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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.  
 
 Nesse sentido, a Corregedoria Nacional publicou a Portaria CNMP-CN nº 31, de 05/04/2021, 
no Diário Oficial da União do dia 06/04/2021, edição nº 63, seção 1, página 120 (complementada 
pela Portaria CN-CNMP nº 40, de 20/04/2021, publicada no DOU do dia 22/04/2021, edição nº 74, 
seção 1, página 242), a qual instaurou o procedimento de correição ordinária nos Órgãos de Controle 
Disciplinar do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), 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, de 
forma remota, no período de 12 a 14/05/2021, 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 Marco Antonio Santos Amorim – membro 
auxiliar e promotor de justiça (MPMA).  
 
 Registre-se que, além do preenchimento dos termos eletrônicos de correição, foram 
solicitados à PGJ e à CGMP informações complementares visando a esclarecer pontos descritos 
naqueles documentos. 
 
 No âmbito da Corregedoria Nacional, foi autuado o Procedimento de Correição Elo nº 
1.00493/2021-10 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 PGJ (inclusive quanto aos órgãos colegiados), pela CGMP 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 
 
 A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) tem suas atribuições disciplinares definidas nos artigos 
18; 45, I; 89, §1º; 165; 166; 169, caput e parágrafo único; 173, caput e §§1º, 2º e 3º; 185; 187, §5º; 
188; e 189, da Lei Orgânica do MPRO (Lei Complementar Estadual nº 93/1993). O Colégio de 
Procuradores de Justiça (CPJ) tem referidas atribuições dispostas nos artigos 46, VIII, “a”, “b”, “c” 
e “f”; 56, VII; 150, parágrafo único; 191, I a V; 199; 202, §1º; 204, parágrafo único, da Lei Orgânica 
do MPRO, bem como na Resolução CPJ nº 2/2011 (Regimento Interno do CPJ – artigos 2º, VII, VIII, 
“a”, “b” e “c”, e IX; 38; 52). Já o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) tem as citadas 
atribuições descritas no artigo 47, V, VII; 150; 170, III, IV; 173, §1º; 187; 189; 204, da Lei Orgânica 
do MPRO, bem como na Resolução CSMP nº 2/2011 (Regimento Interno do CSMP). 
 
 O PGJ, o CPJ e o CSMP possuem acesso remoto aos procedimentos finalísticos dos órgãos 
sob fiscalização disciplinar (promotorias e procuradorias de justiça) sendo que, em caso de sigilo, a 
concessão de acesso ocorre por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).  
 
 No termo eletrônico de correição, foi informado que, atualmente, os procedimentos de 
natureza disciplinar tramitam por meio eletrônico (SEI). 
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 Não houve cursos recentes de capacitação específica para membros e servidores dos órgãos 
colegiados ou disciplinares quanto aos assuntos afetos às atividades disciplinares e correicionais, 
dentre outros. 
 
I.2 - DA CORREGEDORIA-GERAL 
 
 A Corregedoria-Geral tem suas atribuições definidas no artigo 48 da Lei Complementar nº 
93/1993 (Lei Orgânica), bem como nos artigos 12 a 16 do Regimento Interno da CGMP (Resolução 
CSMP nº 13/2010). 
 
 Em conformidade com o artigo 27 da LOMPRO, o corregedor-geral tomará posse perante o 
CPJ e será substituído, em suas faltas e impedimentos temporários, pelo membro do CSMP mais 
antigo que estiver em efetivo exercício. Se o membro mais antigo for o PGJ, a substituição será 
exercida pelo que lhe seguir em antiguidade. 
 
 As funções de promotor de justiça-assessor do corregedor-geral eram exercidas por três 
membros vitaliciados (promotores-corregedores), cujas atribuições estão previstas no artigo 26 da Lei 
Complementar Estadual nº 93/1993 e nos artigos 14 a 16 do Regimento Interno da CGMP. 
 
 No período da correição o órgão disciplinar contava com o apoio administrativo de 11 
servidores, tendo relatado que esse número é suficiente para suas demandas. Relatou-se, ainda, que 
as instalações físicas, o mobiliário e os equipamentos de informática são adequados. 
 
 Os procedimentos internos da CGMP tramitam em meio eletrônico por meio do sistema SEI. 
 
 A CGMP possui acesso remoto aos procedimentos finalísticos dos órgãos sob sua fiscalização, 
tendo informado que os procedimentos extrajudiciais e os processos judiciais em curso tramitam tanto 
de forma física como eletrônica. 
 
 Registrou-se que a CGMP implementou módulo no sistema MPRO Gabinete, o qual permite 
a correição e inspeção dos processos judiciais eletrônicos. Está em fase de desenvolvimento módulo 
que possibilitará a correição e inspeção dos procedimentos extrajudiciais no Sistema Extrajudicial 
Eletrônico. Dessa feita, a fiscalização em processos judiciais físicos, nos inquéritos policiais e nos 
procedimentos extrajudiciais físicos é realizada por meio de análise presencial dos feitos. 
 
 A CGMP exerce controle sobre outras atividades finalísticas dos órgãos sob sua fiscalização. 
Os membros lançam suas atividades não procedimentais no sistema Parquet WEB, que é integrado 
com o Business Intelligence (BI), por meio do qual é possível extrair referidos dados e realizar a 
fiscalização. 
 
 Foi informado, também, que a CGMP não registra os atendimentos ao público. 
 
I.3 - DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DA CORREGEDORIA-GERAL 
 
 Constatou-se que, quanto aos membros, o quadro atual do MPRO é de 145 cargos providos, 
sendo 24 procuradores de justiça, 62 promotores de justiça de terceira entrância (havia oito cargos 
vagos), 41 promotores de justiça de segunda entrância (com nove cargos vagos), nove promotores de 
justiça de primeira entrância (havia 11 cargos vagos) e nove promotores de justiça substitutos (com 
21 cargos vagos), sendo que esses últimos encontravam-se em estágio probatório na data da correição. 
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 A Lei Complementar nº 93/1.993 (artigos 71 a 73), a Resolução CSMP nº 06/2009 (disciplina 
e regulamenta o estágio probatório) e a Resolução Conjunta PGJ/CGMP nº 1/2018 (institui o 
Regulamento do Curso de Ingresso e Vitaliciamento como etapa obrigatória do processo de 
vitaliciedade na carreira) regulamentam o estágio probatório dos membros do MPRO. 
 
 A CGMP acompanha os promotores de justiça no período de prova mensalmente e de forma 
eletrônica por meio do Sistema de Acompanhamento de Estágio, desenvolvido pelo MPRO. 
 
 O exame dos procedimentos de acompanhamento do estágio probatório é realizado da 
seguinte maneira: o Sistema de Acompanhamento de Estágio captura as peças produzidas pelos 
promotores de justiça em estágio probatório; quanto à atuação e produção nos sistemas eletrônicos 
SEEU e PROJUDI, são enviadas informações pelos membros, por e-mail, para análise pela CGMP; 
é disponibilizada a avaliação mensal aos membros com análise individualizada de todas as peças 
disponibilizadas, seguindo os seguintes critérios (Resolução CSMP nº 006/2009): a) forma gráfica; 
b) qualidade da redação referente ao estilo; c) extrajudicial, que abrange as atividades referentes à 
atuação resolutiva e de participação social do membro; d) conteúdo jurídico relativo ao conhecimento 
do direito, precisão do vocabulário técnico, soluções adequadas, capitulação legal correta etc.; e) 
poder de convencimento no que diz respeito aos raciocínios jurídicos objetivos, lógicos e 
convincentes; hábil disposição dos argumentos, apta a ocasionar maior persuasão; são elaborados, 
ainda, relatórios trimestrais, anuais e final, os quais são submetidos ao CSMP. 
 
 Há controle de causas suspensivas de vitaliciamento (artigo 72 da Lei Complementar Estadual 
nº 93/1.993). 
 
 O fluxo para impugnação ao vitaliciamento está previsto na LOMPRO. Segundo informado 
no termo eletrônico de correição, não há caso concreto de impugnação ao vitaliciamento. Contudo, 
também foi registrado que, atualmente, com a realização de avaliações psiquiátricas e psicológicas, 
foi possível identificar membro em estágio probatório com condutas incompatíveis com o exercício 
do cargo de promotor de justiça, razão pela qual foi apresentado relatório de inaptidão ao cargo, 
impugnando o estágio probatório do membro, que culminou, após decisão do CSMP, na instauração 
do competente procedimento administrativo de impugnação de vitaliciamento. Entretanto, o feito não 
foi julgado, pois o membro, antes da instrução processual, pediu exoneração do cargo, ocasionando 
a perda de objeto do procedimento. 
 
 Há previsão normativa sobre a realização de sessões de julgamento no plenário do Tribunal 
do Júri ao longo do biênio de prova (artigo 4° da Resolução CSMP n° 06/2009). Os membros em 
estágio probatório devem apresentar as atas do julgamento para análise. 
 
 A importância desse acompanhamento reside no fato de a CGMP orientar para que haja uma 
distribuição do número de sessões de forma equitativa durante todo o período de aferição do 
desempenho dos membros, bem como analisar a atividade não somente por meio das atas de 
julgamento do Tribunal do Júri como, também, acompanhando eventualmente as sessões plenárias, 
de forma a orientar o membro em sua atuação rotineira. 
 
 A CGMP participa do curso de preparação para ingresso na carreira, o qual é planejado e 
executado pela Escola Superior do MPRO com a supervisão e aprovação prévia dos conteúdos por 
aquela.  
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 A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do MPRO encontra referências nos 
artigos 144 a 151 da LOMPRO; na Resolução CSMP nº 07/2009 (dispõe sobre o regimento das 
correições e visitas de inspeção no âmbito do MPRO); e Resolução Conjunta PGJ/CGMP nº 03/2018 
(dispõe sobre a análise e adequação dos procedimentos extrajudiciais em trâmite no MPRO aos 
parâmetros de atuação ministerial trazidos pela Carta de Brasília e Recomendações CNMP nºs 
34/2016 e 54/2017). 
 
 As correições ordinárias serão realizadas a cada três anos, pelo menos, e as correições 
extraordinárias e as visitas de inspeção serão realizadas sempre que houver necessidade. 
 
 Os aspectos verificados durante as correições são: sistema de distribuição de autos de 
procedimentos administrativos, inquéritos civis, inquéritos policiais, processos judiciais, bem como 
a movimentação destes; verificação quantitativa da entrada e saída de processos judiciais, inquéritos 
policiais e outros procedimentos administrativos por membro lotado na promotoria no período a ser 
delimitado pelo corregedor-geral, o qual não deverá ser inferior a três meses; produção mensal de 
cada membro lotado na promotoria, bem como saldo remanescente; verificação qualitativa, por 
amostragem, das manifestações do membro lotado na promotoria e o desempenho perante o Tribunal 
do Júri; atendimento ao expediente interno e ao expediente forense; cumprimento dos prazos 
processuais; regularidade no atendimento ao público externo; residência na unidade de lotação, 
ressalvadas as autorizações legais; avaliação do desempenho funcional, verificando-se, inclusive, a 
participação e a colaboração efetiva nas atividades da promotoria; atuação do membro nas atividades 
extrajudiciais dentro de suas atribuições; cumprimento dos projetos e metas institucionais, em 
especial os contidos nos planos gerais de atuação (PGA); as instalações da promotoria, inclusive 
veículos e equipamentos; o funcionamento geral da promotoria, dentre outros.  
  
 À CGMP cabe realizar inspeções nas procuradorias de justiça (artigo 17, II, da Lei nº 8.625/93 
e artigo 48, XIV, da Lei Complementar Estadual nº 93/1.993), sendo o corregedor-geral acompanhado 
por outro procurador de justiça por ele indicado e referendado pelo CPJ. Nesse caso, é importante 
reforçar que as correições e inspeções 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 
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. 
 
 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. 
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 A alimentação do sistema é realizada pela assessora jurídica do Centro de Controle Disciplinar 
(CODI) da CGMP, sob supervisão de sua diretora, seguindo as orientações e parâmetros do sistema. 
 
 A equipe de correição, após extração de dados do SCI, constatou que havia inúmeras unidades 
e membros do MPRO sem informação acerca de correições ou com informações de correições 
realizadas há mais de três anos. 
 
 Durante o período correicional a CGMP prestou esclarecimentos informando que todas as 
correições haviam sido lançadas e que as inconsistências do sistema eram decorrentes do fato de, em 
dezembro de 2018, ter havido ampla reestruturação das promotorias de justiça no MPRO e, apesar de 
lançada a nova conformação dos órgãos, o sistema SCNMMP não lhes permitia a exclusão do formato 
anterior, de forma que a listagem fosse expedida com duas versões diferentes. 
 
 Após intervenção da Coordenadoria de Inovações da Corregedoria Nacional foi possível que 
a CGMP fizesse os ajustes necessários, podendo inativar as unidades de acordo com a realidade local. 
Contudo, até o encerramento do período correicional não houve tempo hábil para que a CGMP 
sanasse as inconsistências, o que demandará acompanhamento por parte do Núcleo de 
Acompanhamento de Decisões (NAD) da Coordenadoria de Correições e Inspeções da Corregedoria 
Nacional. 
 
 Nesse contexto, reforça-se a importância não só da realização de correição em membros de 
forma periódica, como também nas unidades (promotorias e procuradorias de justiça). Tal situação 
faz-se necessária, inclusive, para verificar a regularidade do funcionamento da unidade de forma 
ampla, a tramitação dos procedimentos, a qualidade das manifestações e o acervo no órgão de 
execução sob responsabilidade de promotor ou procurador de justiça, mesmo que em substituição. 
  
 Há controle do exercício do magistério (Resolução CNMP nº 73/2011) semestralmente pela 
CGMP. 
 
 Quanto ao controle externo da atividade policial (Resolução CNMP nº 20/2007), as visitas de 
inspeção constam das atribuições das promotorias de justiça, bem como em atos internos 
regulamentadores. O órgão correicional fiscaliza as inspeções nas delegacias de polícia e órgãos afins 
por meio do cronograma de acompanhamento de visitas e envio de relatórios ao CNMP 
semestralmente. 
 
 Há acompanhamento das interceptações telefônicas (Resolução CNMP nº 36/2009), visto que 
os próprios membros realizam referidos lançamentos no sistema do MPRO, sendo esses dados 
encaminhados ao CNMP pela Corregedoria.  
 
 Quanto ao acompanhamento das inspeções em estabelecimentos prisionais (Resolução CNMP 
nº 56/2010); das fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação 
e semiliberdade (Resolução CNMP nº 67/2011); e das inspeções dos serviços de acolhimento 
institucional para crianças e adolescentes (Resolução CNMP nº 71/2011), as visitas de inspeção 
constam das atribuições das promotorias de justiça, sendo preenchidos relatórios, os quais são 
acompanhados e validados pela CGMP no sistema de resoluções do CNMP. 
 
 São realizados pela CGMP: manutenção dos registros em assentos funcionais atualizada, 
fazendo constar as ocorrências da vida funcional, a entrega dos relatórios e documentos de 
apresentação obrigatória, as avaliações recebidas por ocasião de correições e inspeções, além dos 
títulos capazes de atestar o mérito intelectual e cultura jurídica do membro, dentre outros. 
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 Ainda, são expedidos atos, portarias e recomendações; e pronunciamentos opinativos nas 
autorizações para residência fora da comarca. Não é elaborado relatório anual do órgão disciplinar. 
 
 Há participação da CGMP na construção e no acompanhamento da implementação do 
planejamento estratégico. O órgão disciplinar tem a atribuição de definir indicadores sociais 
relevantes à mensuração do desempenho institucional e fomentar estudos no sentindo de compreender 
a relação entre a atuação finalística e aqueles indicadores. 
 
 Quanto à manifestação da Corregedoria local nos procedimentos administrativos relacionados 
à definição da distribuição e à redistribuição de atribuições, ao aperfeiçoamento estrutural das 
promotorias e aos critérios de substituição ou cumulação de funções, aquele órgão tem atuação 
abrangente por conta de atos de delegação do PGJ. Foi informado no termo de correição eletrônico 
que, estando a CGMP diretamente à frente da organização e controle da atividade finalística, seja na 
coordenação dos membros, assistentes jurídicos e estagiários, aliado ao fato de colher dados no 
sistema BI e nas inspeções e correições, historicamente a iniciativa para proposta de reestruturação 
ou modificação de atribuição de órgãos pertence àquela. Para isso, todos os dados e rotinas são 
levantados e realizados comparativos com as demais promotorias para saber se há necessidade de 
alteração.  
 
 Foi informado que houve reestruturação no MPRO, renomeando e reposicionando as 
promotorias de justiça com vistas à melhor substituição automática, equilibrando atribuições e 
modificando-as, em parte, naquelas nas quais havia imperiosa necessidade, tudo precedido de estudo 
apresentado a todos os promotores de justiça em várias reuniões por comarcas, por semelhança nas 
composições e temáticas. O resultado foi a aprovação da proposta apresentada pela CGMP pelo CPJ 
em dezembro de 2018. Ainda, toda e qualquer concessão de afastamentos voluntários aos membros, 
assistentes jurídicos e estagiários de direito são definidos pela CGMP, de forma a não permitir a total 
ausência de membros e servidores. Por fim, foi informado que a estrutura física e de servidores das 
promotorias de justiça cabe ao PGJ, também após a oitiva da CGMP. 
 
 Com relação aos processos de provimento derivado - promoção e remoção -, os critérios 
encontram-se previstos na LOMPRO, a qual prevê que a CGMP averiguará se o membro inscrito nos 
editais de movimentação na carreira preenche os requisitos necessários para inscrição, especialmente 
no que se refere à regularidade do serviço. 
  
I.4 - DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE DISCIPLINAR 
 
 A atuação disciplinar no MPRO encontra regramento normativo na Lei Complementar nº 
93/1.993 (artigos 162 ao 204) e na Resolução CSMP nº 13/2010 (Regimento Interno da CGMP - 
artigos 21 ao 27). 
 
 A espécie de procedimento investigatório prévio é o expediente administrativo, o qual é 
iniciado a partir de inspeções ordinárias, extraordinárias, permanentes ou pelo recebimento de 
representações, reclamações ou pedidos de providências contra promotor ou procurador de justiça. 
 
 Como espécies de procedimentos disciplinares têm-se: a) a sindicância ou inquérito 
administrativo, o qual pode ou não ser precedido de expediente administrativo, podendo ser 
instaurado de ofício (ao término da instrução, o corregedor-geral decidirá pelo arquivamento ou pela 
procedência dos fatos imputados na portaria inaugural, podendo aplicar penas de advertência e 
censura; as demais penas deverão ser submetidas ao CSMP; o corregedor-geral pode, ainda, opinar 
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pela instauração de processo administrativo-disciplinar); b) processo administrativo-disciplinar: 
procedimento contraditório instaurado por decisão do CSMP com a finalidade de estabelecer a 
responsabilidade administrativa do membro por ato que configure infração disciplinar passível de 
suspensão por até 90 dias, demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 
 
 Foi informado, pelo PGJ, no termo eletrônico de correição, que há indicação dos termos e 
prazos prescricionais nos procedimentos disciplinares. Embora tenha informado que o sistema SEI 
não contemple campo específico com essa funcionalidade, os termos e prazos prescricionais são 
acompanhados constantemente quando da manifestação nos autos, na forma do artigo 158 da 
LOMPRO, não tendo havido prescrição de procedimentos disciplinares. Registrou-se, também, que, 
em atenção ao disposto nos artigos 2º e 7º da Resolução CNMP nº 68/2011, foi instaurado o Processo 
SEI nº 19.25.110001048.0003731/2021-11, solicitando à Diretoria de Tecnologia da Informação a 
criação de campo específico na página inicial/capa dos autos dos procedimentos administrativos 
disciplinares (sindicâncias e PAD) a fim de comportar a indicação de referidos termos e prazos 
prescricionais. 
 
 Entretanto, o corregedor-geral informou, no termo eletrônico de correição, que não há 
indicação dos termos e prazos prescricionais nos procedimentos disciplinares (Resolução CNMP nº 
68/2011). 
  
 Nos últimos cinco anos não se operou a prescrição da pretensão punitiva em procedimento 
disciplinar que estivesse pendente de manifestação do PGJ ou de julgamento pelo CPJ ou pelo CSMP. 
 
 Não havia, no momento da correição, procedimento disciplinar definitivamente decidido cuja 
sanção estivesse pendente de aplicação pelo PGJ. Não houve, nos últimos cinco anos, procedimentos 
disciplinares decididos pelo PGJ pois, em virtude de atribuição, ou foram decididos pelo CSMP ou 
alguns, mediante recurso, pelo CPJ. Além disso, foram decididos 10 procedimentos disciplinares pelo 
CPJ e 13 pelo CSMP em grau recursal no referido período. 
 
 Também não foram ajuizadas ações para perda de cargo ou para cassação de aposentadoria 
decorrentes de procedimentos disciplinares em desfavor de membro nos últimos cinco anos. 
 
 Foram analisados, por amostragem, os seguintes procedimentos que tramitam nos órgãos 
disciplinares do MPRO: 
 
 a) Expediente Administrativo nº 19.25.11.0000992.0003311/2021-17: trata-se de expediente 
administrativo em desfavor de membro com o fito apuratório dos dados levados ao conhecimento da 
Instituição por meio do Coordenador do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público 
e Combate à Criminalidade (teria retido indevidamente laudos e relatórios do Instituto Nacional do 
Controle de Qualidade em Saúde – INCQS -, bem como os da ANVISA, prontos desde o ano de 
2020) que, caso constatados, ensejariam violação de deveres funcionais previstos na LOMPRO; 
observações da equipe correicional: não há indicação do prazo prescricional na capa do processo; não 
há indicação das normas violadas; 
 
 b) Expediente Administrativo nº 19.25.11.0000992.0004864/2020-37: trata-se de expediente 
administrativo em desfavor de membro com o fito apuratório dos dados levados ao conhecimento da 
Instituição por meio de correição ordinária realizada na unidade da qual o mesmo é titular (teria 
inúmeros procedimentos administrativos extrajudiciais com excesso de prazo) que, caso constatados, 
ensejariam violação de deveres funcionais previstos na LOMPRO; observações da equipe 
correicional: não há indicação do prazo prescricional na capa do processo; não há indicação das 
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normas violadas; a manifestação do membro foi prestada em 10/06/2020, mas somente 10 meses 
depois, ou seja, em 09/04/2021, sobreveio parecer propondo acordo de resultados; a proposta foi 
encaminhada ao promotor de justiça para manifestação; 
 
 c) PAD nº 19.25.11.0000992.010063/2019-29: trata-se de procedimento administrativo 
disciplinar em desfavor de membro com o fito apuratório dos dados levados ao conhecimento da 
Instituição (prática de prevaricação e abuso de autoridade) que, caso constatados, ensejariam violação 
de deveres funcionais previstos na LOMPRO e na lei penal; observações da equipe correicional: não 
há indicação do prazo prescricional na capa do processo; não há indicação precisa das normas 
violadas; os fatos chegaram ao conhecimento do órgão correicional em março de 2019; o 
interrogatório do membro ocorreu em 11/11/2019; o feito foi prorrogado por 60 dias em janeiro de 
2020; em fevereiro de 2020 foram apresentadas as alegações finais; o procedimento permaneceu sem 
movimentação até 21/10/2020 sem justificativa, quando foi prorrogado por mais 60 dias; novamente 
sem haver qualquer movimentação, foi prorrogado por mais 60 dias em janeiro de 2021; novamente 
sem movimentação, salvo a substituição de membro auxiliar da CGMP, houve mais uma prorrogação 
em 10/03/2021, até que sobreveio relatório conclusivo pela aplicação das penas de advertência, 
censura e suspensão; o feito foi encaminhado ao CSMP em abril de 2021. 
 
 A equipe correicional observou que não são lançadas nas capas dos processos as indicações 
precisas dos prazos prescricionais e das normas violadas. Ademais, alguns procedimentos, a exemplo 
do PAD nº 19.25.11.0000992.010063/2019-29, tiveram períodos consideráveis sem movimentação, 
ensejando a necessidade de sucessivas prorrogações. 
 
 Destaca-se a importância da constante atualização dos dados prescricionais no processo 
disciplinar, em especial considerando a última causa interruptiva da prescrição, seja na capa dos autos 
físicos ou em funcionalidade no sistema de gestão dos procedimentos disciplinares, dentre outros 
meios, com o fim de evitar a incidência da prescrição. 
 
 Verificou-se, também, que a Lei Complementar do MPRO prevê que as representações contra 
membros e os processos administrativos disciplinares correrão em segredo até sua decisão final, 
restringindo o acesso aos autos a pessoas específicas, como segue: 
 

Art. 170. A sindicância terá caráter reservado e deverá estar concluída dentro de 30 (trinta) dias, a 
contar da instalação dos trabalhos, procedendo o sindicante às seguintes diligências: 
 
Do Processo Disciplinar Administrativo 
 
Art. 174 - A instrução, que será realizada sob sigilo, guardará forma processual, resumidos, quando 
possível, os termos lavrados pelo Secretário. 
 
Art. 188. O Procurador-Geral de Justiça providenciará, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a 
execução das decisões proferidas no processo administrativo. 
 
Parágrafo único. As decisões serão publicadas, quando for o caso, no Diário Oficial, dentro de 08 (oito) 
dias, ou, vedada a publicação, intimar-se-á o acusado na forma da Lei. 

 
 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. Desse modo, a regra da 
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publicidade também se aplica aos procedimentos administrativos e sobre seus respectivos 
julgamentos, nos termos do disposto no artigo 93, X da Carta Magna. 
  
 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 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 Corregedoria-Geral a homologação 
semestral dos dados inseridos no aludido sistema. 
 
 Quanto ao SCMMP, a Corregedoria local informou, no termo eletrônico de correição, que sua 
alimentação e homologação são realizadas por servidor de forma manual. 
 
 A Coordenadoria de Inovações da Corregedoria Nacional, após extração de dados do SCMMP, 
noticiou: a) a existência de discrepância entre a quantidade de membros ativos constantes do referido 
sistema e o Portal da Transparência do MPRO, com nomes que constam no SCMMP e não constam 
no referido portal; b) a existência de 17 membros com grafias distintas no SCMMP e no Portal da 
Transparência; c) a existência de cinco membros que não apresentavam a indicação do cargo 
atualmente ocupado no sistema; d) e divergências quanto aos cargos informados no SCMMP e no 
Portal da Transparência em relação a 25 membros. 
 
 Tão logo informada, a CGMP tratou de diligenciar para corrigir as inconsistências, contando 
com o apoio da Coordenadoria de Inovações da Corregedoria Nacional. Ao término do período 
correicional não havia mais pendências a serem sanadas. 
 
 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 Corregedoria-Geral zelar pela 
correta inserção dos dados (artigo 5º da Resolução CNMP nº 136/2016). 
 
 O PGJ informou, no termo eletrônico de correição, que os dados dos procedimentos 
disciplinares sob sua responsabilidade e dos órgãos colegiados são inseridos e atualizados no sistema 
SNI-ND pela CGMP, não havendo servidor daqueles órgãos com essa atribuição. No mesmo sentido, 
a CGMP informou que a alimentação e a atualização do aludido sistema são realizadas por assessora 
jurídica do Centro de Controle Disciplinar (CODI), sob supervisão de sua diretora, seguindo as 
orientações e parâmetros do sistema. 
 
 A Coordenadoria de Inovações da Corregedoria Nacional apresentou extrato dos 
procedimentos cadastrados no SNI-ND. A partir da análise do relatório notou-se que na lista extraída 
do referido sistema não constavam procedimentos presentes na lista apresentada pela CGMP, sendo 
esclarecido pelo órgão disciplinar que aludidos procedimentos versam sobre expedientes 

 

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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administrativos, fase anterior à instauração da sindicância e que não possuem classe própria para 
alimentação no sistema. 
 
 Após ser esclarecido pela equipe correicional que a alimentação do sistema deveria ocorrer 
utilizando-se da classe reclamação disciplinar, a CGMP tratou de sanar a inconsistência, não havendo 
outras a serem consideradas. Registre-se, por oportuno, que os demais procedimentos, que constavam 
da lista apresentada pela CGMP e que não apareciam no SNI-ND assim ocorreram porque já se 
encontravam arquivados. 
 
 Destaca-se a importância da atualização constante do cadastro no SNI-ND, em especial no 
momento da autuação do procedimento no órgão de origem, de modo que o sistema reflita a realidade 
local dos procedimentos disciplinares, inclusive com as datas de conclusão e prescrição atualizadas. 
É necessário, do mesmo modo, que as informações constantes no referido sistema do CNMP reflitam 
os procedimentos que efetivamente tramitam nos sistemas locais, nos termos do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 136/2016. 
 
 Por fim, como sugestão, o PGJ destacou a importância da possibilidade da inserção, no termo 
eletrônico de correição do CNMP, de tabelas ou quadros com informações pelo órgão correicionado. 
 
 Da mesma forma, o corregedor-geral apresentou, como experiências inovadoras: a) a 
delegação, pelo PGJ à CGMP, do controle e expedição de atos que visam organizar a atuação 
finalística e funcional dos membros, assistentes jurídicos e estagiários de Direito no âmbito do 
MPRO; nesse aspecto, a CGMP observa a normativa que impede o afastamento simultâneo do 
membro e assistente jurídico para evitar que o substituto encontre uma promotoria de justiça sem 
estrutura para o regular desempenho de suas funções; b) como medida para estimular a adoção de 
políticas públicas mais efetivas no trato do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, 
houve o acréscimo, às duas promotorias de justiça já existentes na capital, de outra com atribuições 
nas áreas extrajudicial, judicial e pré-processual nos feitos de competência do Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher e Curadoria de Combate à Violência Doméstica e Familiar 
(Cível e Criminal), incluída a defesa da probidade no âmbito da curadoria; crimes de feminicídio, 
inclusive perante o plenário do júri; audiência de custódia, se realizada no juízo a que está vinculado; 
buscou-se, com isso, a especialização do membro em sua atuação com vistas a apresentar à sociedade 
melhores resultados no combate desses crimes; c) como medida visando à otimização da atuação dos 
membros titulares das curadorias especiais, na última reestruturação geral proposta pela CGMP e 
aprovada pelo CPJ houve suas conversões em ofícios mistos (cíveis e criminais), permitindo-se maior 
efetividade e resolutividade àqueles que tratam das políticas públicas sem a necessidade de cindir 
provas e/ou declínio de atribuição para outros membros com o intuito de resolver a demanda;  e d) a 
CGMP submeteu ao PGJ proposta legislativa que resultou na aprovação da Lei Complementar nº 
1.028, de 15/07/2019, a qual alterou a LOMPRO e a adequou ao entendimento do CNMP quanto ao 
estágio experimental, notadamente à realização de acompanhamento psicológico/psiquiátrico dos 
membros durante o período de prova. 
 
 Portanto, considerando as constatações realizadas e as informações colhidas durante a 
correição ordinária nos Órgãos de Controle Disciplinar do MPRO realizada pela Corregedoria 
Nacional, consubstanciadas nos termos eletrônicos e no relatório da equipe correicional (com 
documentos), bem como na fundamentação acima descrita, propõe-se ao Plenário do CNMP as 
seguintes determinações e recomendações. 
 
II - PROPOSIÇÕES AO(À) PROCURADOR(A)-GERAL DE JUSTIÇA  
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II.1 – DETERMINAR:  
 
 II.1.1 - que, na qualidade de presidente dos órgãos colegiados do MPRO, providencie o 
cadastramento de servidor para alimentar os bancos de dados do sistema SNI-ND do CNMP 
(Resolução CNMP nº 136/2016); 
 
 II.1.2 - que, na qualidade de presidente dos órgãos colegiados do MPRO, faça constar os 
prazos prescricionais atualizados nos procedimentos disciplinares sob a responsabilidade daqueles, 
seja na capa dos autos físicos ou em funcionalidade no sistema de gestão dos procedimentos 
disciplinares, considerando a última causa interruptiva da prescrição, com o fim de evitar a incidência 
da prescrição. 
 
 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); 
 
 II.2.2 - que promova regularmente cursos de capacitação aos membros e servidores dos 
Órgãos de Controle Disciplinar sobre temas afetos às atividades disciplinares e correicionais, dentre 
outros. 
 
 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 - que faça constar as normas violadas e os prazos prescricionais atualizados nos 
procedimentos disciplinares sob sua responsabilidade, seja na capa dos autos físicos ou em 
funcionalidade no sistema de gestão dos procedimentos disciplinares, considerando a última causa 
interruptiva da prescrição, com o fim de evitar a incidência da prescrição; 
 
 III.1.2 - que passe a instar periodicamente os demais órgãos internos a atualizarem os dados 
no Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (SNI-ND), bem como a zelarem pela 
sua correta inserção (artigo 5º da Resolução CNMP nº 136/2016); 
 
 III.1.3 - a inserção de informações no Sistema Nacional de Informações de Natureza 
Disciplinar tão logo autuado o procedimento no âmbito da Corregedoria-Geral do MPRO, 
certificando nos autos a providência; 
 
 III.1.4 - a atualização e correção de inconsistências no Sistema Nacional de Correições e 
Inspeções - SCI (Resolução CNMP nº 149/2016) a fim de que nele conste, com fidedignidade, as 
informações acerca das correições realizadas nas unidades e membros do MPRO. 
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 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. 
 
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 análise qualitativa dos trabalhos, principalmente: 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; 
 
 III.2.3 - que registre os atendimentos realizados ao público. 
 
 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 propositivo ao procurador-geral da República para 
ciência da possível inconstitucionalidade dos artigos 170, 174 e 188 da Lei Complementar nº 93/1993, 
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 a sugestão do PGJ à Coordenadoria de Inovações da Corregedoria 
Nacional para avaliar a possibilidade da inserção, no termo eletrônico de correição do CNMP, de 
tabelas ou quadros com informações pelos órgãos correcionados. 
 
V - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Juntem-se no Sistema Elo (CNMP) o presente relatório e, como documentos anexos: a) o 
relatório da equipe correicional; b) os documentos apresentados pela Coordenadoria de Inovações da 
Corregedoria Nacional; c) os documentos apresentados pela Procuradoria-Geral de Justiça e pela 
Corregedoria-Geral do MPRO. 
 
 Por fim, cabe consignar a total colaboração dos membros e servidores do MPRO 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, 19 de julho de 2021. 
 
 
 
 

(Assinado digitalmente) 
RINALDO REIS LIMA 

Corregedor Nacional do Ministério Público 
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