ao encaminhamento do membro do Ministério Público

ao Serviço Biomédico, ou seja, em quais momentos e em quais situações poderá

ocorrer o encaminhamento do agente ministerial para que seja submetido à avaliação

.de saúde mental

De antemão, diga-se que o Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça é

destinado, precipuamente, à realização de perícia médica, tendo sido criado pela Lei

, que assim dispôs:Estadual nº 10.559/1995

Art. 1º - Fica criado, na estrutura da Procuradoria-Geral de Justiça, o 
, com Serviço Biomédico atuação na área de perícia médica dos

 e dos servidores da Procuradoria-membros do Ministério Público
Geral de Justiça.
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Com a criação do Serviço Biomédico, surgiu a necessidade de dispor-se acerca

das atividades reservadas a ele no âmbito do Ministério Público, tendo sido, em razão

disso, publicado o , que trouxe as seguintes incumbênciasProvimento nº 48/2009-PGJ

ao órgão em questão:

Art. 1º Ao Serviço Biomédico, criado pela Lei Estadual nº 10.559, de 19
de outubro de 1995, subordinado administrativamente ao
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos,
incumbe:

I - proceder aos exames biomédicos e psicológicos nos candidatos a
ingresso nos quadros de membros e servidores do Ministério Público;

II - auxiliar a Corregedoria-Geral do Ministério Público, quando
solicitado, no acompanhamento de estágio probatório de Promotores
de Justiça;

III - auxiliar, quando solicitado, na avaliação do estágio probatório dos
servidores do Ministério Público;

IV - realizar exames de saúde nos membros e servidores do Ministério
Público em exercício para fins de licenças, aposentadorias e outras
exigências legais;

V - organizar e aplicar programas educativos e ações preventivas de
saúde dirigidas aos membros e servidores do Ministério Público;

VI - manter ambulatório, na Procuradoria-Geral de Justiça, para
atendimento exclusivo de casos de emergências;

VII - manter e atualizar os prontuários médicos dos membros e
servidores do Ministério Público atendidos pelo Serviço;

VIII - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas;

IX - prestar serviços assistenciais odontológicos a membros e
servidores da Instituição;

X - prestar assessoramento técnico nas áreas da medicina, psicologia,
odontologia e enfermagem aos membros do Ministério Público
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quando da sua atuação funcional, assim como em outras áreas de
conhecimento ligadas à saúde humana, desde que haja profissional
disponível para tal;

XI - responder a quesitos formulados, considerando-se os limites das
respectivas áreas de conhecimento;

XII - realizar estudos sobre temas relacionados à saúde humana
mediante pesquisa bibliográfica, desde que, após avaliação prévia do
caso, for constatado que a pesquisa bibliográfica é suficiente para
garantir a convicção e a segurança necessárias à emissão de laudo.

Pois bem, no que se refere ao objeto do presente expediente, necessário frisar-

se a existência de significativa distinção entre as relações médico/paciente e perito

. Enquanto que, na primeira hipótese, o paciente escolhe o seu médico,/periciando

estabelecendo com ele uma relação de confiança e expondo suas intimidades, na

segunda hipótese, o periciando se sujeitará a quesitos, previamente estabelecidos e

para determinada finalidade, limitando-se o perito a apontar apenas questões técnicas

e que possam interessar ao expediente administrativo ou judicial para o qual se destina

o laudo pericial, sem adentrar, com isso, em questões pessoais do periciando, que não

sejam de interesse do Ministério Público tomar conhecimento, sempre com base no

interesse público.

Nessa esteira, a Resolução nº 12/2009, do Conselho Regional de Medicina do

, torna clara a diferenciação:Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS)

Art. 8º O exame médico pericial deve ser pautado pelos ditames éticos
da profissão, levando-se em conta que a relação perito/periciando

.não se estabelece nos mesmos termos da relação médico/paciente

§ 1º É vedado ao médico, na função de perito, divulgar suas
observações, conclusões ou recomendações fora do procedimento
administrativo e processo judicial, devendo manter sigilo pericial,
restringindo as suas observações e conclusões ao laudo pericial.
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§ 2º É vedado ao médico, na função de perito, modificar
procedimentos propedêuticos e/ou terapêuticos, salvo em situação de
indiscutível perigo de vida ou perda de função fisiológica, devendo,
neste caso, fundamentar e comunicar por escrito o fato ao médico
assistente, devendo ainda declarar-se suspeito a partir deste momento.

Nota-se, pois, que o direito fundamental à intimidade do membro do Ministério

Público resta preservado, uma vez que o Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de

Justiça tem natureza precipuamente , e não terapêutica.pericial

Lado outro, apesar de a denominada Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527

 não abordar especificamente a questão do sigilo médico em relação à avaliação/2011)

psiquiátrica/psicológica de membros ou servidores públicos, nela o legislador esclarece

que o grau de sigilo atribuído a documento não possui caráter absoluto. É o que se

extrai do seu art. 25, §1º:

Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas

Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de
informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades,

.assegurando a sua proteção

1º O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada
como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade

 e que sejam devidamente credenciadas na forma dode conhecê-la
regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos
autorizados por lei.

Mais que isso, referido dispositivo legal elucida que as informações classificadas

como sigilosas poderão, sim, serem acessadas - e até mesmo divulgadas - por aqueles

que tenham a necessidade de conhecê-las, restritamente.

Por sua vez, o art. 31 da mesma lei federal estabelece que as informações

pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem poderão ser

divulgadas ou acessadas por terceiros em caso de consentimento expresso da pessoa a
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qual se referirem, ressalvando-se que tal consentimento será prescindível quando as

informações forem necessárias à proteção do interesse público e geral preponderante,

conforme segue:

Das Informações Pessoais

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma
transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e
imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à
intimidade, vida privada, honra e imagem:

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de
sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de
produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que
elas se referirem; e

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros
diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que
elas se referirem.

§ 2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo
será responsabilizado por seu uso indevido.

§ 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido
:quando as informações forem necessárias

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou
legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o
tratamento médico;

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente
interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a
identificação da pessoa a que as informações se referirem;

III - ao cumprimento de ordem judicial;

IV - à defesa de direitos humanos; ou

V - à .proteção do interesse público e geral preponderante
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Nesse aspecto, deve-se interpretar, em primeiro lugar, que houve autorização

tácita por parte de quem se submeteu à perícia, ainda que tenha sido encaminhado

pela Instituição à qual pertença, tendo em vista que, nos termos do art. 5º, inciso II, da

Constituição Federal, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa

senão em virtude de lei, dispensando, pois, qualquer aprofundamento nessa senda. Em

segundo lugar, há evidente interesse público nessa questão, não nas informações

constantes em laudo pericial, mas, sim, que a avaliação seja realizada, nos casos

previstos em lei ou em ato normativo. Não é demais repisar que as informações não

invadem a esfera da intimidade do periciado, uma vez que atendem apenas a critérios

técnicos e a determinados quesitos previamente estabelecidos para os fins que se

destinam.

Importante frisar que a preocupação do Ministério Público com a saúde

, em especial para a preservação domental dos seus membros deve ser constante

próprio agente. Mais do que a proteção da imagem da Instituição é a proteção do

próprio agente ministerial, que, a depender da situação, poderá ter sua reputação

maculada, agravando ainda mais sua situação emocional, por vezes até inviabilizando a

sua permanência na localidade, o que poderia resultar em sua remoção (compulsória)

por interesse público. Vale lembrar, aqui, que eventual afastamento preventivo ou

remoção por interesse público pode resultar no agravamento da doença do Procurador

ou Promotor de Justiça. Note-se: ocorrendo isso, estaria o Ministério Público a agravar

a situação de seus membros, quando, na verdade, deveria adotar as medidas

necessárias para a proteção e tratamento deles.

Em razão das ponderações acima retratadas, a Comissão Institucional

formada para estudo do tema, com representantes da Corregedoria-Geral do

Ministério Público (Dr. ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES e o Dr. FELIPE
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HOCHSCHEIT KREUTZ), da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Gestão Estratégica

(Dr. CLOVIS BRAGA BONETTI) e do Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de

Justiça (Dr. FÁBIO MONTANO WILHELMS e a Dra. ANA PAULA SCHMIDT

LOURENÇO), chegou à  da necessidade de conclusão inclusão do inciso XIV ao art.

, para incluir uma função delegada à1º do Provimento nº 21/2007-PGJ

Corregedoria-Geral do Ministério Público, assim como a alteração do inciso II do

, para agregar uma função ao Serviçoart. 1º do Provimento nº 48/2009-PGJ

Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça.

 

III. Diante do exposto,  seja sugere-se encaminhada a presente manifestação

, por meio de PR/SPU,  as seguintesao Procurador-Geral de Justiça propondo

alterações normativas institucionais internas:

(a) a , parainclusão do inciso XIV ao art. 1º do Provimento nº 21/2007-PGJ

que passe a constar como função delegada à Corregedoria-Geral do Ministério

 Público a possibilidade de encaminhamento dos membros para avaliação da

, nos seguintes termos:saúde mental

XIV - determinar ao Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de
Justiça, por meio de decisão devidamente fundamentada, as
medidas necessárias para a verificação da saúde mental dos
membros do Ministério Público, quando constatada, a partir das
atividades de fiscalização e orientação e no curso de
procedimentos correicionais, situação que venha a sugerir a
necessidade da avaliação.

(b) a , paraalteração do inciso II do art. 1º do Provimento nº 48/2009-PGJ

que passe a constar nova função do Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de

, nos seguintes termos:Justiça
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II - auxiliar a Corregedoria-Geral do Ministério Público, quando
solicitado, no acompanhamento de estágio probatório de
Promotores de Justiça e nas avaliações psiquiátricas/psicológicas
às quais serão submetidos os Procuradores e Promotores de
Justiça do Ministério Público.

Apreciada a manifestação do signatário, sugere-se o retorno dos autos, para

registro da reunião realizada nesta data.

É a  que se submete à apreciação de Vossa Excelência. manifestação

Porto Alegre, 20 de agosto de 2019.
 

,ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES
Promotor-Corregedor. 
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DESPACHO

 

Vistos...

I. Realizada , nesta data, com os membros da Comissão Institucional, Dr.Reunião

ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES e Dr. FELIPE HOCHSCHEIT KREUTZ, representando a

Corregedoria-Geral do Ministério Público, e Dr. FÁBIO MONTANO WILHELMS e Dra.

ANA PAULA SCHMIDT LOURENÇO, representando o Serviço Biomédico da

Procuradoria-Geral de Justiça.

II. Após regime de discussão, a Comissão deliberou o que segue:

(a) em razão de evento da Procuradoria-Geral de Justiça datada para 07 e 08 de

novembro próximo em Canela, a data do Piloto do Encontro, prevista para 08.11.2019,

foi ;adiada para o dia 02.12.2019

(b) decidido o nome do Encontro, ainda provisório: "Vicissitudes da Vida

;Funcional"

(c) o título vai ser mantido para todos os Encontros, sendo, porém, sempre

alterando o subtítulo; no Piloto do Encontro, ficará: "Vicissitudes da Vida Funcional.

;O trabalho na Corregedoria-Geral"

(d) o Serviço Biomédico apresentou a programação/planejamento do

:Encontro

09h - Abertura
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09h10min - Palestra

10h - Intervalo

10h10min - Debate

12h - Encerramento

III. A par de tais deliberações, à  para que:Secretaria da CGMP

(a)  do Auditório do Palácio do MP efetuada para a data decancele a reserva

08.11.2019;

(b) cancele no Zimbra o evento programado para a data de 08.11.2019;

(c)  do Auditório do Palácio do MP efetuada para a dataconfirme a reserva

de 02.12.2019 (Evento nº 136);

(d) , , ao Corregedor-Geral, ao Subcorregedor-Geral e aenvie convite via Zimbra

todos os Promotores-Corregedores, para participarem do Encontro "Vicissitudes da

, na , das Vida Funcional. O trabalho na Corregedoria-Geral" data de 02.12.2019 09h

, no ;às 12h Auditório do Palácio do Ministério Público

(e) , , para o ,agende Reunião via Zimbra dia 26 de novembro de 2019, às 14h

na Sala de Reuniões da CGMP, com a presença de todos os membros da Comissão

Institucional formada, para fins de últimos ajustes antes do Encontro;

(f) envie, por email, cópia deste despacho aos membros da Comissão

Institucional.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos na data da reunião agendada.
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É o . despacho

Porto Alegre, 24 de outubro de 2019.
 

,ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES
Promotor-Corregedor.
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DESPACHO

 

Vistos...

I.  Realizado o evento VICISSITUDES DA VIDA FUNCIONAL: O TRABALHO NA

, no dia de ontem, organizado pelo Dr. FÁBIO MONTANOCORREGEDORIA-GERAL

WILHELMS e pela Dra. ANA PAULA SCHMIDT LOURENÇO, contando com a presença do

Corregedor-Geral, Dr. IVAN SARAIVA MELGARÉ, do Subcorregedor-Geral, Dr. MARCELO

LISCIO PEDROTTI, e dos Promotores-Corregedores, Dra. ANA ADELAIDE BRASIL SÁ

CAYE, Dr. ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES, Dr. ANDRÉ RICARDO COLPO MARCHESAN,

Dra. CAMILA LUMMERTZ, Dra. CARLA CARRION FRÓS, Dra. DANIELA LUCCA DA SILVA,

Dr. FELIPE HOCHSCHEIT KREUTZ, Dra. JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO, Dr. RAFAEL

CRUZ AMARAL, Dr. RAFAEL STRAMAR DE FREITAS SANTOS e Dr. RODRIGO CARPI

NEJAR.

II. Após realizado o evento, imperioso que se realize a sua  pelaavaliação

Comissão Institucional, para a preparação dos novos eventos.

III. Assim, à  para que:Secretaria da CGMP

(a) , , para o ,agende Reunião via Zimbra dia 18 de dezembro de 2019, às 14h

na Sala de Reuniões da CGMP, com a presença de todos os membros da Comissão

Institucional formada, com o objetivo de Avaliação do Evento;
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(b) envie, por email, cópia deste despacho aos membros da Comissão

Institucional.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos na data da reunião agendada.

É o . despacho

Porto Alegre, 03 de dezembro de 2019.
 

,ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES
Promotor-Corregedor.
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INFORMAÇÃO

Juntados os documentos a seguir:

SLIDES - VICISSITUDES DA VIDA FUNCIONAL ( )Eletrônico

Porto Alegre, .19 de dezembro de 2019

,César Kunrath
.Assessor Especial I
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VICISSITUDES DA 

VIDA FUNCIONAL 

 

O TRABALHO NA 

CORREGEDORIA-

GERAL 

Ana Paula Schmidt Lourenço 

Fábio Montano Wilhelms 

Detalhe de “As Três Idades da Vida” Gustav Klimt 1862-1918 
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“A Árvore da Vida” Gustav Klimt 1862-1918 

O QUE FAZ DIFERENÇA... Evento n°
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“A Árvore da Vida” Gustav Klimt 1862-1918 

O QUE FAZ DIFERENÇA... 

oQualidade dos relacionamentos 

oSatisfação com as atividades 

oCuidados pessoais e de saúde 

oAmplitude de interesses e perspectivas 

oAtividades de entretenimento 
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 Tenha sempre 

presente a força e 

o valor de um 

relacionamento 

humano 

verdadeiro, íntimo 

e de qualidade. 

A FamíliaGustav Klimt 1862-1918 

Qualidade dos relacionamentos  
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Escolha um 
trabalho que 
você ame e não 
terás que 
trabalhar um 
único dia em 
sua vida. 
Confúcio, filósofo chinês, 
551 a.C.  -  479 a.C. 

A Vida É Uma Luta Gustav Klimt 1862-1918 

Satisfação com as atividades 
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CUIDADOS  

- dieta balanceada (redução 

açúcar e sal)  

- peso saudável 

- ciclo sono-vigília 

- vida sexual 

- redução de álcool e suspensão 

do tabaco 

- revisões médicas periódicas e 

atividade física 

- mecanismos maduros para lidar 

com as adversidades 

- relacionamentos estáveis 
Detalhe de “As Três Idades da Vida” Gustav Klimt 1862-1918 

Evento n°

0187
pág 7



Mecanismos de Defesa 

 

 

 

 

“O Friso de Beethoven” Gustav Klimt 1862-1918 
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Mecanismos de Defesa 
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Mecanismos de Defesa 
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Morte e Vida Gustav Klimt 1862-1918 

Amplitude de interesses e perspectivas 

S

E

N

S

O 

 

D

E 

P

R

O

P

Ó

S

I

T

O 
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Entretenimento 

 

 

 

 

“O Friso de Beethoven” Gustav Klimt 1862-1918 

Ler 

Escrever 

Cantar 

Dançar 

Viajar 

Descansar 

Hobbies 

Arte 

Vídeos 

Fotografias 

Lazer 

Controle tecnologia 

Evento n°

0187
pág 12



  “Saúde é um estado de completo bem-

estar físico, mental e social e não apenas a ausência 

de enfermidade.” 
(OMS, 1948) 

 

 Bem-estar físico  

 Bem-estar mental           Intenção 

 Bem-estar social 

       

 Biopsicossocial 
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DOENÇA SAÚDE 

Evento n°

0187
pág 14



Evento n°

0187
pág 15



Noção de normalidade mental completa 

 

 Quem é completamente saudável 

mentalmente? Quem está sempre bem? 

 Todos temos momentos ruins, temos 

sintomas e menores capacidades em algumas áreas. 

 Em saúde física, ter um órgão ou uma função 

afetada não incapacita a pessoa por inteiro. Mesma 

regra é aplicável à saúde mental. 

  

 

Resistência aos desafios da vida 

Mecanismos de defesa 

Capacidades / Possibilidades 

Resiliência 
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Relatividade do conceito Normal x Desviante 

 

Curva de Gauss (Parábola da Distribuição Normal) 
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Esperança II - Gustav Klimt 

O
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u

e
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Enfrentamentos para problemas da saúde 

 

- Promoção de saúde - pensar o homem como 

totalidade, como ser biológico, psicológico e 

sociológico, em suas condições de vida tendo 

bem estar físico, mental e social 

 

- Prevenção - estratégias para evitar o 

aparecimento da doença 

 

-  Tratamento e cura 
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Variáveis de menor controle: 

 Base biológica / hereditariedade 

 Meio ambiente 

 

Variáveis de maior controle: 

 Estilo de vida 

 Características pessoais flexíveis 

 

Atitudes negativas ou comportamentos de risco 

 

Atitudes positivas: 

 Alimentação   Atividade Física 

 Sociabilidade  Afetividade 

 Lazer    Ocupação 

 Intelectualidade  Espiritualidade 

Jardim de Flores – Gustav Klimt 
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           Tripé Freudiano 

 

- Família ou relações afetivas sólidas 
- Trabalho 
- Desenvolvimento / Envolvimento intelectual 

Casa de Fazenda com Árvores de Bétula – Gustav Klimt 
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Modelo proposto a partir de 1930 baseado na Teoria dos 

Traços da Personalidade 

 1949 - Donald Fiske 

 Tendências, propensões, sensos 

 The Big Five 

• Neuroticismo 

• Extroversão 

• Abertura a experiências 

• Amabilidade 

• Conscienciosidade 

 

TEORIA DOS CINCO FATORES 

K 
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Neuroticismo 
 

- Ansiedade 

 Apreensão, medo, tensão, preocupação 

 

- Raiva / Hostilidade 

 Frustração, amargura 

 

- Depressão (tristeza) 

 

- Embaraço / Constrangimento 

 Vergonha, timidez, ansiedade social 

 

- Impulsividade (controle de impulsos ou ímpetos) 

 

- Vulnerabilidade 

 Suscetibilidade a estresse, a culpa, a outros afetos negativos ou a 

agressões psicológicas 

Afetos negativos 

como desafios 

constantes da vida 
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Extroversão 
- Acolhimento 

 Prontidão para afeto positivo, amistosidade 

 

- Gregarismo 

 Preferência pela companhia de outros e sociabilidade 

 

- Assertividade 

 Dominância, liderança, independência de ideias (≠ agres. verbal) 
 

- Atividade 

  Agilidade, energia, vigor e necessidade de movimento 

 

- Busca de sensações 

 Excitação, estimulação 

 

- Emoções positivas 

 Tendência a alegria, amor, ânimo, otimismo... 
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Abertura a Experiências 
- Fantasia 

 

- Estética 

 Gosto por artes, estética, harmonia, beleza 
 

- Sentimentos 

 Receptividade aos sentimentos / emoções como parte da vida 
 

- Ações variadas 

 Atividades, lugares ou situações novos e não rotineiros 
 

- Ideias 

 Curiosidade intelectual, curiosidade, epistemofilia, abertura para 

considerar o novo e o não convencional 

 

- Valores 

 Prontidão para reexaminar valores sociais, morais, familiares, 

políticos, religiosos 
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Amabilidade 
 

-Confiança 

 Disposição a acreditar que o outro é honesto e bem-intencionado 
 

- Franqueza 

 Lealdade para com a verdade 
 

- Altruísmo 

 Preocupação genuína com bem-estar do outro, generosidade, 

disposição a assistir 

 

- Complacência 

 Tendência a deferir para evitar conflito 
 

- Modéstia 

 Menor vaidade, simplicidade, humildade 
 

- Sensibilidade 

 Empatia, compaixão, preocupação com o outro 
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Conscienciosidade 
 

-Competência 

 Senso de capacidade e efetividade 
 

- Ordem 

 Senso de organização, planejamento, preparação, método 
 

- Senso de dever 

 Cumprimento de obrigações sociais, morais, éticas 
 

- Esforço por realizações 

 Tendência a aspirar mais alto e ter atitude para alcançar 
 

- Autodisciplina 

 Capacidade de começar tarefas e conduzi-las  até o fim, apesar de 

adversidades 
 

- Ponderação 

 Pensar e deliberar cuidadosamente antes de agir 
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A Árvore da Vida 

O MUNDO DEPOIS DE 2019... 

...SERÁ UM LUGAR MELHOR! 
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MANIFESTAÇÃO

 

Senhor Corregedor-Geral:

I. Trata-se de Procedimento de Gestão Administrativa (PGA) instaurado

inicialmente para prosseguir nos estudos e sugestões de medidas que possibilitem que

a Corregedoria-Geral do Ministério Público encaminhe diretamente o membro do

Ministério Público ao Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça.

Após a propositura ao Procurador-Geral de Justiça de alterações nas normativas

internas (Evento nº 116) e ter sido realizado encontro institucional (Evento nº 177), o

feito prossegue para elaboração de encontros institucionais temáticos regionais.

II. Realizada , nesta data, com os membros da Comissão Institucional,Reunião

Dr. ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES e Dr. FELIPE HOCHSCHEIT KREUTZ, representando

a Corregedoria-Geral do Ministério Público, e Dr. FÁBIO MONTANO WILHELMS e Dra.

ANA PAULA SCHMIDT LOURENÇO, representando o Serviço Biomédico da

Procuradoria-Geral de Justiça.

Após regime de discussão, a Comissão deliberou o que segue:

(a) definida a  - formatação do Encontro Vicissitudes da Vida Funcional - o

:trabalho na Infância e Juventude

- previsão de 5 Encontros regionais;
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- realização preferencial dos Encontros nos meses de abril, maio, junho, agosto e

setembro de 2020;

- realização dos Encontros nas cidades-sedes Porto Alegre (membros da região

metropolitana), Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa Maria, preferencialmente

nos auditórios das referidas Promotorias de Justiça;

- número de participantes de até 15 membros por Encontro, sendo que o

membro convidado deve ser titular de cargo que tenha obrigatoriamente atribuição na

matéria da infância e juventude;

- convites aos membros para inscrição, que gerará convocação pela CGMP para

despesas de locomoção e diária;

- realização dos Encontros no turno da tarde, das 14h às 17h30min,

preferencialmente nas quintas-feiras, para proporcionar outra atividade ao final da

tarde pela CGMP e confraternização à noite;

- abertura do Encontro contando com a presença do Corregedor-Geral e do

Subcorregedor-Geral, assim como de Promotores-Corregedores.

(b) definida a realização de Reunião conjunta com todos os Promotores-

, com oCorregedores e todos os psiquiatras e psicólogos do Serviço Biomédico

seguinte objetivo:

- apresentação da proposta do Encontro - Vicissitudes da Vida Funcional - o

;trabalho na Infância e Juventude
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- proporcionar a interlocução dos Promotores-Corregedores com os

 para tratarem dos laudos dos membros em estágiopsiquiatras e psicólogos

probatório.

(c) definida a realização de Encontro - Vicissitudes da Vida Funcional - o

, possivelmente no mês de outubro de 2020.trabalho na Corregedoria-Geral, 2ª parte

III. Diante do exposto, sugere-se que Vossa Excelência determine à Secretaria da

CGMP as seguintes providências:

(a)  da Corregedoria-Geral e do Serviço Biomédicoagende Reunião Conjunta

, , nos seguintes termos:via Zimbra

Data - 05 de março de 2020

Horário - 14h às 17h

Local - Auditório Marcelo Dario Muñoz Küfner

Convidados - todos os Promotores-Corregedores e todos os psiquiatras e

psicólogos do Serviço Biomédico

Tema - Apresentação do Encontro Vicissitudes da Vida Funcional - o

etrabalho na Infância e Juventude  Diálogo sobre os Laudos dos Membros em

Estágio Probatório

(b) providencie a , a cargo da servidora MARTA ELISAreserva do auditório

NICHEL;
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(c) junte lista com os nomes dos psiquiatras e psicólogos do Serviço

, encaminhando-se  ao Coordenador com o convite paraBiomédico memorando

presença dos profissionais elencados;

(d) junte aos autos o andamento no SPU do  (EventoPR.00035.05705/2019-6

nº 146);

(e) envie, por email, cópia desta manifestação aos membros da Comissão

Institucional.

Cumpridas as diligências, sugere-se que os autos voltem conclusos ao signatário

na data da reunião agendada.

É a  que se submete à apreciação de Vossa Excelência. manifestação

Porto Alegre, 28 de janeiro de 2020.
 

,ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES
Promotor-Corregedor.
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Documento eletrônico assinado por login e senha (Provimento nº 63/2016-PGJ).

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Procedimento nº 00035.000.619/2018 — Procedimento de Gestão Administrativa

Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 - 13º Torre Sul, Bairro Praia de Belas, CEP 90050-190, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 32952047 — E-mail cgmp@mprs.mp.br

Documento assinado digitalmente ·  Chave: 000004309436@SIN · CRC: 9.6808.7177

Evento n°

0190
pág 4



Documento assinado digitalmente por (verificado em 28/01/2020 18:13:10):

Nome: RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Data:   28/01/2020 18:13:28 GMT-03:00

__________________________________________________________________________

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A conferência de
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico:
"http://www.mprs.mp.br/autenticacao/documento"
informando a chave 000004309436@SIN e o CRC 9.6808.7177.

                                                                                                                                            1/1

Documento assinado digitalmente ·  Chave: 000004309436@SIN · CRC: 9.6808.7177

Evento n°

0190
pág 5



DESPACHO

 

I. Realizado , nesta data, com a presença do  IVANEncontro Corregedor-Geral

SARAIVA MELGARÉ, do  MARCELO LISCIO PEDROTTI, dos Subcorregedor-Geral

 ADRIANO TEIXEIRA KNEIPP, ANA ADELAIDE BRASIL SÁPromotores-Corregedores

CAYE, ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES, ANDRÉ RICARDO COLPO MARCHESAN,

CAMILA LUMMERTZ, CARLA CARRION FRÓS, DANIELA LUCCA DA SILVA, FELIPE

HOCHSCHEIT KREUTZ, JOSIANE SUPERTI BRASIL CAMEJO, RAFAEL CRUZ AMARAL,

RAFAEL STRAMAR DE FREITAS SANTOS e RODRIGO CARPI NEJAR e dos profissionais

 ANA LÚCIA DUARTE BARON, ANA PAULA SCHMIDTdo Serviço Biomédico

LOURENÇO, BETTINA COTLIARENKO FICHBEIN, CARMEN L. WEINGÄRTNER WELTER,

CRISTIANE DAMACENA N. MARTINS, FÁBIO MONTANO WILHELMS e LARISSA BRASIL

ULLRICH.

II. Em continuidade ao planejamento do projeto dos encontros regionais, restou

acordado com a Dra. ANA PAULA SCHIDT LOURENÇO e com o Dr. FÁBIO MONTANO

WILHELMS que o Serviço Biomédico encaminhará proposta de datas e horários para a

realização dos encontros.

Assim, irá se aguardar até a próxima semana a manifestação do Serviço

Biomédico.

Após o prazo de 5 dias, voltem conclusos.

É o . despacho

Porto Alegre, 05 de março de 2020.
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,ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES
Promotor-Corregedor.
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DESPACHO

 

I. Tendo em vista a  no Ministério Público do Estadosuspensão do expediente

do Rio Grande do Sul, no período de 19 de março a 19 de abril de 2020, conforme

Provimento nº 09/2020-PGJ, em razão da PANDEMIA do CORONAVÍRUS,   não há

possibilidade de definição de datas e horários para a realização dos encontros

, uma vez que a Dra. ANA PAULA SCHMIDT LOURENÇO e o Dr. FÁBIOregionais

MONTANO WILHELMS, assim como os demais médicos psiquiatras e psicólogos do 

, estão envolvidos diretamente noServiço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça

atendimento das consequências da pandemia.

Logo,  o .suspendo presente feito até a data de 19 de abril de 2020

II. À Secretaria da CGMP para que dê ciência da suspensão ao Dr. FELIPE H.

KREUTZ, bem como encaminhe mensagem eletrônica à Dra. ANA PAULA SCHMIDT

LOURENÇO e ao Dr. FÁBIO MONTANO WILHELMS, com cópia deste despacho.

Escoado o prazo, voltem conclusos.

É o .despacho

 Porto Alegre, 26 de março de 2020.
 

,ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES
Promotor-Corregedor.
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DESPACHO

 

Vistos...

I. O expediente no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul está

, com o fechamento das Promotorias e das Procuradorias deatualmente suspenso

Justiça, que estão funcionando apenas para a realização dos serviços internos essenciais

ao atendimento de casos urgentes, novos ou em curso, por meio do Regime

, inicialmente previsto para perdurar noDiferenciado de Atendimento de Urgência

período de 19 de março a 19 de abril de 2020, conforme , Provimento nº 09/2020-PGJ

tendo sido prorrogado até 30 de abril de 2020, nos termos do Provimento nº 11

./2020-PGJ

Não há previsão, até o momento, de retorno do expediente normal. E, ainda que

isto ocorra, certamente o será de forma gradual, com abertura parcial ou total, a

depender da região do Estado, e rodízio de presença nas unidades ministeriais dos

membros, servidores, estagiários e terceirizados.

Lado outro, nos termos do , estão sendo tomadasProvimento nº 10/2020-PGJ

medidas excepcionais e emergenciais de contenção de gastos no âmbito do Ministério

Público gaúcho. Nesse sentido, as viagens com diárias estão suspensas.

Ademais, notícias do Governo do Estado, ainda que pelas mídias tradicionais e

sociais, destacam arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul muito aquém do

esperado, o que impactará no orçamento de todos os Poderes e Instituições, inclusive

com redução do duodécimo. Com efeito, o Ministério Público gaúcho certamente
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sofrerá financeiramente nos próximos meses, diante da iminente redução de sua

parcela constitucional do orçamento.

Sensível a tal contexto sócio-econômico que a pandemia do Coronavírus trouxe

e que não tem previsão de término a curto prazo, torna-se impossível haver

definição de datas e horários para a realização dos encontros regionais previstos

, além de estarem a Dra. ANA PAULA SCHMIDT LOURENÇO e o Dr.neste expediente

FÁBIO MONTANO WILHELMS envolvidos diretamente no atendimento das

consequências da pandemia. Neste primeiro semestre, inviável qualquer evento a ser

realizado.

Logo,  o .suspendo presente feito até a data de 31 de julho de 2020

II. À Secretaria da CGMP para que dê ciência da suspensão ao Dr. FELIPE H.

KREUTZ, bem como encaminhe mensagem eletrônica à Dra. ANA PAULA SCHMIDT

LOURENÇO e ao Dr. FÁBIO MONTANO WILHELMS, com cópia deste despacho.

Escoado o prazo, voltem conclusos.

É o .despacho

 Porto Alegre, 23 de abril de 2020.
 

,ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES
Promotor-Corregedor.
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DESPACHO

 

Vistos...

I. Realizada , nesta data, com a presença do Corregedor-Geral, Dr. IVANReunião

SARAIVA MELGARÉ, do Subcorregedor-Geral, Dr. MARCELO LISCIO PEDROTTI, dos

Promotores-Corregedores, Dr. ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES e Dr. FELIPE

HOCHSCHEIT KREUTZ, da Diretora do CEAF, Dra. CAROLINE VAZ, e dos profissionais do

Serviço Biomédico, Dra. ANA PAULA SCHMIDT LOURENÇO e Dr. FÁBIO MONTANO

WILHELMS.

II. Em continuidade ao planejamento do projeto dos encontros regionais, restou 

.reapresentado o Projeto "VICISSITUDES DA VIDA FUNCIONAL", conforme anexo

Em seguida, restou decidido pela realização de 2 encontros ainda no ano de

2020, de modo virtual, nos seguintes termos:

: "VICISSITUDES DA VIDA FUNCIONAL: O TRABALHO NA ÁREA1º Encontro

DA INFÂNCIA E JUVENTUDE"

Data: 30 de outubro de 2020 (sexta-feira)

Horário: 09h às 12h

Local: ambiente virtual (MPCON)
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Público-alvo: Promotores de Justiça titulares de cargos com atribuições na

matéria da infância e da juventude da Região Metropolitana de Porto Alegre

Limite de participantes: 10

: "VICISSITUDES DA VIDA FUNCIONAL: O TRABALHO NA ÁREA2º Encontro

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR"

Data: 27 de novembro de 2020 (sexta-feira)

Horário: 09h às 12h

Local: ambiente virtual (MPCON)

Público-alvo: Promotores de Justiça titulares de cargos com atribuições na

matéria da violência doméstica e familiar da Capital e da Região Metropolitana de

Porto Alegre

Limite de participantes: 10

Itens importantes para a execução do projeto e observância geral:

- A comunicação do Projeto e dos Encontros será realizada ao Conselho Superior

do Ministério Público e ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores pela

Corregedoria-Geral.

- A comunicação do Projeto e dos Encontros foi realizada à Procuradoria-Geral

de Justiça pelo CEAF.

- A elaboração da comunicação visual à classe e dos convites (não será

convocação) aos Membros será responsabilidade do CEAF.
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- O agendamento de sala no MPCON e apoio técnico ao encontro será

responsabilidade do CEAF.

- A indicação dos Membros a serem convidados será exclusiva da Corregedoria-

Geral, conforme critérios do projeto sobre o perfil do participante.

- A abertura dos encontros será realizada com a presença do Corregedor-Geral e

do Subcorregedor-Geral, assim como de Promotores-Corregedores, além da Diretora

do CEAF.

- A palestra e os debates serão realizados com a presença apenas dos dois

profissionais do Serviço Biomédico e dos Membros convidados.

Cronograma de cada encontro:

09h – abertura

09h15min – palestra

10h25min – intervalo

10h30min – debate

12h - encerramento

Por fim, restou criada no RAINBOW a BOLHA VICISSITUDES DA VIDA

FUNCIONAL, para interlocução direta e plataforma de novas reuniões.

III. A par de tais deliberações, à  para que:Secretaria da CGMP
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(a) agende Reunião, em ambiente virtual, pelo aplicativo Rainbow, via Zimbra,

na data de , exclusivamente com a presença30 de setembro de 2020, das 14h às 15h

dos Promotores-Corregedores, Dr. ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES e Dr. FELIPE

HOCHSCHEIT KREUTZ, para definição dos Membros indicados para participarem dos

;encontros deste ano

(b) , em ambiente virtual, pelo aplicativo Rainbow, via Zimbra,agende Reunião

na data de , com a presença dos Promotores-21 de outubro de 2020, das 14h às 16h

Corregedores, Dr. ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES e Dr. FELIPE HOCHSCHEIT KREUTZ,

da Diretora do CEAF, Dra. CAROLINE VAZ, e dos profissionais do Serviço Biomédico,

Dra. ANA PAULA SCHMIDT LOURENÇO e Dr. FÁBIO MONTANO WILHELMS, para 

;atualização do desenvolvimento do projeto e ajustes finais do 1º encontro

(c) envie, por email, cópia deste despacho aos membros da Comissão

Institucional.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos na data da próxima reunião

agendada.

É o .despacho

Porto Alegre, 24 de setembro de 2020.
 

,ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES
Promotor-Corregedor.
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INFORMAÇÃO

Juntados os documentos a seguir:

APRESENTAÇÃO PROJETO VICISSITUDES DA VIDA FUNCIONAL ( )Eletrônico

Porto Alegre, .24 de setembro de 2020

,André Luis Dal Molin Flores
.Promotor-Corregedor
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1 

 

COMISSÃO INSTITUCIONAL 
 

Dr. IVAN MELGARÉ, Corregedor-Geral (CGMP) 

Dr. MARCELO LISCIO PEDROTTI, Subcorregedor-Geral (CGMP) 

Dr. ANDRÉ LUIS DAL MOLIN FLORES, Promotor-Corregedor (CGMP) 

Dr. FELIPE HOCHSCHEIT KREUTZ, Promotor-Corregedor (CGMP) 

Dra. CAROLINE VAZ, Diretora (CEAF) 

Dra. ANA PAULA SCHMIDT LOURENÇO, Psicóloga (BIOMÉDICO) 
Dr. FÁBIO MONTANO WILHELMS, Médico-psiquiatra (BIOMÉDICO) 
 
                                                                                                                                                  PGEA.00035.000.619/2018 
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 VICISSITUDES DA VIDA FUNCIONAL 

 INÍCIO DO PROJETO 

Setembro de 2018 

 PROJETO-PILOTO 

Encontro da CGMP em Dezembro de 2019 

 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 

Período inicial da pandemia (março a agosto de 2020) 

 RETOMADA DO PROJETO 

Setembro de 2020 
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 SAÚDE MENTAL DO MEMBRO 

 PREOCUPAÇÃO COM AS ATIVIDADES MINISTERIAIS QUE 

SUJEITAM O AGRAVAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS 

 CUIDADOS PREVENTIVOS PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE 

MENTAL DOS MEMBROS DIANTE DE SITUAÇÕES FUNCIONAIS 

 PROTEÇÃO PESSOAL E INSTITUCIONAL 

 DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA DO CUIDADO PESSOAL 

 FUNÇÃO ORIENTADORA DA CORREGEDORIA-GERAL 

Evento n°

0254
pág 4



 PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA 

 PREVALÊNCIA: NÚMERO DE CASOS ATUAIS ELEVADOS 

 INCIDÊNCIA: PREVENIR NOVOS CASOS 

 ACENTUAÇÃO DE (NOVOS) CASOS GRAVES NA INSTITUIÇÃO 

(APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, ÓBITO, PRÁTICA DE 

CRIMES FUNCIONAIS E COMUNS) 

 DIFICULDADE DE MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA (LOCAL E 

TRABALHO A CONTRAGOSTO) 

Evento n°

0254
pág 5



 PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA 

 DIFICULDADE NA ATUAÇÃO DE MATÉRIAS/ÁREAS SENSÍVEIS 

E DE EXPOSIÇÃO PESSOAL  

 INTENSIDADE DAS ATIVIDADES MINISTERIAIS (AMBIENTES 

FÍSICO E VIRTUAL) 

 CONFLITO DE GOZO OU NÃO DE AFASTAMENTOS (FÉRIAS E 

LICENÇAS) COM CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 

 COEXISTÊNCIA DE DIFICULDADES E SITUAÇÕES PESSOAIS 

 PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 
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 PROTEÇÃO INSTITUCIONAL 

 SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO 

 REDUÇÃO DE CASOS E PREVENÇÃO DE EPISÓDIOS GRAVES 

 AMBIENTE DE TRABALHO SADIO 

 REDE DE APOIO CONHECIDA 

 INSTRUMENTALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO APOIO 

 VISÃO DE “MÃO AMIGA” DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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 ALTERAÇÃO NORMATIVA 

 INCLUSÃO DE FUNÇÃO DELEGADA À CORREGEDORIA-GERAL 

 PROVIMENTO Nº 21/2007-PGJ (inclusão no art. 1º) 

XIV - determinar ao Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral de Justiça, 

por meio de decisão devidamente fundamentada, as medidas 

necessárias para a verificação da saúde mental dos membros do 

Ministério Público, quando constatada, a partir das atividades de 

fiscalização e orientação e no curso de procedimentos correicionais, 

situação que venha a sugerir a necessidade da avaliação.  
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 ALTERAÇÃO NORMATIVA 

 INCLUSÃO DE NOVA FUNÇÃO AO SERVIÇO BIOMÉDICO 

 PROVIMENTO Nº 48/2009-PGJ (inclusão no art. 1º) 

II - auxiliar a Corregedoria-Geral do Ministério Público, 

quando solicitado, no acompanhamento de estágio 

probatório de Promotores de Justiça e nas avaliações 

psiquiátricas/psicológicas às quais serão submetidos os 

Procuradores e Promotores de Justiça do Ministério Público. 
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 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS 

 NOME – “VICISSITUDES DA VIDA FUNCIONAL” 

Foco nos “altos e baixos” da atuação do Membro em razão da 

atividade funcional estressante 

TEMAS DE INTERESSE – INFÂNCIA E JUVENTUDE, VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA, TRIBUNAL DO JÚRI 

Atuação do Membro em cargos que atuem diretamente nas 

matérias elencadas, que são mais sensíveis à exposição 

pessoal em razão dos conflitos externos vivenciados 
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 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS 

  PERIODICIDADE - ENCONTROS REGIONAIS (BI)MENSAIS 

Realização preferencial nos meses de março a novembro 

 LOCAIS – SEDES DAS PROMOTORIAIS DE JUSTIÇA DE 

ENTRÂNCIA FINAL E INTERMEDIÁRIA 

Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas e Santa 

Maria, além de cidades-polos de entrância intermediária 

Locais propícios à atividade (auditórios, Palácio do MP) 

Exceção: ambiente virtual (em razão da pandemia) 
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 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS 

  NÚMERO DE PARTICIPANTES – 10 (VIRTUAL) A 15 

(PRESENCIAL) 

Presencial: até 15 participantes (sugestão do Biomédico) 

Virtual: até 10 participantes (MPCON) 

 PERFIL DO PARTICIPANTE 

Titular de cargo que tenha atribuição na matéria/área de 

enfoque específico do encontro 

Membro que esteja lotado na mesma região 
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 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS 

   CONVITE PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO 

Evitar a estigmatização com eventual convocação 

O convite aceito gerará futura convocação pela CGMP para 

despesas de locomoção e diária (hipótese presencial) 

Atribuição do Corregedor-Geral de “convocar e realizar 

reuniões com os membros do Ministério Público para tratar 

de questões ligadas a sua atuação funcional” (art. 28, inciso 

III, da Lei Estadual nº 7.669/1982) 

Evento n°

0254
pág 13



 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS 

   DIA E HORÁRIO DOS ENCONTROS 

Presencial – turno da tarde, das 14h às 17h30min, 

preferencialmente nas quintas-feiras, para proporcionar 

outra atividade ao final da tarde pela CGMP e 

confraternização à noite 

Virtual – turno da manhã, das 09h às 12h, preferencialmente 

nas sextas-feiras, para evitar colidência de atividades 

funcionais 
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 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS 

   ATORES DO ENCONTRO 

ABERTURA – presença do Corregedor-Geral e do 

Subcorregedor-Geral, assim como de Promotores-

Corregedores 

PALESTRA E DEBATES – presença exclusiva de dois 

profissionais do Serviço Biomédico (condutores) e dos 

Membros convidados 
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 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS 

   CRONOGRAMA DO ENCONTRO VIRTUAL 

09h – abertura 

09h15min – palestra 

10h25min – intervalo 

10h30min – debate 

12h - encerramento 
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 PROGRAMA PERMANENTE DE SAÚDE MENTAL/ 

EMOCIONAL VOLTADO AOS MEMBROS 

 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PERIÓDICOS 

 APARELHAMENTO DO SERVIÇO BIOMÉDICO 

 CUMPRIMENTO DA ATRIBUIÇÃO ORIENTADORA DA 

CORREGEDORIA-GERAL 

 PREVENÇÃO GERAL POSITIVA DA INSTITUIÇÃO (IMAGEM) 

 PREVENÇÃO ESPECIAL DIRECIONADA (MEMBRO) 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E PLANO DE CURSO 

 
PROGRAMA Nº 11: DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

PROJETO Nº 20/11/12: VICISSITUDES DA VIDA FUNCIONAL: O TRABALHO NA ÁREA DA 

INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

 

1. CONTEXTO  

 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da 

Corregedoria-Geral, com apoio do Serviço Biomédico e do Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional, promove a atividade on-line Vicissitudes da Vida Funcional: 

O Trabalho na Área da Infância e Juventude com o objetivo de orientar sobre os 

cuidados preventivos para a saúde mental diante de situações funcionais e ministeriais 

que sujeitam o agravamento de transtornos mentais, auxiliando assim na proteção 

pessoal, institucional e no despertar da consciência do cuidado pessoal. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Orientar sobre os cuidados preventivos para a saúde mental 

diante de situações funcionais e ministeriais que sujeitam o agravamento de transtornos 

mentais, auxiliando assim na proteção pessoal, institucional e no despertar da 

consciência do cuidado pessoal. 

 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (TÓPICOS A SEREM ABORDADOS): 

Vicissitudes da Vida Funcional: O Trabalho na Área da Infância e 

Juventude 

Facilitadores:  

o Ana Paula Schmidt Lourenço – Psicóloga do Serviço Biomédico do 

MPRS 

o Fábio Montano Wilhelms – Médico Psiquiatra do Serviço 

Biomédico do MPRS. 



 
 

 
.. 

 

CRONOGRAMA: 

9h – 9h15 

Abertura: 

Ivan Saraiva Melgaré - Corregedor-Geral. 

Marcelo Liscio Pedrotti - Subcorregedor-Geral. 

André Luis Dal Molin Flores - Promotor-Corregedor. 

Felipe Hochscheit Kreutz - Promotor-Corregedor. 

Caroline Vaz - Promotora de Justiça do MPRS. Diretora do CEAF. 

9h15 – 10h25 
Palestra 

Serviço Biomédico do MPRS 

 
10h25 – 10h30 Intervalo  

10h30 – 12h Debate 

12h Encerramento 

 

 

4. PÚBLICO-ALVO 

• Membros. 

 

5. DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

• Número de vagas, a ser definido pela Corregedoria, conforme o número 

de inscritos; 

• Convite: Promotores de Justiça titulares de cargos com atribuições na 

matéria da infância e da juventude da Região Metropolitana de Porto Alegre, 

indicados por lista; 

• A indicação dos Membros a serem convidados será exclusiva da 

Corregedoria-Geral, conforme critérios do projeto sobre o perfil do participante, 

mediante listagem encaminhada; 

• A lista dos inscritos será enviada para a Corregedoria, para validação. 

 



 
 

 
.. 

➢ CONVITE PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO 

• Exclusiva escolha dos participantes pela CORREGEDORIA-GERAL (CGMP), 

conforme critérios do projeto, por meio de contato prévio pessoal com o 

Membro. 

• Evitar a estigmatização com eventual convocação. 

• Após o convite pessoal realizado pela CGMP, o Membro convidado receberá, por 

mensagem eletrônica (e-mail funcional), um banner de convite com o link 

direcionado para a página da intranet do CEAF, especificamente uma página 

informativa de inscrições do Encontro. 

• O convite aceito gerará futura convocação pela CGMP para despesas de 

locomoção e diária (hipótese presencial). 

 

 

6. METODOLOGIA 

• Exposição dialogada via Webconference. 

• A interatividade entre os participantes e facilitadores será via webcams e 

microfones – dentro da sala de aula virtual. 

• Será habilitado o uso de webcams e microfones dos participantes. 

 

 

7. CARGA HORÁRIA 

      03 horas. 

 

8. PREVISÃO DE DATA DE REALIZAÇÃO/HORÁRIO/LOCAL 

Data: 30 de outubro de 2020. 

Horário: Das 9h às 12h. 

Local: Transmissão totalmente a distância via internet, com facilitadores e 

participantes em suas respectivas residências ou locais de trabalho. 

 

 
9. CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO 



 
 

 
.. 

Será verificada através do login de acesso, com permanência mínima de 75% da sessão a 

contar do início da palestra até o seu término. 

 

   

10. FACILITADORES: 

o Ana Paula Schmidt Lourenço – Psicóloga do Serviço Biomédico do MPRS. 

o Fábio Montano Wilhelms – Médico Psiquiatra do Serviço Biomédico do 

MPRS. 

 
 

 

11. CURRÍCULOS  

 

 
 

12. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 

• Avaliação de Reação. 

• Avaliação de Eficácia. 

 

 

13. RECURSOS INSTRUCIONAIS 

• Transmissão BBB (apenas usuários convidados – membros).  

• Abrir sala para teste em data e horário de melhor conveniência a ser combinado 

posteriormente. 

• Transmissão totalmente a distância via internet, com facilitadores e participantes 

em suas respectivas residências ou locais de trabalho. 

• Observação: NÃO GRAVAR. 

 

14. OBSERVAÇÕES 

➢ A abertura dos encontros será realizada com a presença do Corregedor-Geral Dr. 

Ivan Saraiva Melgaré, e do Subcorregedor-Geral Dr. Marcelo Liscio Pedrotti, assim 

como dos Promotores-Corregedores Dr. André Luis Dal Molin Flores e Dr. Felipe 

Hochscheit Kreutz, além da Diretora do CEAF Dra. Caroline Vaz; 

o Ivan Saraiva Melgaré - Corregedor-Geral. 
▪ Fone: (51) 32952202 
▪ Celular: 999714495 
▪ E-mail: melgare@mprs.mp.br 



 
 

 
.. 

o Marcelo Liscio Pedrotti - Subcorregedor-Geral. 
▪ Fone: (51) 32952168 
▪ Celular: 981245336 
▪ E-mail: pedrotti@mprs.mp.br 

 
o André Luis Dal Molin Flores - Promotor-Corregedor. 

▪ Fone: (51) 32952047 
▪ Celular: 995823244 
▪ E-mail: andreflores@mprs.mp.br 

o Felipe Hochscheit Kreutz - Promotor-Corregedor. 
▪ Fone: (51) 32952202 
▪ Celular: 999224175 
▪ E-mail: kreutz@mprs.mp.br 

 

 

➢ A palestra e os debates serão realizados com a presença apenas dos dois 

profissionais do Serviço Biomédico e dos Membros convidados. 

o Ana Paula Schmidt Lourenço – Psicóloga do Serviço Biomédico. 
▪ Fone: 999868602 
▪ E-mail: aplourenco@mprs.mp.br 

 
o Fábio Montano Wilhelms – Médico Psiquiatra do Serviço Biomédico. 

▪ Fone: (51) 32958031/8031 
▪ Celular: 999860592 
▪ E-mail: wilhelms@mprs.mp.br 

 
 

 
15. RESPONSÁVEL UADE: Juliana Ilha Moreira 

 
 

 

mailto:aplourenco@mprs.mp.br


 
 

 
.. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E PLANO DE CURSO 

 
PROGRAMA Nº 11: DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

PROJETO Nº 20/11/13: VICISSITUDES DA VIDA FUNCIONAL: O TRABALHO NA ÁREA DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

 

 

1. CONTEXTO  

 

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da 

Corregedoria-Geral, com apoio do Serviço Biomédico e do Centro de Estudos e 

Aperfeiçoamento Funcional, promove a atividade on-line Vicissitudes da Vida Funcional: 

O Trabalho na Área da Violência Doméstica e Familiar com o objetivo de orientar sobre 

os cuidados preventivos para a saúde mental diante de situações funcionais e 

ministeriais que sujeitam o agravamento de transtornos mentais, auxiliando assim na 

proteção pessoal, institucional e no despertar da consciência do cuidado pessoal. 

 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Orientar sobre os cuidados preventivos para a saúde mental 

diante de situações funcionais e ministeriais que sujeitam o agravamento de transtornos 

mentais, auxiliando assim na proteção pessoal, institucional e no despertar da 

consciência do cuidado pessoal. 

 

 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (TÓPICOS A SEREM ABORDADOS): 

Vicissitudes da Vida Funcional: O Trabalho na Área da Violência 

Doméstica e Familiar 

Facilitadores:  

o Ana Paula Schmidt Lourenço – Psicóloga do Serviço Biomédico do 

MPRS 



 
 

 
.. 

o Fábio Montano Wilhelms – Médico Psiquiatra do Serviço 

Biomédico do MPRS 

 

 

CRONOGRAMA:  

9h – 9h15 

Abertura: 

Ivan Saraiva Melgaré - Corregedor-Geral. 

Marcelo Liscio Pedrotti - Subcorregedor-Geral. 

André Luis Dal Molin Flores - Promotor-Corregedor. 

Felipe Hochscheit Kreutz - Promotor-Corregedor. 

Caroline Vaz - Promotora de Justiça do MPRS. Diretora do CEAF. 

9h15 – 10h25 
Palestra 

Serviço Biomédico do MPRS. 

 
10h25 – 10h30 Intervalo  

10h30 – 12h Debate 

12h Encerramento 

 

 

4. PÚBLICO-ALVO 

• Membros. 

 

 

5. DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

• Número de vagas, a ser definido pela Corregedoria, conforme o número 

de inscritos. 

• Convite: Promotores de Justiça titulares de cargos com atribuições na 

matéria da violência doméstica e familiar da capital e da Região Metropolitana 

de Porto Alegre, indicados por lista; 



 
 

 
.. 

• A indicação dos Membros a serem convidados será exclusiva da 

Corregedoria-Geral, conforme critérios do projeto sobre o perfil do participante, 

mediante listagem encaminhada. 

• A lista dos inscritos será enviada para a Corregedoria, para validação. 

 

➢ CONVITE PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO 

• Exclusiva escolha dos participantes pela CORREGEDORIA-GERAL (CGMP), 

conforme critérios do projeto, por meio de contato prévio pessoal com o 

Membro. 

• Evitar a estigmatização com eventual convocação. 

• Após o convite pessoal realizado pela CGMP, o Membro convidado receberá, por 

mensagem eletrônica (e-mail funcional), um banner de convite com o link 

direcionado para a página da intranet do CEAF, especificamente uma página 

informativa de inscrições do Encontro. 

• O convite aceito gerará futura convocação pela CGMP para despesas de 

locomoção e diária (hipótese presencial). 

 

 

6. METODOLOGIA 

• Exposição dialogada via Webconference. 

• A interatividade entre os participantes e facilitadores será via webcams e 

microfones – dentro da sala de aula virtual. 

• Será habilitado o uso de webcams e microfones dos participantes. 

 

 

7. CARGA HORÁRIA 

      03 horas. 

 

 

8. PREVISÃO DE DATA DE REALIZAÇÃO/HORÁRIO/LOCAL 



 
 

 
.. 

Data: 27 de novembro de 2020. 

Horário: Das 9h às 12h. 

Local: Transmissão totalmente a distância via internet, com facilitadores e 

participantes em suas respectivas residências ou locais de trabalho. 

 

 

 
9. CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO 

Será verificada através do login de acesso, com permanência mínima de 75% da sessão a 

contar do início da palestra até o seu término. 

 

   

10. FACILITADORES: 

o Ana Paula Schmidt Lourenço – Psicóloga do Serviço Biomédico. 

o Fábio Montano Wilhelms – Médico Psiquiatra do Serviço Biomédico. 

 
 

 

11. CURRÍCULOS  

 

 
 

12. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 

• Avaliação de Reação. 

• Avaliação de Eficácia. 

 

 

13. RECURSOS INSTRUCIONAIS 

• Transmissão BBB (apenas usuários convidados – membros).  

• Abrir sala para teste em data e horário de melhor conveniência a ser combinado 

posteriormente. 

• Transmissão totalmente a distância via internet, com facilitadores e participantes 

em suas respectivas residências ou locais de trabalho. 

• Observação: NÃO GRAVAR. 

 

 



 
 

 
.. 

14. OBSERVAÇÕES 

➢ A abertura dos encontros será realizada com a presença do Corregedor-Geral Dr. 

Ivan Saraiva Melgaré, e do Subcorregedor-Geral Dr. Marcelo Liscio Pedrotti, assim 

como dos Promotores-Corregedores Dr. André Luis Dal Molin Flores e Dr. Felipe 

Hochscheit Kreutz, além da Diretora do CEAF Dra. Caroline Vaz; 

o Ivan Saraiva Melgaré - Corregedor-Geral. 
▪ Fone: (51) 32952202 
▪ E-mail: melgare@mprs.mp.br 

o Marcelo Liscio Pedrotti - Subcorregedor-Geral. 
▪ Fone: (51) 32952168 
▪ E-mail: pedrotti@mprs.mp.br 

 
o André Luis Dal Molin Flores - Promotor-Corregedor. 

▪ Fone: (51) 32952047 
▪ E-mail: andreflores@mprs.mp.br 

o Felipe Hochscheit Kreutz - Promotor-Corregedor. 
▪ Fone: (51) 32952202 
▪ E-mail: kreutz@mprs.mp.br 

 

 

➢ A palestra e os debates serão realizados com a presença apenas dos dois 

profissionais do Serviço Biomédico e dos Membros convidados. 

o Ana Paula Schmidt Lourenço – Psicóloga do Serviço Biomédico. 
▪ Fone: 
▪ E-mail: aplourenco@mprs.mp.br 

 
o Fábio Montano Wilhelms – Médico Psiquiatra do Serviço Biomédico. 

▪ Fone: (51) 32958031/8031 
▪ E-mail: wilhelms@mprs.mp.br 

 
 

 
15. RESPONSÁVEL UADE: Juliana Ilha Moreira 
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