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I - RELATÓRIO 

 

 

 A Corregedoria Nacional do Ministério Público tem como principal múnus o controle da 

atuação ministerial de modo a aperfeiçoar a atuação dos membros em áreas essenciais à sociedade, 

bem como a garantir o cumprimento dos deveres transcritos na Constituição Federal, o que inclui a 

verificação do funcionamento e regularidade das atividades desenvolvidas. 

 

 Neste sentido, a Corregedoria Nacional publicou a Portaria CNMP-CN nº 13, de 11/02/2021, 

no Diário Oficial da União do dia 12/02/2021, edição nº 30, seção 2, página 43, que instaurou o 

procedimento de correição ordinária nos Órgãos de Controle Disciplinar do Ministério Público do 

Estado do Amazonas (MPAM), quais sejam, Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), Colégio de 

Procuradores de Justiça (CPJ), Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) e Corregedoria-

Geral (CGMP). 

 

 A execução da correição ordinária ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada no 

período de 23 a 25/03/2021 com dois membros na equipe correicional: Alessandro Santos de Miranda 

- coordenador da Coordenadoria de Correições e Inspeções da Corregedoria Nacional e procurador 

regional do Trabalho (MPT/DF); e Vera Leilane Mota Alves de Souza – coordenadora substituta e 

promotora de justiça (MPBA). 

 

 No âmbito da Corregedoria Nacional foi autuado o Procedimento de Correição Elo nº 

1.00120/2021-20 para organização de documentos e acompanhamento das determinações e 

recomendações constantes do relatório propositivo, cujos anexos compõem-se dos termos eletrônicos 

de correição preenchidos pela Procuradoria-Geral de Justiça (inclusive quanto aos órgãos colegiados), 

pela Corregedoria-Geral e pelos membros integrantes desse órgão, bem como pelo relatório da equipe 

correicional, com documentação. 

 

I.1 - DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 

 

 As atribuições disciplinares estão definidas na Lei Orgânica do MPAM (Lei Complementar 

Estadual n° 11/1993): artigos 29, 51, 138, 143, 145 e 147 (PGJ); artigo 33 (CPJ); e artigos 41, § 2º; 

43, inciso IX; 112, § 3º; 145, II; 147, §§ 1º a 3º; 159; 166, § 2º; 176 (CSMP). 

 

 Com relação às atribuições disciplinares do PGJ, são as seguintes: decidir processo disciplinar 

contra membro, aplicando as sanções cabíveis; determinar a instauração de sindicância e designar 

comissão de processo administrativo, composta de procuradores de justiça quando os procedimentos 

forem instaurados contra membro do CPJ, aplicando as sanções cabíveis; aplicar aos membros não 

vitalícios a pena de suspensão e a de demissão e, aos membros vitalícios, a de suspensão; determinar 

a instauração de sindicância e, ao CSMP, a de processo administrativo; propor a instauração do 

procedimento disciplinar; afastar o sindicado ou o indiciado do exercício do cargo, sem prejuízo de 

seus vencimentos e vantagens, em havendo prova da infração e indícios suficientes de autoria, durante 

o procedimento disciplinar, ouvido o CSMP; dentre outras. 

 

 Foi informado que o PGJ, o CPJ e o CSMP não possuem acesso remoto aos procedimentos 

finalísticos dos órgãos sob sua fiscalização disciplinar. Entretanto, registrou-se que são designados, 

pelo PGJ, membros e servidores para compor as comissões para instrução dos procedimentos 

disciplinares, possuindo estes acessos aos sistemas MP Virtual, SAJ-MP e Sistema Eletrônico de 

Informações - SEI. 
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 Na atualidade, os processos disciplinares no MPAM têm tramitação integralmente eletrônica, 

sendo utilizados os sistemas MP Virtual e SEI. 

 

 De acordo com o PGJ, a indicação e controle dos termos e prazos prescricionais nos 

procedimentos disciplinares, em cada caso concreto, é ato sob responsabilidade das comissões 

designadas por aquele, que movimentarão o feito nos sistemas (MP Virtual ou SEI) até sua conclusão. 

Entretanto, não há um controle específico da prescrição via sistema informático. Contudo, no Sistema 

Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (SNI-ND), do CNMP, há essa possibilidade e ali 

tem sido alocada essa informação. 

 

 Destaca-se a importância da atualização dos dados prescricionais nos procedimentos 

disciplinares, em especial considerando a última causa interruptiva da prescrição, seja na capa ou por 

via de portarias, certidões etc. dos autos físicos, seja por intermédio de funcionalidade no sistema de 

gestão dos procedimentos disciplinares, com o fim de evitar a incidência da prescrição. 

 

 Não havia procedimento disciplinar definitivamente decidido cuja sanção estivesse pendente 

de aplicação pelo PGJ no momento da correição. 

 

 Não foram ajuizadas ações para cassação de aposentadoria decorrentes de procedimentos 

disciplinares em desfavor de membros do MPAM nos últimos cinco anos. 

 

 Não houve cursos recentes de capacitação específica para membros e servidores dos órgãos 

colegiados ou disciplinares quanto aos assuntos afetos às atividades disciplinares, correicionais, 

dentre outros. 

 

 Foi informado que os dados dos procedimentos disciplinares sob responsabilidade da PGJ, do 

CPJ e do CSMP são inseridos e atualizados no Sistema Nacional de Informações de Natureza 

Disciplinar - SNI-ND (Resolução CNMP nº 136/2016), havendo servidor responsável pela 

alimentação do sistema. 

 

I.2 - DA CORREGEDORIA-GERAL E DE SUAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 

 A CGMP do MPAM tem suas atribuições definidas nos artigos 47 a 52 da Lei Complementar 

nº 11/1993 (Lei Orgânica). 

 

 O segundo integrante da lista tríplice mais votado será considerado suplente do corregedor-

geral, substituindo-o automaticamente em suas ausências e impedimentos e sucedendo-o em caso de 

vacância (artigo 48, § 1º, da Lei Orgânica). Entretanto, foi aprovada pelo CPJ e encaminhada à 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas a proposta subscrita pela CGMP de criação do cargo 

de subcorregedor-geral do Ministério Público. 

 

 As funções de corregedores-auxiliares eram exercidas por três promotores de justiça da 

entrância da capital (artigo 52 da LOMPAM), cujas atribuições estão elencadas nos artigos 8º a 10 

do Regimento Interno da CGMP (Resolução CSMP nº 006/2004). 

 

 No período da correição o órgão disciplinar contava com o apoio administrativo de dez 

servidores. A CGMP informou, no termo eletrônico de correição, que os recursos humanos não são 

adequados, haja vista que trata de diversos assuntos, não se limitando à seara disciplinar. Neste 
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contexto, as atividades orientadoras e fiscalizatórias (incluindo as exigências do CNMP) 

demandariam elevada produção por parte dos servidores. Fez-se necessária a extensão do horário de 

trabalho (8h às 14h) até as 18h, mediante o pagamento da devida contraprestação, medida sem a qual 

o atendimento das demandas do órgão seria prejudicado. 

 

 Foi informado, ainda, que as instalações físicas da CGMP são adequadas, assim como o 

mobiliário e os equipamentos de informática. 

 

 Os procedimentos internos da CGMP tramitam em meio eletrônico pelo sistema SAJ-MP, 

sendo utilizadas as seguintes funcionalidades: autuação e classificação de feitos; controle de prazos; 

filtros para pesquisa; possibilidade de remessa de expedientes por e-mail (para destinatários internos 

a partir do próprio sistema); convolação de feitos, dentre outros. 

 

 Há sistema de tramitação dos procedimentos disciplinares, o qual abrange todos os órgãos 

disciplinares do MPAM. Neste sentido, no sistema SAJ-MP há uma aba com acesso aos membros da 

CGMP com seis filas, a saber: fiscalização; disciplinar; sindicância; acompanhamento de promotorias 

de justiça; estágio probatório; cadastro de apoio (para questões administrativas). 

 

 A esse respeito, cada órgão disciplinar possui uma versão adaptada no sistema SAJ-MP 

(anteriormente o acesso era via sistema MP Virtual). Como o processo encontra-se em implantação 

(desde outubro/2020), ainda são feitas adaptações no sistema, sendo possível a inclusão de 

funcionalidade que permita, por exemplo, a informação da data e controle do prazo prescricional. 

 

 As comissões disciplinares designadas pelo PGJ também têm acesso aos processos no sistema 

SAJ-MP (desde outubro/2020). 

 

 A Corregedoria-Geral possui acesso remoto aos procedimentos finalísticos dos órgãos da 

capital sob sua fiscalização por meio do sistema SAJ-MP (processos judiciais e procedimentos 

extrajudiciais), sendo possível realizar um controle preventivo de atrasos de processos. Quanto aos 

membros do interior, os feitos judiciais podem ser acessados por intermédio do sistema Projudi (do 

TJAM), e onde foi operada a virtualização, os feitos extrajudiciais podem ser acessados pelo sistema 

MP Virtual. Nas promotorias onde ainda não foi implementado o sistema MP Virtual (com acervo 

físico), os promotores de justiça de entrância inicial devem preencher e encaminhar, a cada mês, um 

relatório especial contendo o controle e andamento dos processos extrajudiciais físicos, prestando 

esse relatório, também, para fins de certidão de regularidade de serviço. 

 

 Quanto aos feitos eleitorais, tanto os da capital quanto os do interior podem ser acessados pelo 

sistema PJe (processos judiciais) e MP Virtual (procedimentos extrajudiciais), onde houver. 

 

 A CGMP exerce controle sobre outras atividades finalísticas dos órgãos sob sua fiscalização, 

tais como atendimentos, reuniões etc. por meio das correições e inspeções. 

 

 Não houve cursos recentes de capacitação específica para membros e servidores dos órgãos 

colegiados ou disciplinares quanto aos assuntos afetos às atividades disciplinares, correicionais, 

dentre outros. 

 

 A CGMP registra os atendimentos ao público com redução, a termo, das declarações do 

interessado (atendimento presencial). O termo é inserido no sistema SAJ-MP para análise da 

pretensão apresentada e para que seja dado o tratamento apropriado. O armazenamento das 

informações também é feito no mesmo sistema. 
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 Constatou-se que o quadro atual do MPAM é de 200 membros, sendo 20 procuradores de 

justiça (havia um cargo vago), 99 promotores de justiça de entrância final (com sete cargos vagos) e 

59 promotores de justiça de entrância inicial (havia 14 cargos vagos). 

 

 Havia 17 membros em estágio probatório na data da correição. A LOMPAM trata do estágio 

probatório nos artigos 236 e seguintes, com duração de dois anos, bem como no Regimento Interno 

da CGMP (Resolução CSMP nº 006/2014). 

 

 A CGMP realiza o acompanhamento do período probatório de maneira física (nas promotorias 

de justiça em que não foi implantado o sistema MP Virtual) e eletrônica (pelo sistema SAJ-MP e com 

recebimento das peças de forma virtual, sendo utilizados os seguintes sistemas nas comarcas de 

primeira entrância: Projudi (feitos judiciais) e MP Virtual (procedimentos extrajudiciais). 

 

 Quanto à periodicidade do acompanhamento e da resposta, há envio mensal de peças, com 

emissão de relatório avaliativo trimestralmente pela CGMP. 

 

 Há controle de causas suspensivas de vitaliciamento. 

 

 Quanto ao fluxo do procedimento para impugnação ao vitaliciamento, está previsto no artigo 

109 e seguintes do Regimento Interno do CSMP. Não há caso concreto de impugnação ao 

vitaliciamento no MPAM. 

 

 O exame dos procedimentos de acompanhamento do estágio probatório é realizado por 

intermédio da avaliação das peças, da produtividade qualitativa e quantitativa nos relatórios 

trimestrais, assim como por intermédio da correição de vitaliciamento, com relatório específico para 

avaliação do período de prova. 

 

 Há previsão normativa sobre a realização de sessões de julgamento no plenário do Tribunal 

do Júri ao longo do biênio de prova (artigo 237, § 1º, VIII, da Lei Complementar nº 11/1993). A 

CGMP acompanha a realização de plenários, seja na comarca ou quando da participação em mutirões 

de júri na capital. 

 

 A importância deste acompanhamento reside no fato da CGMP orientar para que haja uma 

distribuição do número de sessões de forma equitativa durante os semestres concernentes à aferição 

de desempenho dos membros, bem como analisar o desempenho da referida atividade não somente 

por meio das atas de julgamento do tribunal do júri como, também, acompanhando eventualmente as 

sessões plenárias. 

 

 A CGMP participa do curso de preparação para ingresso na carreira, supervisionando-o e 

fornecendo aos novos membros informações gerais sobre sua atuação; sobre a relação do membro 

com este; sobre as obrigações perante a CGMP, de forma a elucidar dúvidas e prevenir a atuação 

disciplinar. 

 

 Constatou-se, desta forma, que a CGMP vem desempenhando com regularidade as atividades 

de acompanhamento do estágio probatório. 

 

 Com referência às correições ordinárias, são realizadas observando o intervalo máximo de três 

anos entre as correições em cada órgão de execução (§ 8º, do artigo 34, do Regimento Interno da 

CGMP). As inspeções são disciplinadas pelo artigo 28 da citada resolução. 
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 As correições são planejadas para que a totalidade das unidades (procuradorias e promotorias 

de justiça) e dos membros (procuradores e promotores de justiça) sejam correicionados dentro do 

prazo de três anos. 

 

 As atividades de correição ou inspeção nos órgão de execução abordam os seguintes aspectos, 

dentre outros: informações referentes ao órgão de execução (quantidade de procedimentos 

extrajudiciais e processos judiciais existentes com vista no gabinete e no cartório ou em andamento 

na promotoria de justiça; residência na comarca ou local onde oficia; participação em curso de 

aperfeiçoamento nos últimos seis meses; exercício do magistério; se responde ou respondeu a 

procedimento de natureza disciplinar; se houve aplicação de sanção disciplinar; se nos últimos seis 

meses respondeu cumulativamente por outro órgão/unidade; se nos últimos seis meses recebeu 

colaboração e/ou se afastou das atividades); regularidade no atendimento ao público; estrutura de 

pessoal; estrutura física; sistema de arquivo; sistema de protocolo, registro, distribuição e andamento 

de feitos interno (inquérito civil, notícia de fato, procedimento administrativo, procedimento 

preparatório, procedimento preparatório eleitoral, procedimento investigatório criminal, carta 

precatória do MP etc.) e de feitos externos (processos judiciais, procedimentos policiais etc.); 

verificação quantitativa da entrada e saída de feitos externos e de movimentos dos feitos internos no 

período a ser delimitado pela CGMP, o qual não deverá ser inferior a três meses; regularidade formal 

dos feitos internos, em especial a correta utilização das tabelas unificadas do CNMP; cumprimento 

dos prazos de conclusão e prorrogação previstos nos atos normativos específicos; movimentação 

regular; duração da investigação e o grau de resolutividade (termos de ajustamento de conduta 

firmados e ações ajuizadas); produção mensal do membro lotado na unidade, bem como saldo 

remanescente; cumprimento dos prazos processuais; verificação qualitativa, por amostragem, das 

manifestações do correicionado; atendimento ao expediente interno e ao expediente forense, em 

especial o comparecimento às audiências judiciais ou sessões do tribunal ou órgãos colegiados; 

comparecimento em reuniões de conselhos de controle social; cumprimento das Resoluções do 

CNMP que determinam a realização de visita/inspeções, em especial do controle interno da atividade 

policial, das inspeções em estabelecimentos prisionais, da fiscalização em unidades de cumprimento 

de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade e da inspeção dos serviços de acolhimento 

institucional para crianças e adolescentes; avaliação do desempenho funcional verificando-se, 

inclusive, a participação e colaboração efetiva nas atividades da unidade; experiências inovadoras e 

atuações de destaque. 

 

 São correicionadas, também, as procuradorias de justiça, sendo verificados os seguintes 

aspectos: recursos humanos, materiais e tecnológicos; atendimento ao público; inventário dos feitos 

judiciais; mecanismos e/ou sistema de controle de prazos; atuação extrajudicial; participação em 

sessões extrajudiciais e reuniões; atuação extrajudicial; atuação judicial (quantitativo); participação 

em sessões e audiências judiciais; resolutividade; esforço e produtividade; regularidade formal e 

material; duração razoável e tempestividade dos serviços; assim como a gestão finalística. 

 

 Nesse caso, as correições não devem ser limitadas no seu campo de cognição, com exame 

preponderante da regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos. 

 

 Assim, partindo-se da premissa de que o CNMP não estabelece distinção entre os cargos das 

promotorias e os das procuradorias de justiça, a realização de correições nesses cargos também se 

mostra importante, levando-se a efeito, além do exame da regularidade administrativa dos serviços 

de distribuição e devolução de processos, a adequação do número de processos recebidos e, nos 

termos da Recomendação CNMP nº 57/2017, a análise qualitativa dos trabalhos, principalmente: 

priorização do trabalho institucional nas causas socialmente mais relevantes; interação com os 
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membros que atuam nas diversas instâncias jurisdicionais, inclusive entre as áreas cível, criminal e 

as especializadas na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, bem como com 

as diversas unidades do Ministério Público brasileiro, especialmente em demandas urgentes, 

complexas e de maior repercussão social; atuação proativa e eficiente com a prática de atos 

extrajudiciais e judiciais adequados, tais como: a) o comparecimento às sessões de julgamento para 

as quais estiver designado, inclusive como substituto; b) a provocação e participação nas sessões de 

conciliação e mediação; c) a entrega de memoriais; d) a realização de sustentações orais; e) a 

interposição de recursos; entre outros. 

 

 Ainda, a Resolução CNMP nº 149/2016 dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de 

correições e inspeções no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados e institui o Sistema 

Nacional de Correições e Inspeções (SCI) no âmbito do CNMP. 

  

 A Coordenadoria de Inovações da Corregedoria Nacional, após extração de dados do SCI (em 

anexo a este relatório), informou sobre a existência de unidades e membros não correicionados há 

mais de três anos. Tão logo informada, a CGMP apresentou as informações anexas.  

 

 Quanto às unidades não correicionadas, foram apontadas aquelas que entrariam na 

programação de 2021; as que não possuíam o sistema MP Virtual instalado; aquelas onde não havia 

promotor de justiça designado; bem como as promotorias de justiça instaladas em 2019. Informou, 

ainda, que algumas unidades não existem no MPAM e seriam excluídas do SCMMP. 

 

 Relatou-se a dificuldade de realização pretérita de correição em todas as unidades em virtude 

da pandemia, das longas distâncias entre as cidades e, ainda, da existência de procedimentos físicos, 

o que impede a realização de correições virtuais. Foi informado que todas essas unidades já constam 

no planejamento de correições para 2021. 

 

 Quanto aos membros, a CGMP informou que: aqueles discriminados no relatório não puderam 

ser correicionados, haja vista não integrarem mais a unidade ou estarem afastados das funções; há 

novos membros em estágio probatório que ainda não foram correicionados. 

 

 Ainda, o órgão correicional informou que todas as procuradorias de justiça, centros de apoio 

e GAECO foram correicionados em 2020, bem como que já foram excluídas do sistema as 

procuradorias de justiça que constavam em duplicidade. 

 

 A CGMP apontou que foram informadas, no relatório da SCI, unidades que não mais existem 

nos quadros do MPAM ou membros que não integram a Instituição. Registre-se que esses dados 

refletem informações de cadastro de membros e unidades do Sistema Nacional de Cadastro de 

Membros, cuja responsabilidade de atualização é da Corregedoria local, nos termos da resolução do 

CNMP.  

 

 Deste modo, é necessária a atualização do sistema em comento em sua totalidade para que 

reflita o real quadro de membros e unidades do MPAM. Ademais, também é necessária a atualização 

frequente do SCI, para que reflita as atividades correicionais já ocorridas. 

 

 Durante a entrevista correicional foi relatado que não há lista de substituição automática 

obrigatória no interior nem na capital do estado e que já ocorreu de a promotoria não ter membro 

responsável por suas atividades, mesmo que em substituição. Entende-se pela necessidade de lista de 

substituição automática nas unidades do MPAM, de modo que se evite a existência de promotorias 
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ou procuradorias de justiça sem membro em exercício, visto que resultaria em prejuízo à prestação 

do serviço. 

 

 Ademais, destaca-se a importância não só da correição de unidades (promotorias e 

procuradorias de justiça) de forma periódica, como também dos membros (promotores e procuradores 

de justiça), para que se verifique a atividade individual destes, nos termos da Resolução CNMP nº 

149/2016. 

 

 Por sua vez, as correições em unidades, mesmo que sem titular, são essenciais, inclusive para 

verificar a regularidade do funcionamento daquelas, a tramitação dos procedimentos e o acervo no 

órgão de execução sob responsabilidade de promotor ou procurador de justiça, mesmo que em 

substituição ou designação periódica. 

 

 A CGMP exerce o controle acerca do acúmulo das funções ministeriais com o exercício do 

magistério pelos membros. 

 

 Quanto ao controle externo da atividade policial (Resolução CNMP nº 20/2007), ao 

acompanhamento das inspeções em estabelecimentos prisionais (Resolução CNMP nº 56/2010), ao 

acompanhamento das fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de 

internação e semiliberdade (Resolução CNMP nº 67/2011) e ao acompanhamento das inspeções dos 

serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Resolução CNMP nº 71/2011), 

são realizados e fiscalizados por intermédio do monitoramento dos formulários preenchidos e 

enviados pelos promotores de justiça (no sistema de resoluções). Verificando-se a conformidade e 

correção das informações apresentadas, o formulário é validado pela CGMP e enviado ao CNMP. 

 

 Há acompanhamento das interceptações telefônicas realizadas (Resolução CNMP nº 

36/2009). Os dados são informados no Relatório de Atividades Funcionais (RAF) dos membros e 

validados pela CGMP. 

 

 Ainda, são realizados pela CGMP: expedição de atos (regulamentadores/orientadores), 

instruções normativas (orientadoras como, por exemplo, sobre o sigilo em procedimento 

administrativo), portarias (de elogio, em regra) e recomendações (em caráter geral e orientador); 

emissão de relatório anual; pronunciamento opinativo nas autorizações para residência fora da 

comarca de sua titularidade, entre outras atividades. Não são realizados registros nos assentos 

funcionais pelo órgão disciplinar. 

 

 Há participação da CGMP na construção e no acompanhamento da implementação do 

planejamento estratégico, visto que participa da comissão específica para este fim. 

 

 Quanto à manifestação da CGMP nos procedimentos administrativos relacionados à definição 

da distribuição e à redistribuição de atribuições, aquele órgão é instado a se manifestar formalmente. 

 

 Os processos de provimento derivado - promoção e remoção – tramitam perante o CSMP. 

Após a publicação do edital do certame, os candidatos à vaga inscrevem-se e, logo após, é formada 

lista oficial de concorrentes. A partir de então, a CGMP fornece informações sobre os candidatos 

(publicações jurídicas, histórico de promoções e remoções, cursos dos quais participaram, 

qualificação profissional, elogios e títulos obtidos etc.). Em seguida, cada conselheiro elabora voto e 

há deliberação em sessão oficial. Não há, na atualidade, normatização sobre os critérios objetivos a 

serem adotados. 
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 A CGMP, ainda, exerce outras atividades: presta informações nos processos de movimentação 

na carreira; expede certidões de regularidade de serviço; controla o envio dos relatórios de atividades 

dos membros; controla o envio dos relatórios especiais dos procedimentos extrajudiciais físicos; 

comunica as suspeições e impedimentos dos membros ao CSMP; informa as pendências de 

recomendações em correições ao CSMP; notifica o membro por atraso processual; dentre outras. 

 

I.3 - DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE DISCIPLINAR 

 

 

 O regime disciplinar do Ministério Público amazonense é regido pelos artigos 143 e seguintes 

da Lei Orgânica, a qual dispõe que o procedimento disciplinar compreende a sindicância, quando 

cabíveis as penas de advertência e censura; e o processo administrativo, quando cabíveis as penas de 

suspensão, demissão ou cassação da aposentadoria ou de disponibilidade.  

 

 As espécies de procedimento investigatório prévio são a reclamação disciplinar e a notícia de 

fato disciplinar. Como espécie de procedimento disciplinar a cargo da CGMP tem-se a sindicância. 

Foi informado, no termo eletrônico de correição, que o PAD é procedimento disciplinar de atribuição 

de comissão específica instituída pelo PGJ, após juízo de admissibilidade pelo CSMP. 

 

 Eram as seguintes as ações civis para perda de cargo que tramitavam perante o Tribunal de 

Justiça do Estado do Amazonas em face de membros do MPAM: Processo nº 4002368-

96.2018.8.04.0000 (última movimentação: ação julgada improcedente em 28/01/2020); Processo nº 

0003627-44.2011.8.04.0000 (última movimentação: interposição de recurso especial); Processo nº 

0004821-79.2011.8.04.0000 (última movimentação: interposição de agravo em recurso especial); 

Processo nº 0001430-19.2011.8.04.0000 (última movimentação: remessa ao 1º Grau, estando os autos 

conclusos para despacho); Processo nº 0205117-46.2013.8.04.0001 (última movimentação: julgados 

parcialmente procedentes os embargos de declaração opostos para fins de correção de erro material; 

data do acórdão: 05/11/2019); Processo nº 4006268-53.2019.8.04.0000 (última movimentação: 

oferecimento de contrarrazões). 

 

 De acordo com as informações prestadas, as ações em andamento encontram-se em tramitação 

há muito tempo, havendo, inclusive, grande lapso temporal entre suas movimentações. A existência 

de feitos dessa magnitude, os quais podem ensejar a perda do cargo - bem como as ações penais e 

eventuais feitos correlatos -, demandam acompanhamento constante por parte da PGJ a fim de que 

não haja prejuízos para sua regular e célere tramitação. 

 

 Quanto ao CPJ, foram julgados, nos últimos cinco anos, os seguintes procedimentos 

disciplinares: 

 

 a) em 2016, 2019 e 2020: não houve julgados relativos a recursos em processos disciplinares; 

 

 b) em 2017: PAD nº 864445.2014 (penalidade proposta em 11/11/2016: suspensão de 30 dias; 

após recurso ao CPJ, em 19/09/2017, este conheceu e negou provimento ao recurso da CGMP em 

face da decisão absolutória, mantendo a decisão do CSMP); PAD nº 1182652.2017 (decisão do CPJ, 

em 11/12/2018: não conhecimento do recurso ante a impossibilidade legal de o corregedor-geral 

recorrer de decisão absolutória do CSMP); 

 

 c) em 2018: PAD nº 1182652.2017 (recurso interposto pela CGMP em face da decisão 

absolutória; decisão do CPJ, em 11/12/2018, de não conhecimento do recurso ante a impossibilidade 

legal do CGMP recorrer de decisão absolutória do CSMP); 
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 d) em 2021: PAD nº 001.2018.000048 (penalidade proposta em 13/08/2020: suspensão de 90 

dias; decisão, em 05/03/2021, pelo conhecimento e não provimento do recurso); PAD nº 

001.2018.000083 (penalidade proposta em 13/08/2020: suspensão de 90 dias; pautado para a sessão 

ordinária do CPJ de 05/03/2021 e, na ocasião, o processo foi retirado de pauta pelo relator para 

reanálise, encontrando-se pautado para a sessão ordinária de 31/03/2021). 

 

 Foram julgados pelo CSMP, nos últimos cinco anos, os seguintes procedimentos disciplinares: 

 

 a) em 2016: PAD nº 823616.2014 (penalidade proposta em 08/07/2016: suspensão de 90 dias); 

PAD nº 864445.2014 (penalidade proposta em 11/11/2016: suspensão de 30 dias); 

 

 b) em 2017: Sindicância nº 1075490.2016 (encaminhado ao CSMP com propositura de PAD); 

 

 c) em 2018: PAD nº 1182652.2017 (julgamento: absolvição ante o reconhecimento da 

improcedência das imputações); PAD nº 1075490.2016 (julgamento: absolvição ante o 

reconhecimento da improcedência das imputações); 

 

 d) em 2019: Sindicância nº 001.2018.000048 (instaurado PAD); Sindicância nº 

001.2018.000083 (instaurado PAD; tramita perante o CSMP); Sindicância nº 001.2019.000225 

(instaurado PAD; tramita perante o CSMP); Sindicância nº 001.2019.000312 (instaurado PAD; 

tramita perante o CSMP); Sindicância nº 001.2019.000274 (instaurado PAD); Sindicância nº 

001.2019.000375 (instaurado PAD); 

 

 e) em 2020: PAD nº 001.2018.000048 (penalidade proposta em 13/08/2020: suspensão de 90 

dias); PAD nº 001.2018.000083 (penalidade proposta em 13/08/2020: suspensão de 90 dias). 

 

 Registre-se que à época da correição havia dois procedimentos administrativos disciplinares 

ativos no CPJ e seis no CSMP, conforme informações prestadas pela unidade correicionada. Por 

amostragem, analisaram-se os seguintes procedimentos em trâmite nos órgãos colegiados: 

 

 a) PAD nº 001.2018.000048: o documento inicial não contém informação acerca do prazo 

prescricional; segundo consta na capa do processo, este encontra-se atrasado e a data limite para sua 

conclusão seria 09/11/2020; entretanto, o último andamento data de 19/02/2021; 

 

 b) PAD nº 001.2019.000225: procedimento instaurado em agosto de 2019; não foram 

localizadas as indicações dos prazos prescricionais; a comissão processante solicitou dilação do prazo 

em 04/03/2021 em virtude da pandemia da Covid-19 no período de janeiro a fevereiro de 2021. 

 

 Durante o período correicional, a Corregedoria-Geral apresentou documentos atualizados 

quanto à tramitação dos procedimentos. Foram analisados, por amostragem, os seguintes 

procedimentos que tramitam naquele órgão: 

 

 a) Sindicância nº 10.2019.00000038-4: não há informação acerca da prescrição na portaria; 

consta certidão informando o cadastramento no SNI-ND, mas não no momento da autuação; última 

movimentação, em 05/03/2021: decisão de arquivamento; 

 

 b) Reclamação Disciplinar nº 010.2021. 000000015 – 5: instaurado em 18/02/2021; notou-se 

informação equivocada quanto à data de prescrição informada no SNI-ND; a unidade noticiou um 
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erro no cadastro e informou a atualização do sistema, bem como a instauração de sindicância em 

10/03/2021; não foram constatadas irregularidades; 

 

 c) Sindicância nº 10.2019.00000016-2: procedimento instaurado em 19/06/2020; consta 

certidão informando o cadastramento no SNI-ND em 06/07/2020; a última movimentação havia sido 

em 18/11/2020; entretanto, a unidade apresentou informação atualizada relatando que a última 

movimentação ocorreu em 15/03/2021 e consistiu em manifestação da comissão de sindicância no 

sentido de ocorrência de infração disciplinar; 

 

 d) Reclamação Disciplinar nº 10.2020.00000033-0; instaurado em 19/08/2020; houve 

cadastramento no SNI-ND em 04/09/2020; última movimentação, em 10.09.2020: aguardava 

publicação da decisão de arquivamento; entretanto, a unidade informou que houve publicação do 

arquivamento em 16/03/2021. 

 

 Não foi constatada a existência de informação, tanto nos órgãos colegiados quanto na CGMP, 

do prazo prescricional nos procedimentos analisados, bem como na capa dos autos, considerando a 

última causa interruptiva da prescrição, com o fim de evitar o afastamento da pretensão punitiva em 

razão da incidência da prescrição, à luz do quanto exposto na Resolução CNMP nº 68/2011; a 

Corregedoria local informou que os novos procedimentos já contêm essa informação. 

 

 Observou-se, ainda, a partir dos documentos apresentados, que há procedimentos em trâmite 

além do tempo previsto para sua conclusão, sendo necessária a otimização na condução desses 

procedimentos a fim de que se minore o atraso em virtude das postergações decorrentes da pandemia 

de Covid-19. 

 

 Verificou-se, ainda, que a Lei Complementar do MPAM prevê que as representações contra 

membros e os processos administrativos disciplinares ocorrerão em segredo, até sua decisão final, 

restringindo o acesso aos autos a pessoas específicas, como se segue: 

 

Art. 154 - A sindicância, ressalvada a hipótese do art. 148 desta Lei, será processada na 

Corregedoria Geral e terá como sindicante o Corregedor-Geral, um dos Corregedores-

Auxiliares ou membro do Ministério Público mais antigo do que o sindicado por indicação 

daquele e designação do Procurador-Geral de Justiça.(...) 

 

§ 3º A sindicância terá caráter reservado e deverá estar concluída dentro do prazo de 30(trinta) 

dias, a contar da instalação dos trabalhos, prorrogáveis por igual prazo, mediante despacho 

fundamentado do sindicante. 

 

 Foi informado que não há previsão de sigilosidade para o processo administrativo disciplinar 

nas normas locais. Todavia, tal medida pode ser aplicada a partir da remissão feita pelo artigo 153 da 

Lei Complementar nº 11/1993, que permite a aplicação subsidiária do Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União (artigo 150, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90). 

 

 Importante salientar que a administração pública é regida pelos princípios da publicidade e da 

transparência de seus atos e, apenas em hipóteses excepcionais, a Constituição da República e a 

legislação infraconstitucional permitem a decretação do sigilo dos atos. Desta feita, a regra da 

publicidade também se aplica aos procedimentos administrativos e sobre seus respectivos 

julgamentos, nos termos do disposto no artigo 93, X, da Constituição Federal. 
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 Considerando que a existência, por si só, de um processo administrativo disciplinar não 

justificaria a imposição de seu sigilo1 e diante da possível inconstitucionalidade do dispositivo legal 

mencionado, entende-se necessário dar ciência ao Procurador-Geral da República para a tomada das 

medidas cabíveis visando à alteração normativa, de modo que os processos administrativos 

disciplinares obedeçam à regra da publicidade. 

 

 Ainda, a Resolução CNMP nº 78/2011 instituiu o Sistema de Cadastro de Membros do 

Ministério Público (SCMMP), que compreende informações pessoais e funcionais dos membros e 

das unidades ministeriais. O artigo 5º da referida resolução atribuiu à CGMP a homologação 

semestral dos dados inseridos no aludido sistema. 

 

 Quanto ao SCMMP, a Corregedoria local informou, no termo eletrônico de correição, que a 

alimentação, atualização e homologação do sistema são realizadas por servidor do órgão disciplinar. 

A validação de pedidos de inserção de dados é feita pelo sistema SEI, após análise do pedido pela 

CGMP. As informações (atualização dos dados pessoais; cursos de aperfeiçoamento; publicações; 

elogios; resolutividade; exercício do magistério; progressão na carreira; registro de procedimentos 

disciplinares) são averbadas junto ao Departamento de Recursos Humanos, o qual, somente então, 

lança-as no sistema. 

 

 Durante a correição, a Coordenadoria de Inovações da Corregedoria Nacional verificou 

algumas inconsistências na alimentação do cadastro do SCMMP, conforme documento que segue 

anexo a este relatório, quais sejam: divergência na quantidade de membros ativos no SCMMP e no 

portal da transparência (membros que constam no sistema e não constavam no portal); e divergência 

quanto ao número da matrícula constante nas duas fontes de dados. 

 

 Tão logo informada, a Corregedoria local prontificou-se a retificar e atualizar os dados acima 

elencados, não restando mais as inconsistências apontadas. 

 

 Nota-se que as inconsistências apontadas quando da análise do SCI resultaram da ausência de 

atualização do SCMMP, de modo que se faz necessária a atualização desses dados para que reflitam 

a atual situação de membros e unidades do MPAM. 

 

 O Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (SNI-ND) deve compreender 

dados sobre todos os procedimentos de natureza disciplinar e correlatos instaurados em desfavor de 

membros nas diversas unidades do Ministério Público, cabendo à CGMP zelar pela correta inserção 

dos dados (artigo 5º da Resolução CNMP nº 136/2016). 

 

 A Corregedoria-Geral do MPAM informou, no termo eletrônico de correição, que a 

alimentação e atualização do SNI-ND são realizadas por servidor cadastrado no sistema. 

 

 Verificou-se que os procedimentos em trâmite na Corregedoria local encontravam-se 

cadastrados no sistema SNI-ND, havendo certidão informativa nos autos. Entretanto, há necessidade 

de atualização do prazo de conclusão dos procedimentos elencados no relatório extraído do SNI-ND. 

 

 Quantos aos procedimentos em trâmite nos órgãos colegiados, observou-se que aqueles 

cadastrados no SNI-ND não coincidem com os informados como em andamento, a exemplo dos 

 

1 - COSTA. José Armando da: Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2010. pag. 56-57. 
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Procedimentos nºs 10.0218.000000102-4 e 001.2019.001040. Ademais, observou-se a ausência de 

atualização quanto aos dados de conclusão e prescrição indicados no sistema. 

 

 Importante destacar a necessidade de inserção das informações acerca dos procedimentos 

disciplinares no Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar - SNI-ND (Resolução 

CNMP nº 136/2016) desde sua autuação, mantendo-os atualizados até sua conclusão, mesmo que 

encerrados nos órgãos colegiados. 

 

 Assim, é necessária a constante atualização dos dados do SNI-ND, para que reflita a atual 

situação dos procedimentos disciplinares em trâmite no MPAM. 

 

 Por fim, tanto a PGJ quanto a CGMP informaram experiências inovadoras no âmbito do 

MPAM. Além disso, a CGMP apresentou as seguintes sugestões: a) atualização dos manuais sobre o 

preenchimento dos relatórios do CNMP e orientação sobre eventual ausência de preenchimento, 

especialmente quando não houver membro na comarca/promotoria ou quando o membro deixar de 

exercer as atribuições na comarca após a realização da inspeção, porém antes do envio do relatório; 

b) realização de cursos diretamente pelo CNMP aos membros em estágio probatório, especialmente 

sobre o preenchimento dos relatórios exigidos pelas comissões; c) realização de novos cursos sobre 

resolutividade, bem como divulgação de boas práticas destinadas especialmente a promotorias com 

atuação exclusiva ou predominante como fiscal da ordem jurídica; d) ainda, a realização de cursos 

pela Corregedoria Nacional às Corregedorias locais; e) bem como a criação de cadastro das unidades 

eleitorais. 

 

II - PROPOSIÇÕES AO(À) PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTIÇA 

 

 

II.1 - DETERMINAR: 

 

 II.1.1 - que, na qualidade de presidente dos órgãos colegiados do MPAM, zele para que se 

mantenham atualizados os dados dos procedimentos disciplinares sob a responsabilidade dos órgãos 

colegiados no SNI-ND, nos termos da Resolução CNMP nº 136/2016 (Sistema Nacional de 

Informações de Natureza Disciplinar); 

 

 II.1.2 - na qualidade de presidente dos órgãos colegiados do MPAM, que mantenha 

atualizados os dados prescricionais nos procedimentos disciplinares sob a responsabilidade daqueles 

órgãos, considerando a última causa interruptiva da prescrição, com o fim de evitar o afastamento da 

pretensão punitiva em razão da incidência da prescrição, fazendo constar essa funcionalidade nos 

sistemas de gestão dos procedimentos disciplinares; 

 

 II.1.3 - que, na qualidade de presidente dos órgãos colegiados do MPAM, zele para que estes 

procedam aos julgamentos dos procedimentos disciplinares dentro do prazo da legislação local. 

 

 Com relação às determinações acima elencadas, fixa-se o prazo de 60 dias para que o(a) 

procurador(a)-geral de justiça informe à Corregedoria Nacional as medidas adotadas. 

 

II.2 - RECOMENDAR: 

 

 II.2.1 - a implementação do sistema de envio de informações (webservice) com o fim de 

viabilizar a remessa das informações exigidas pela Resolução CNMP nº 78/2011 (Cadastro de 

Membros do Ministério Público); 
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 II.2.2 - que, observada a autonomia administrativa, desenvolva e implemente sistema 

informatizado de gestão procedimental para o trâmite dos procedimentos disciplinares (registro, 

autuação e processamento dos feitos, inclusive na fase recursal) com acesso aos membros da 

Corregedoria-Geral e dos órgãos colegiados, além da Procuradoria-Geral de Justiça; 

 

 II.2.3 - que promova regularmente cursos de capacitação aos membros e servidores dos 

Órgãos de Controle Disciplinar sobre temas afetos às atividades disciplinares e correicionais, entre 

outros; 

 

 II.2.4 - a elaboração de lista de substituição automática para as promotorias e procuradorias 

de justiça, de modo que as unidades não permaneçam sem membro responsável pela execução das 

atividades; 

 

 II.2.5 - o impulsionamento constante das ações cíveis para perda de cargo em trâmite, assim 

como eventuais feitos correlatos.   

 

 Com relação às recomendações acima elencadas, fixa-se o prazo de 60 dias para que o (a) 

procurador(a)-geral de justiça informe à Corregedoria Nacional as medidas adotadas. 

 

III - PROPOSIÇÕES AO(À) CORREGEDOR(A)-GERAL 

 

 

III.1 - DETERMINAR: 

 

 III.1.1 - a inserção de informações no Sistema Nacional de Informações de Natureza 

Disciplinar tão logo registrado o procedimento no sistema da Corregedoria-Geral do MPAM; 

 

 III.1.2 - a realização de correição periódica em face de todos os membros (promotores e 

procuradores de justiça), a cada de três anos, nos termos do artigo 1º da Resolução CNMP nº 

149/2016, observando-se eventual prazo inferior disciplinado pela legislação local; 

 

 III.1.3 - a realização de correição periódica em todas as unidades a cada três anos, nos termos 

da legislação local; 

 

 III.1.4 - que mantenha atualizados os dados prescricionais nos procedimentos disciplinares 

sob a responsabilidade da Corregedoria-Geral, considerando a última causa interruptiva da prescrição, 

com o fim de evitar o afastamento da pretensão punitiva em razão da incidência da prescrição; 

 

 III.1.5 - que mantenha atualizados os dados e andamentos dos procedimentos disciplinares 

sob sua responsabilidade, bem como passe a instar periodicamente os demais órgãos internos a 

atualizarem os dados no Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar, nos termos da 

Resolução CNMP nº 136/2016; 

 

 III.1.6 - que providencie o cumprimento da integralidade da Resolução CNMP nº 78/2011 

(Sistema de Cadastro de Membros do Ministério Público), com a alimentação de dados atualizados, 

regularizando as inconsistências apresentadas. 

 

 Com relação às determinações acima elencadas, fixa-se o prazo de 60 dias para que o(a) 

corregedor(a)-geral informe à Corregedoria Nacional as medidas adotadas. 
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III.2 - RECOMENDAR: 

 

 

 III.2.1 - quando das correições e inspeções realizadas nos cargos das procuradorias de justiça, 

analisar, além da regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos, 

a adequação do número de processos recebidos e, nos termos da Recomendação CNMP nº 57/2017, 

a qualidade dos trabalhos: priorização do trabalho institucional nas causas socialmente mais 

relevantes; interação com os membros que atuam nas diversas instâncias jurisdicionais, inclusive 

entre as áreas cível, criminal e as especializadas na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, bem como com as diversas unidades do Ministério Público brasileiro, especialmente 

em demandas urgentes, complexas e de maior repercussão social; atuação proativa e eficiente com a 

prática de atos extrajudiciais e judiciais adequados, tais como: a) o comparecimento às sessões de 

julgamento para as quais estiver designado, inclusive como substituto; b) a provocação e participação 

nas sessões de conciliação e mediação; c) a entrega de memoriais; d) a realização de sustentações 

orais; e) a interposição de recursos; dentre outros; 

 

 III.2.2 - que, durante o biênio de prova, acompanhe a participação dos membros em estágio 

probatório nas sessões plenários do tribunal do júri, com eventual avaliação presencial.  

 

 Com relação às recomendações acima elencadas, fixa-se o prazo de 60 dias para que o(a) 

corregedor(a)-geral informe à Corregedoria Nacional as medidas adotadas. 

 

IV - ENCAMINHAMENTOS 

 

 

 IV.1 - Encaminhe-se cópia deste relatório ao procurador-geral da República para ciência da 

possível inconstitucionalidade do artigo 154, § 3º da Lei Orgânica do MPAM (assim como quanto ao 

processo administrativo disciplinar ante a possibilidade de aplicação subsidiária do Regime Jurídico 

dos Servidores Público Civis da União), solicitando a tomada das medidas cabíveis visando à 

alteração normativa, de modo que os processos administrativos disciplinares obedeçam à regra da 

publicidade. 

 

 IV.2 - Encaminhe-se à Coordenadoria de Inovações da Corregedoria Nacional as sugestões 

apresentadas pela Corregedoria-Geral do MPAM para análise. 

 

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Juntem-se no Sistema Elo (CNMP) o presente relatório e, como documentos anexos: a) o 

relatório da equipe correicional; b) os termos de correição; c) os documentos apresentados pela 

Coordenadoria de Inovações da Corregedoria Nacional; d) os documentos apresentados pela PGJ e 

pela CGMP do MPAM. 

 

 Por fim, cabe consignar a total colaboração dos membros e servidores do MPAM para o êxito 

das atividades da Corregedoria Nacional, o que facilitou a coleta e compreensão dos dados e a 

elaboração do presente relatório propositivo. Todos se dispuseram a fornecer as informações 

solicitadas e os meios materiais necessários ao bom desenvolvimento dos serviços. 
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 A Corregedoria Nacional agradece, também, a inestimável colaboração, o empenho e a 

dedicação dos membros auxiliares e servidores do CNMP. 

 

 Brasília/DF, 28 de junho de 2021. 

 

 

(Assinado digitalmente) 

RINALDO REIS LIMA 

Corregedor Nacional do Ministério Público 
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